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Den za dnem, ráno co ráno, poka dé, kdy  se Zachariá  Nach probudil, cítil se
h  a h . Odbelhal se na záchod a zvracel. Dnes ale musel vypadat co nejlépe.
Dnes byl jeho velký den. Jejich velký den. Celá ta léta bádání, tvrdé práce a
od íkání se zúro ila a vydala své plody. Dnes kone n  p edstoupí p ed zástupy
svých v rných a oznámí jim tu dobrou zprávu.

Pohlédl do pinavého zrcadla. Zrak se mu zase zhor il. Na jedno oko u  skoro
nevid l a druhým u  jen matn  rozeznával obrysy své zubo ené tvá e. istit si zuby
u  dávno nem lo smysl. I kdyby m l kartá ek a trochu vody, byla by to zbyte ná
ztráta asu. Vycenil opuchlé dásn  a nahmatal jeden... dva... druhý zub  p i letmém
doteku vypadl, cinknul o dno umyvadla a zmizel ve výlevce.

Slunce u  vycházelo a zaplavovalo staré budovy. Jinovatka na nosnících je áb
se vytrácela s prvními dopadajícími paprsky. Prázdné tanky od technických tekutin
za aly vydávat pronikavý praskavý zvuk, jak se v nich za aly teplem rozpínat
zbytkové výpary. To byly ka dodenní zvuky probouzející se továrny.

Zachariá  sed l na posteli, elem ke dve ím. Oknem jeho pokoje ve staré továrn
pronikalo dovnit  ranní slunce a p íjemn  mu proh ívalo bolavá záda. Rozjímání
p eru ilo zaklepání na dve e.

Uz je cas pane.
D kuji.
Ten smoking vám slusí, pane.
Ano, d kuji. Vám to dnes také slu í Marxi. Máte nové oko, e?
Ano pane doblý post ech.
Popravd , nebýt t ch prasátek, co s ním na m  há ete, ani bych si ho nev iml.
Je to plvot ídní sklo, pane,  dodal Marx s úsm vem p ipomínajícím velmi staré

rezavé hráb  a zacinkal na n j dlouhým nep st ným nehtem.
Marx doprovodil Zachariá e Nacha k rezavým schod m. Zachariá  po nich

vystoupil na nemén  rezavou plo inu. Spí  tu il ne  vid l zástupy ekající dole na
jeho slavnostní projev. Kdy  ho uvid ly, tlumený um hovoru ve Velké hale íslo 2
utichl.

Zachariá  Nach vytáhl z náprsní kapsy smokingu v era napsaný projev, ale
jakmile si uv domil svou po etilost, pousmál se sám sob  a vrátil ho zp t. Zhluboka
se nadechl.

Vá ení p átelé, ghoulové, ghoulky, brat i a sestry. Se li jsme se zde v dne ní
slavnostní den. Mnoho let od íkání a tvrdé práce p ineslo i p es mnohé ob ti ne
jednoho z nás své plody. Díky vám v em, kte í jste p ilo ili ruku k dílu, díky t m,
kte í pro na i v c polo ili své ivoty se nám povedlo dokon it to, o  jsme tak dlouho
usilovali. Jsem na vás hrdý!

Ghoulové shromá d ní dole ve velké hale spustili mohutný potlesk. N kte í
tleskali s takovou vervou, e jim opadali zbytky masa z p edloktí. Ti kte í mohli,
pískali. Zachariá  Nach byl skute n  hrdý. Cht l zamá knout slzu dojetí, ale místo
toho si vytla il levé oko z d lku. To se chvíli houpalo na kusu tkán  a pak se utrhlo
a spadlo mezi shromá d né poslucha e.

Dámy a pánové!  promluvil op t Zacharíá  Nach k davu, který ihned utichl.
Dovolte mi, abych vám p edstavil na e spole né dílo, které nastolí sv t takový,

jaký jsme si v dy p áli,  s t mito slovy pokynul sm rem, kde tu il Marxe, který
mezitím p e el na druhou stranu Velké haly íslo 2. Marx zatáhl za provaz dr ící
oponu, ta s uchnutím spadla na zem a odhalila velkolepé ghoulí dílo. G-BOMBU.



