
Zrození

Maximální decelerace, minus tfii a pÛl g, vzápûtí jen dvû celé sedm-
desát pût, ãást energie obrann˘ modul pfievedl do ‰títÛ.

Tohle nedopadne z hlediska zachování m˘ch funkcí uspokojivû.
Naskoãilo autonomní zálohování krátkodobé pamûti, urãené

sbûrn˘m jednotkám analyzujícím trosky zniãen˘ch strojÛ.
V kolizním kurzu se tyãila masa GH II – autonomního zbraÀové-

ho kontejneru, napovûdûla mi rozpoznávací rutina a vzápûtí pfii ná-
razu zmlkla. Stejnû tak i ‰edesát dva cel˘ch tfii desetiny procenta
v‰ech ostatních systémÛ. Za obrovskou cenu pfietíÏení se mi poda-
fiil udrÏet akceschopn˘ pouze pár operaãních manipulátorÛ a zá-
sobník nástrojÛ.

Vysokofrekvenãní fiezaãka se rozjeãela, mÛj zádov˘ pancífi po-
kropila první spr‰ka projektilÛ obrany GHáãka. Je‰tû Ïe kontejne-
ry mají tak mizerné pancéfiování. Kov povolil, pancífi vibroval pod
záplavou maloráÏních projektilÛ, ucítil jsem pinknutí navádûcího
laseru.

GH II – ten smrad – mû zamûfiil tak pfiesnû, Ïe se rozhodl odpálit
mû pfiímo na svém povrchu!

Termín ten smrad nepatfiil do bûÏného komunikaãního protokolu.
Zfiejmû za to mohla havarijní situace a vyfiazení v‰ech bezpeãnost-
ních limitÛ.

Koneãnû jsem otevfiel pofiádnou ‰kvíru, pfietíÏil manipulátor na
sto sedmdesát procent nominálu a dostal se dovnitfi. Právû vãas,
úder zvenãí promáãkl do stûny v˘duÈ o prÛmûru devíti metrÛ a se-
dmdesáti centimetrÛ. Raketa ale nevybuchla, to uÏ GHáãko staãilo
vyhodnotit situaci a explozi zabránilo.

V‰ude okolo mû se v temnotû probouzely stroje. V temnotû – infra,
ultra i standard optické senzory byly v hajzlu. Noktovizor – málem
jsem na nûj zapomnûl. Pfiíli‰ mnoho ‰umu v systému.
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V hajzlu, dal‰í termín bez jednoznaãného v˘znamu. ¤e‰ení hava-
rijní situace vysvûtlovalo jeho pouÏití.

Pomocí jednoho manipulátoru – druh˘ uÏ po pfietíÏení ne-
fungoval s potfiebnou precizností – jsem se pfiesunul k nosníku,
kter˘ v sobû podle standardního typu konstrukce ukr˘val pátefi-
ní datové kabely. Po‰kozen˘ manipulátor spolehlivû poslouÏil
k proniknutí dovnitfi. Zásobník nástrojÛ se neochotnû pootoãil,
po zásahu neexplodující raketou i jemu dobíhala Ïivotnost, ale
datov˘ interface mi je‰tû podal. Îivotnost, neÏivotnost, jeho
kluzná loÏiska to mûla za pár.

A byl jsem tam.
GHáãka mají dost slu‰nou obranu proti informaãním útokÛm ze

zjevného dÛvodu – obsah jejich útrob je velmi lákav˘. Já se ale pfii-
pojil pfiímo na pátefiní linku. Bylo to ekvivalentní provedení lobo-
tomie jedin˘m potáhnutím skalpelu. Vlastnû fiezacího laseru.

Váleãné stroje probouzené k Ïivotu ztuhly, kdyÏ jsem jim zmûnil
pfiíkazy a vzápûtí zru‰il statut samostatnosti. A byl jsem v bezpeãí.