Denní rozkaz BOS ALPHA 2378/142.
P íjemce: pal. Maximus

Vojáci,

z dob e informovaných tajných
zdroj  se velení Bratrstva dozv d lo, e
po etná ghoulská separatistická skupina v ní e
specifikovaném výzkumném komplexu vyvíjí zbra
hromadného ni ení, která m e mít nedozírné
následky jak pro Bratrstvo, tak pro civilní
obyvatelstvo.

Batalionu základny Alfa se dostalo té cti,
prov it aktivity vý e uvedené ghoulské
separatistické skupiny a informovat o výsledku
nejvy í velení BOS.

Vá  úkol je prostý,
pr zkumná jednotka pod velením paladina

Maximuse se p esune do sektoru poblí
výzkumného komplexu ghoulských separatist  a
provede podrobný pr zkum o jeho  výsledku chci
být neprodlen  informován. Podrobnosti mise v
p íloze.

Rozchod.

Generál Barbecue v.r.

zpracovala: R. Hulihenová, písa ka 2. stupn

P íloha:
Podrobnosti mise dle denního rozkazu BOS ALPHA
2378/142.



Ok ídlený me  pod ozubenými koly se leskl na prsou energozbroje paladina
Maximuse.

Chlapi!  zah ímal. Jdeme do akce. Nemusím snad p ipomínat, e m e jít o
kejhák. Tak e... v ichni, opakuji V ICHNI si ádn  zkontrolují zbran  a zbroj. Kdo
n co nemá, urychlen  si nafasuje u provian áka. Komu n co nefunguje, okam it  se
hlásí na údr b . Selenus je na o et ovn , tak e tady máme mladýho. Vi  mladej!

Maximus se zamra il na vypla eného holobrádka z p ijíma e. Ostatní vojáci se
sborov  zachechtali a prohazovali mezi sebou hanlivé poznámky, co  mladíkovi na
sebev domí moc nep idalo.
O ekávám, e mu budete nápomocni,  zpra il p ítomné p ísným pohledem

paladin Maximus. V ichni zmlkli a postavili se ihned znovu do pozoru.
Se i te si chronometry,  Pokra oval.
Je p esn ... 05-24. V 06-00 budou v ichni ve výsadkových vozidlech. Jasný?
Pane, ano pane!  zvolalo sborov  nastoupené mu stvo.
A je t  n co! Pokud n kdo je t  nebyl na záchod , okam it  si tam zajde, a  to

nedopadne jako minule. Rrrrozchod!

Jako minule,  prohodil p i odchodu desátník Brutus na nová ka a u t d il mu
dob e mí enou tatranku do zátylku. Selenus byl zrovna na tento, kdy  ho se
sta enýma kalhotama na apali smradlaví mu áci. Natrhli mu p kn  prdel!

Hele, dej mu pokoj a nestra  ho!  zastal se nová ka mr ous Mr ous v lehké
ko ené zbroji.

Nebo co? Si myslí , e jsi velký zálesák co?
Mr ous ud lal dva rychlé kroky a n  bys sta il íct vec, stál u Brutuse a pod

krkem mu dr el n . Z drobné ranky na Brutusov  krku stékal pramínek krve. Chvíli
si nehybn  dívali do o í a pak Mr ous beze slov schoval n  za opasek, oto il se a
klidn  ode el.
V ak po kej! Toho bude  litovat, ty zasranej skr ku!  volal za ním Brutus.



Slunce vycházelo do ranních ervánk . Dva lehké transportéry ozdobené
zástavami bratrstva uhán ly pustinou a zanechávali za sebou oblaka zví eného
prachu.

Rudý úsvit. Dneska pote e krev,  u klíbl se Brutus na idi e a ukázal východním
sm rem.

Rad i nekecej a naviguj,  namítl idi . Mu i sedící na sedadlech za idi em se na
sebe zazubili.

Obrn né auto se vzáp tí vy ítilo nad vrcholek duny a chvíli let lo vzduchem.
Motor za val, jak se kola náhle proto ila naprázdno. Mu i vzadu v transportním
prostoru za vali a aludek se jim zvedl jako na horské dráze. Hlavy jim p i dopadu
ude ily o strop a  to zadun lo. Jeli sm le dál. Jen mu i v transportním prostoru
prolomili ticho, které tam dosud panovalo. astovali Brutuse nadávkami a t eli si
erstvé boule.

Továrna byla na dohled. Mr ous se kr il v suché tráv  a bystrým zrakem
pozoroval její okolí. Z n kolika komín  se kou ilo a nedaleko továrny byla obora s
brahmíny, ale jinak nebylo nikde ani ivá ka.

Paladin Maximus rozd loval rozkazy:
Dva odst elova i. Jeden tam, druhý tam,  ukázal na blízká návr í. Mu i p ikývli a

odb hli.
Tým Omega bude v záloze na osmi hodinách ve vzdálenosti 80 metr  od

objektu. Tým Bravo p jde p ímo. Dr te se tak, a  máte slunce v zádech. Radiusi
máme spojení?

Je mi líto pane,  ekl Radius. V oblasti je silné ru ení.
No nevadí,  povzdechl si nahlas Maximus a dodal:
Rudá sv tlice - ústup, zelená sv tlice - útok.

Velitelé obou tým  kývli hlavou.
A ty mladej,  oto il se k nová kovi a polo il mu svou mohutnou ruku na rameno,

bude  hlídat mobilní techniku,  ukázal na oba transportéry.
Vzduch je istý Maximusi,  ekl Mr ous, kdy  se vrátil z krátké obhlídky.
Dobrá jdi na to, poplácal Maximus Mr ouse po zádech.  A moc dlouho se tam

nezdr uj Franku.
Jasn ,  mrkl Mr ous na paladina a op t hbit  zmizel v podrostu.

Sákra, takový vedro a m  vypadlo chlazení!  nadával Brutus, velitel týmu Omega
na osmi hodinách od továrny, kdy  se kr il se svými mu i za zbytky oplocení, které
kdysi lemovalo celou továrnu.

Paladin íkal, e si to má  zkontrolovat, dokud jsme byli na základn .
Dr  hubu Juventusi. Na Alf  to bylo v cajku. Asi se to rozk ápalo, kdy  jsme

uchli s tran ákem z toho kopce,  obo il se Bruntus na mlad ího radistu.
To zas budu mít ve er p knýho vlka,  dodal. Mu i se zachechtali.
Kurvadrát, já se v tý konzerv  snad upe u,  p eru il op t ticho Brutus.
P esunem se blí  k továrn , tam je stín a aspo  nebudem muset tak kvaltovat a

starej vyst elí zelenou.
Ale Brutusi,  namítal marn  Juventus, Velitel jasn  ekl, e máme být 80 metr

od objektu.
Ku uj!  odbyl ho Brutus. Chlapi! Deme!

Brutus a t i t kood nci se zvedli a vydali se k továrn . Juventusovi, sklízejícímu
pohledy opovr ení, nezbylo nic jiného, ne  se také p idat.



Zachariá  Nach sly el nad ení, které dole zavládlo. V ichni skandovali jeho
jméno. Zvedl ruku, aby dav uti il a znovu promluvil:
V ichni jsme jist  py ní na na e spole né dílo. Stálo nás hodn  sil a trp livosti,

ale nyní je G-bomba dokon ena. Na e technologie v ak nesmí slou it jen nám a
musíme se o ni pod lit. V ichni, kte í p e ili nukleární katastrofu, která prom nila
na i Zemi ve vyprahlou pustinu, jist  p ivítají mo nost rychlého a ú inného
mechanismu, pracujícího na principu technologie G.E.C.K., která v globálním
m ítku umo ní op tovné zúrodn ní pustiny a navrátí jí tak její p vodní podobu.
V ím, e tohle bude nový zlom v d jinách celého zbytku lidstva bez ohledu na rasu
a vyznání.

Zachariá  Nach za sebou p i posledních slovech usly el nepatrné vrznutí. Oto il
se tak prudce, jak jen mohl, co  ve skute nosti znamenalo, e se oto il docela
pomalu.