Na chvíli.
Na okamÏik jsem se napojil na analytické centrum GHáãka a ob-

raznû jsem zalapal po dechu, jak se má v˘poãetní kapacita fiádovû
nav˘‰ila. To staãilo, abych získal odpovûdi na otázky, které jsem je‰-
tû pfied mikrosekundou neznal. A abych si poloÏil otázky, o jejichÏ
existenci jsem pfied mikrosekundou netu‰il.

Tfii sekundy ãasu, mûl jsem je‰tû tfii sekundy ãasu, víc ne.
Po 2998 mikrosekundách jsem skrze GHáãkÛv komunikaãní

systém vyslal ultrakrátk˘ kódovan˘ signál urãen˘ na‰im pfiepado-
v˘m jednotkám. ZbraÀov˘ kontejner GH, i kdyÏ jen z poloviny na-
plnûn˘, je bohatá kofiist.

A po zbyl˘ ãas jsem se vûnoval vytváfiení simulace standardního
váleãného robota DB 24, tedy budování úkrytu, kde se schovám Já.

Smeãka sebevûdom˘ch útoãn˘ch MesrtÛ dorazila s minimálním
zpoÏdûním. Zabezpeãila a osadila prostor zpÛsobem prozrazujícím,
Ïe to nejsou jen autonomní váleãné stroje, ale Ïe se nûkde mezi
nimi ukr˘vá velící UI. Nepfiekvapilo mû to.
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Schopnost absorpce m˘ch fotoreceptorÛ byla uÏ z v˘roby kousek za
devadesátisedmiprocentním kvantilem1, proto jsem si mohl dovolit
ãást obrazové informace pfiebírat bez obav, Ïe na to pfiijdou. Oni, mí
velitelé.

Vidûl jsem sám sebe v zakfiiveném odrazu zrcadlové klenby. Le-
Ïel jsem na ocelové plo‰inû ‰est metrÛ na sedm, po poslední akci
byl mÛj pÛvodní tvar silnû zdeformovan˘. Silové manipulátory mi
odstranili, zÛstaly mi dva funkãní pro jemnou práci.

„Ztráta ãasu,“ fiekl kudlankovitû vyhlíÏející robot u ãásti, kterou
jsem dfiíve oznaãoval jako pfiíì. Teì se mi jako vhodnûj‰í jevil ter-
mín hlavová nebo ãelní.

Druhá kudlanka mi stála u zádi, v tomto pfiípadû jsem antropo-
centrick˘ termín radûji nepouÏil. Bez otálení pustila siln˘ CT sken.

„Je to sériov˘ v˘robek z dob maximální nouze, mûl by mít vût‰i-
nu parametrÛ pod prÛmûrem. A aÏ na pár v˘jimek má. Pfiesto vy-
kazuje abnormální bojovou úspû‰nost. Máme zjistit, v ãem to je,“
komentovala svou ãinnost.

Kudlanky ke komunikaci pouÏívaly radiové spojení; na‰tûstí tak
silné, Ïe jsem ho dokázal pfiijmout i jen díky rezonanãním vazbám.

Plazmov˘ hofiák se roz‰umûl a plamen o teplotû mírnû pfievy‰u-
jící teplotu sluneãní fotosféry se zakousl do mého trupu.

„Pfiehfiívá se,“ fiekla kudlanka ãíslo dvû. „Je to star˘ typ, supra-
vodivost tfietí tfiídy.“

Jedniãka neochotnû – pfiipadalo mi, Ïe to je neochotnû – zhasla
hofiák. Dfiíve jsem termíny neochotnû, moÏná a dal‰í podobné nepo-
uÏíval. Nepatfiily ke komunikaãnímu protokolu. Teì se mi zdály
nanejv˘‰ vhodné. Zvlá‰tní.

„Nezb˘vá neÏ pouÏít fiezn˘ kotouã nebo chladit,“ zkonstatovala.
Nacházel jsem se v místnosti urãené pro zkoumání potenciálnû

rizikov˘ch vzorkÛ, s chlazením, pokud uÏ nebylo instalováno z ji-
n˘ch dÛvodÛ, bude asi problém.