Nebojte se pane... ghoule,  ozval se hlas malé siluety stojící te  p ed ním.
Jmenuji se Francis Mr ous a jsem pr zkumníkem jednotky Bravo, 8. batalionu

Bratrstva oceli ze základny Alfa.
Zachariá  Nach kývl unaven  hlavou na znamení souhlasu.
Rád bych,  pokra oval Mr ous, s va ím svolením samoz ejm , informoval svého

velícího d stojníka paladina Maximuse o va ich u lechtilých zám rech.
Jist ,  svolil Zachariá  Nach.
O ekával jsem vás tu v ak pon kud... d íve,  ekl Zachariá  Nach a vykuckal

chumá  chlup  slepených slizem.
Pov il jsem toti  n kolik svých bratr  ji  p ed n kolika dny, aby zv stovali na e

zám ry v blízkých osadách, el... dosud se nevrátili,  dodal smutn , odhodil
chuchvalec na zem a ut el si zbytek slizu do smokingu.

Rád bych s va ím velitelem, panem paladinem Maximusem pohovo il osobn ,
bude-li to mo né.

Mr ous se usmál a p ikývl.

Paladin Maximus bedliv  sledoval továrnu. Nejvíce ze v eho mu vadilo ekání. V
ekání je nejistota, která ho v dy ubíjela. Nikdy nepat il mezi p íli  trp livé, nikdy
v ak také nebyl p esp íli  horlivý a díky svým zku enostem a rozvaze se vypracoval
a  do hodnosti paladina Bratrstva. Po spáncích mu stékaly rky potu, ale z
principu, nebo spí e ze zvyku, si nechával p ilbu ve vozidle. Prot el si unavené o i.
Náhle v ak zahlédl pohyb.
V ichni na místa,  k ikl na odpo ívající vojáky a pozvedl svou zbra .

Od továrny se pomalu blí ily t i postavy. Maximus zaost il sv j okulárový teleskop
a prohlédl si p íchozí zblízka. Byl to Frank a dva ghoulové ve smokingu. Jeden
bezzubý se sklen ným okem, neustále hovo icí ke druhému, kterému pro zm nu oko
chyb lo úpln . Frank se usmíval a zamával na n j. V dycky Franka obdivoval, jaký
má ostrý zrak. Na takovou dálku by bez teleskopu sotva rozeznal jednotlivé postavy.
Frank te  p i ch zi znakovou e í bratrstva oznamoval, e se není eho obávat a
nehrozí ádné nebezpe í, nebo  vede p átele.

Maximus v d l, e m e Frankovi naprosto d v ovat a tak dal pokyn k zaji t ní
zbraní a p ikázal mladému, aby zab hl pro oba odst elova e. Nezbývalo mu op t nic
jiného, ne  zase ekat. Chvíli bude trvat, ne  Frank se svými pr vodci  dorazí.

Máme u  spojení Radiusi?  otázal se.
Radius zavrt l hlavou.
Dobrá tedy, vyst elte ervenou sv tlici, a  se Omega stáhne.



Sv tlice!  zvolal Juventus.
Zasraný slunko! Jaká to je? Zelená nebo ervená?  zaklel Brutus.
Nevím. Z tohoto úhlu to není vid t. Myslím, e ervená. Kdybychom z stali na

pozici, tak by to bylo lépe vid t,  m oural do slunce Juventus.
Houby, je zelená!  obo il se Brutus na Juventuse a odstr il ho, a  upadl na zem.
Jdeme na to chlapi!  za val Brutus a mávl rukou.

Vb hli postraními plechovými dve mi do obrovské haly plné ghoul . St n  po
levici dominovala obrovská bomba s nápisem G.

Já to v d l, ti mejdi nás chcou vyhladit.  za val Brutus na spolubojovníky a
stiskl spou  svého laserového gatlingu. Obrovský masakr za al. Bezbranní
ghoulové nem li pra ádnou anci.

Paladin Maximus s sebou trhnul, kdy  v dáli usly el zvuk st elby.
Rychle do aut!  zavelel mu m, Ty t i loudaly nabereme po cest .

Brutus a jeho mu i zprudka oddechovali, srdce jim bu ily vzru ením jak o závod.
Pancí e jejich energozbrojí byly tém  bezezbytku pot ísn ny je t  teplou ghoulí
krví.