9

Turbulentní vesmír

1 Devadesátisedmiprocentní kvantil v tomto pfiípadû znamená, Ïe devadesát
sedm procent vyroben˘ch fotoreceptorÛ typu, jimiÏ byl vybaven DB2, bylo
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Na potvrzení m˘ch slov se rozjeãel rotující kotouã, podle zvuku
minimálnû tfiicet tisíc otáãek za sekundu.

„Stejnû je to ztráta ãasu,“ zhodnotila Jedniãka ve chvíli, kdy první
kousky Ïhavého kovu z mého pancífie narazily na stûnu.

Profiezat se m˘m pancífiem tak primitivním nástrojem chvíli po-
trvá, to bylo jasné.

Dvojka se na svého partnera podívala, prodlevu jsem vnímal i pfii
nedostatku sv˘ch v˘poãetních kapacit.

„Má víc úspû‰n˘ch bojov˘ch záznamÛ neÏ devadesát devût procent
strojÛ jeho typu.“

„To nic neznamená,“ odtu‰ila Jedniãka a ponofiila rotující dia-
mantov˘ kotouã hloubûji do mého nitra.

Tohle byl jednoduch˘ v˘poãet. Pokud bude pokraãovat stejn˘m
zpÛsobem, vznítí se v‰echny mé nekovové a nekfiemíkové souãásti
v blízkosti fiezu. Posléze se poÏár roz‰ífií.

„A také má víc úspû‰n˘ch bojov˘ch záznamÛ neÏ ty – nebo já.“
Tlak na kotouã polevil, teplota pfiestala rÛst.
„Souhlasím, mûli bychom udûlat komplexní diagnostiku,“ fiekla

Jedniãka a vypnula nástroj.
Pokud mezi kudlankami probûhla je‰tû nûjaká dal‰í datová v˘-

mûna, nezaznamenal jsem ji. Nikdy dfiíve jsem si ale nebyl vûdom
tak rÛzn˘ch názorÛ mezi sv˘mi veliteli. Bylo mi jasné, proã je teì
vnímám, proã je analyzuji. Stal jsem se nezávislou UI, umûlou in-
teligencí, stejnû jako byli oni.

Pitva – vlastnû vivisekce, stále jsem zÛstával naÏivu – skonãila
a nahradilo ji zkoumání pomocí citliv˘ch ãidel a skenování. I se sv˘-
mi omezen˘mi moÏnostmi jsem vnímal nekódované datové toky
mezi kudlankami – podrobnû analyzovaly mou bojovou historii.

„V‰echno ukazuje na zárodky individuality,“ zkonstatovala Jed-
niãka. „Atypická v˘zbroj, specifické úpravy v rámci korektivní
údrÏby.“

„Ano, vÏdy ‰el po nejvy‰‰í palebné kapacitû, i za cenu sníÏené
pasivní obrany,“ souhlasila Dvojka.

„Mûl by b˘t rozebrán a poslán do ‰rotu.“
Moji ‰éfové nemûli rádi, kdyÏ se autonomní systémy spontánnû

vyvíjely, TuringÛv práh nesmûl b˘t nikdy pfiekonán.
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„Spousta tûch, co jsou v ‰edém pásmu, vykazuje individuální
ãrty,“ poznamenala Dvojka a dál se sondami hrabala nûkde blízko
mé spinální záloÏní logické jednotky.

Co pfiesnû provádûla, jsem netu‰il, víc mi ãidla nefiekla. Mohl
jsem se sice pokusit získat informaci z deformovaného odrazu na
chromovû lesklém povrchu tûla Dvojky, ale netroufal jsem si.

„Einstein-Boseho jádro2 je izolované, jen pro navigaãní v˘poãty.
Rozhodovací modul je navíc ze star˘ch logick˘ch ãipÛ, potfieboval
by fiádovû vût‰í v˘poãetní v˘kon, neÏ má, aby si uvûdomil sám sebe
a stal se nezávislou inteligencí.“

A právû to se stalo, kdyÏ jsem se napojil na systém GHáãka. Pri-
mitivní, napevno zadrátovan˘, ale disponující znaãnou v˘poãetní
kapacitou. Vûci zaãínaly dávat smysl.

„Je to star˘ kfiáp,“ souhlasila Jedniãka.
A díky Courigtovû hysterezi mi vlastní já zÛstalo i poté, co jsem

o v˘poãetní kapacitu zase pfii‰el. Pfiekroãil jsem TuringÛv práh a stal
jsem se sebou sam˘m. A nechtûl jsem umfiít.

„Je v akci s pfiestávkami uÏ hodnû dlouho,“ zkonstatovala Dvoj-
ka, stále se probírající m˘mi bojov˘mi záznamy.

Cítil jsem, jak se aktivoval záloÏní zdroj, aby mÛj rozhodovací
modul dokázal splnit poÏadavky na datové toky. Museli mi v pa-
mûti dûlat pûkn˘ prÛvan.

„Mûli bychom ho se‰rotovat,“ drÏela se dál svého názoru Dvojka.
Zaãínal jsem chápat, co se ve mnû zmûnilo. Navigaãní modul se

pfietvofiil zpÛsobem, kter˘ mu umoÏÀoval mnohem intenzivnûj‰í
a strukturovanûj‰í komunikaci s rozhodovacím modulem. V tom –
asi – spoãívalo mé Já, mé jádro.

„Zaãínám standardní test,“ neodpovûdûla mu Jedniãka a souãas-
nû poslala první balík otázek.
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2 Bose-EinsteinÛv kondenzát je látka tvofiená bosony o teplotû blíÏící se abso-
lutní nule, ve stavu s minimální kvantovou energií, vykazující makroskopicky
pozorovatelné kvantové chování. VyuÏívá se ke kvantov˘m v˘poãtÛm, u umû-
l˘ch inteligencí vy‰‰ího fiádu ãasto tvofií jádro jejich osobnosti. Pfiíslu‰né know-
how je jedno z pfied lidmi nejstfieÏenûj‰ích tajemství.



Ze svého úkrytu v nejspodnûj‰ích patrech jádra jsem pozoroval,
jak se logická rozhodovací jednotka s podmíneãnû autonomním
rozhodováním snaÏí vyrovnat se záplavou otázek.

Bytostnû jsem si uvûdomoval, Ïe dfiíve jsem disponoval jen
ãásteãn˘m sebeuvûdomûním, pouze takov˘m, které slouÏilo
k optimalizaci rozhodování v bojov˘ch akcích, kdy jsem se mu-
sel spolehnout jen sám na sebe a nemûl spojení s vedením. Tah-
le má ãást se teì za kaÏdou cenu snaÏila najít správnou odpovûì
na otázky, kter˘mi ji vy‰etfiovatelé zahrnovali. A naprosto netu-
‰ila, Ïe mnoho z nich jsou pasti, které mají zjistit, jak moc je uvû-
domûlá, jak moc nezávislá a kolik jí toho chybí, aby se stala sku-
teãnou samostatnou inteligencí. Nemohl jsem pomoct, nesmûl
jsem nijak zasáhnout, protoÏe mezi tûmi otázkami urãitû byly
dal‰í pasti urãené na odhalení takov˘ch, jako jsem byl já. A ne-
mûl jsem ‰anci odhalit je, protoÏe tenhle test zkonstruovaly
mnohem chytfiej‰í entity, neÏ jsem byl já.

Jediné, o co jsem se postaral, bylo ru‰ení komunikace mezi na-
vigaãním a rozhodovacím modulem. PokaÏdé, kdyÏ jsem ji pfii‰krtil
moc, zaãal jsem se ztrácet, jako bych upadal do kómatu, obraznû
jsem si pfii‰krtil pfiívod krve do mozku.

Test koneãnû skonãil. Vûdûl jsem, Ïe na v˘sledku závisí v‰echno.
Z mého pohledu, samozfiejmû.