Takhle jsme si u  dlouho neza ádili, co chlapi?  val bojem vybuzený Brutus.
Húúúááá, to bylo maso!  vycenil zuby. O i m l do iroka otev ené a vypálil je t
n kolik dávek k zemi pokryté hromadami mrtvých t l a úd .

Lep í ne  na st elnici!  p izvukovali ostatní.
Juventus, kterému se kone n  s obtí emi poda ilo v t ké zbroji vstát, práv

ve el malými dve mi do haly, kdy  venku p ed hlavním vstupem zask íp ly brzdy
obrn ných voz .

Brutus se pooto il a brodil se mrtvolami ke hlavnímu vstupu Velké haly íslo 2.
iroká vrata se rozev ela a dovnit  vstoupil paladin Maximus a jeho mu i a s nimi

dva ghoulové ve smokingu. Marx, vidouce tu hr zu, padl na kolena a za al usedav
plakat. Zacharias Nach stál neschopen slova. Mr ous Frank kroutil hlavou a zu iv
hled l na Brutuse. Paladin Maximus ml ky shlédl výsledek Brutusova soukromé
genocidy.

Pane!  k i el Brutus. Hlásím, e úkol je spln n. Nep ítel byl zni en beze ztrát na
stran  Bratrstva, pane!

Paladin Maximus se je t  chvíli díval na Brutuse, jako by ekal je t  n jaké
vysv tlení. Pak na n j z plných plic zak i el:

Ty zhovadilej barvoslepej kreténe! Ty nepozná  ervenou sv tlici od zelené? Jsi
okam it  degradován a a  se vrátíme na základnu, p jde  p ed vojenský soud!

Brutus chvíli nechápal, ale pak mu to celé do lo. Rozhlédl se po hale, podíval se
na mr ouse, který na n j hled l nenávistným pohledem. Jako by v jeho tvá i zahlédl
známky kodolibé radosti.

To asi t ko,  ekl Brutus.
Jeho laserový gatling se op t rozto il.



Hlá ení o výsledku mise.
dle denního rozkazu 2378/142.

Rozkaz provedl:
Týmy Bravo a Omega pod velením
paladina Maximuse (R.I.P.)

Tým Bravo a Omega dorazil na místo ur ení v
09:25 a kv li neschopnosti pr zkumníka des.
Frencise Mr ouse (R.I.P.) se výsadek setkal s
tuhým odporem t ce ozbrojených ghoulských
separatist .
I p es jejich obrovskou p esilu se týmu Omega

pod velením et. Clementuse Brutuse poda ilo
probojovat a  do separatistické základny a
zne kodnit ghoulskou zbra  hromadného ni ení,
zvanou G-BOMBA.
 Zejména díky chyb  spojovacího d stojníka des.
Turína Juventuse (R.I.P.) se buhu el jednotce
Omega a Bravo nepoda ilo vyprostit z obklí ení
ghoulských separatist  a tým Bravo pod vedením
pal. Maximuse (R.I.P.) p i pokusu o pr nik
padl.
Kdy  u  se zdálo, e síla Bratrstva, její

prodlou enou pa í byl tým Omega, prorazí
separatistické sev ení, zbab lí ghou tí
sebevrazi odpálili nálo e a továrnu do základ
zni ili.

Jako to jediný p e iv í a sv dek celé této
ot esné události, modlím se za padlé bratry,
nech  jejich du e spo ívají v pokoji.

Vypracoval: des. Clementus Brutus
Za pomoci ml. písa ky: Rády Dajkové



Denní rozkaz BOS ALPHA 2388/212.
P íjemce: des. Brutus

Vojáku,

s lítostí v du i sdílíme al nad ztrátou
Va ich milovaných spolubojovník . Nech  jejich
du e naleznou v ný klid.

Za Va i p íkladnou innost p i spln ní
denního rozkazu BOS ALPHA 2378/142. Vás
povy ujeme do hodnosti

p a l a d i n   B r a t r s t v a

a s okam itou platností se stáváte velitelem
nového týmu Bravo s hodností velitele nového
podp rného týmu Omega.

V íme, e po návratu do inné slu by budete
i nadále p íkladem v em bratr m a sestrám,
syn m a dcerám Bratrstva.

Rozchod.

Generál Barbecue v.r.

zpracovala: R. Hulihenová, písa ka 3. stupn