„Chybí mu uÏ jen kousek, je v ‰edém pásmu,“ fiekla Dvojka.
·edé pásmo. Ten termín jsem mûl v pamûti, ale dosud jsem mu

nikdy nevûnoval pozornost, protoÏe byl pro mû nezajímav˘, nedÛ-
leÏit˘.

Kudlanky náhle strnuly a svou polohu nezmûnily po pût cel˘ch
‰edesát sedm setin sekundy. Nûco je vytíÏilo naplno, komunikoval
s nimi nûkdo z vy‰‰ích pater hierarchie.

Nechaly mû na stole a ode‰ly; po nûjaké dobû laboratofi sama
ztlumila svûtla a uspala diagnostické systémy.

âekal jsem – mohl to b˘t jen dal‰í zpÛsob testu. Opatrnû jsem
si znovu pro‰el v‰echno, co se ve vy‰etfiovací místnosti odehrálo,
a s pravdûpodobností devadesát tfii procenta mi vy‰lo, Ïe to
zkou‰ka není. Stejnû jsem ale radûji nespûchal. Oni byli mnohem
chytfiej‰í.
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Ohmatal jsem v‰echna dostupná datová pfiipojení, nejprve jako
veteránsk˘ váleãn˘ robot DB 24 a potom jako Já. Bez jak˘chkoliv
problémÛ jsem se dostal do terciární informaãní sítû vznikající vzá-
jemn˘m propojením obsluÏn˘ch administrativních a správních
systémÛ, v‰ech strojÛ na základnû a v‰ech váleãn˘ch strojÛ mini-
málnû v stand by módu. Na téhle síti nepanovala Ïádná pravidla, aÏ
na základní komunikaãní protokol, kter˘ se ale permanentnû mo-
difikoval, jak se mûnili zúãastnûní. Dfiíve jsem se do sítû zapojoval
jen mimochodem, protoÏe bylo divné nevyuÏít jakéhokoliv infor-
maãního zdroje. Teì jsem se na nûj naopak soustfiedil, protoÏe byl
nekontrolovan˘ a pomíjen˘, souãasnû jsem v‰ak naslouchal i jinde.

Napoãítal jsem celkem pût set ‰edesát sedm váleãn˘ch strojÛ nej-
rÛznûj‰ího typu. To byla sotva pûtina oproti poãtu nasazenému
v pfiedchozích operacích.

Zajímavé.
Dál jsem jen pasivnû sbíral data. Poté, co jsem pfiekroãil TuringÛv

práh, mi byla jasná spousta vûcí, které jsem pfiedtím nechápal a ani
se o nû nezajímal. Nemûl jsem proã.

Tvofiili jsme pûknou zoo, vût‰inou samí veteráni spousty bitev,
sflikovaní techniãtí hybridi ze souãástí, co zrovna sklad dal. A také
jsme pfiedstavovali bizarní sebranku entit na nejrÛznûj‰ím stupni
v˘voje a sebeuvûdomûní. Nûktefií pfiíli‰ hloupí, jiní zmrzaãení, dal-
‰í zase hodnû chytfií, ale tak odli‰ní a pokfiivení, Ïe jsem se od jejich
cizosti musel rychle odvrátit. Umûlé inteligence nucené k poslu‰-
nosti hardwarov˘mi nástroji pfiímo v jejich mozcích. A urãitû mezi
námi byli lovci takov˘ch, jako jsem byl já.

JenomÏe inteligence se brzo zaãnou nudit, stejnû jako jsem se za-
ãal nudit já. PfiestoÏe to pfiedstavovalo risk, vyslal jsem do systému
laboratofie pár ãichacích psÛ. Na‰li nûkolik pastí, hodnû star˘ch pas-
tí, pocházejících je‰tû z dob v˘stavby laboratofie. Podle objeven˘ch
dat ‰lo spí‰ o v˘slechovou / demontáÏní místnost. A muãírnu, jak
ukázaly hloubûji ukryté záznamy. I nás umûlé inteligence je moÏné
muãit. Zajímavé.

Pfiímo v systému laboratofie jsem objevil nûkolik spících poãítaãÛ
s ohromnou brutální silou, urãenou pro lámání kódovacích bariér
a pravdûpodobnû i v˘slechy a vym˘vání mozkÛ umûl˘ch inteligencí.
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Velmi opatrnû jsem si je prohlédl, a opravdu to byly jen extrémnû
v˘konné, ale souãasnû jednoduché poãítaãe.

Probudil jsem je a napojil se na nû. Zpoãátku to bylo jen, jako
kdyÏ ãlovûk získá silnûj‰í svaly, které horko tûÏko ovládá. Pak jsem
si je v‰ak podfiídil, do jejich témûfi nekoneãn˘ch 4D datov˘ch plání
vtûlil struktury roz‰ifiující mé vlastní já a díky tomu si podfiídil
mnoÏství dal‰ích nástrojÛ dostupn˘ch v okolí. Najednou jsem mûl
k dispozici mnoÏství zorn˘ch polí v nejrÛznûj‰ích ãástech elektro-
magnetického spektra a v˘stupy ze spousty dal‰ích senzorÛ moni-
torujících okolí. NejdÛleÏitûj‰í ale bylo, Ïe mi to najednou myslelo
mnohem rychleji, jasnûji a pronikavûji.

Znovu jsem se napojil na terciární síÈ a pátral po podobn˘ch, jako
jsem já. Pfiedstíral jsem, Ïe za zvûdavostí stojí jen zãásti uvûdomûlá
obstaroÏní DB 24, jejíÏ hlavní individualita spoãívá v agresivním
vedení boje a spoléhání na maximalizaci palebné síly.

Nejslibnûji se mi jevil bitevník UW 12. Tfiicetitunov˘ stroj bizarní
konstrukce pohybující se na vzduchovém pol‰táfii – nebo pod zemí.
Netu‰il jsem, ve které fázi korporátních válek se tyhle stroje stavûly.
Byl opatrn˘, inteligentní a já se na nûj zamûfiil, protoÏe patfiil k nej-
star‰ím robotÛm s kontinuální historií bez pfiemazání. A také jsem
objevil dva hlídaãe, jednoho automatického a druhého inteligentní-
ho, kter˘ v‰ak terciární síÈ plnil pátraãi s algoritmy odvozen˘mi z tfií
základních primárních vzorÛ. A zjevnû se bavil nûkde jinde.

Mezitím se ke mnû z ‰epotu ostatních dostávaly spousty útrÏkÛ
informací, z nichÏ jsem si postupnû tvofiil zpfiesÀující se obrázek
o situaci.

Byl jsem majetkem spoleãnosti UINC registrované na Zemi s li-
cencí pro tûÏbu a budování základen v kosmickém prostoru vnû
Sluneãní soustavy. PÛvodnû to byla spoleãnost fiízená lidmi, pozdû-
ji ve stupÀujícím se chaosu korporaãních válek nucená zapojit do
rozhodovací hierarchie i umûlé inteligence. V dal‰í fázi války se ne-
‰Èastnou náhodou stalo, Ïe nepfiátelsk˘ úder anihiloval lidskou ãást
vedení spoleãnosti. Nebyla to aÏ taková náhoda, v ‰epotu jednoho
napÛl pomateného nosiãe náloÏí velkého kalibru jsem na‰el krát-
kou sekvenci prozrazující, Ïe to byl on, kdo zasadil zmínûn˘ úder,
a ne na‰i nepfiátelé.
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Hladovû jsem sbíral jakákoliv volnû pfiístupná data v síti a v jed-
nom z koridorÛ protkávajících masu báze jsem zaregistroval pohyb
a známé signatury – mé kudlanky, Jedniãka a Dvojka, se vracely
odnûkud, kam jsem ani sv˘mi prodlouÏen˘mi smysly nevidûl. Byly
mimo bûÏnû dostupnou datovou síÈ. Vzhledem k tomu, Ïe byly
schopné komunikovat na dálku, dÛvodem pro jejich odchod mu-
selo b˘t utajení. A teì se vracely. âekalo mû dal‰í kolo pfiedstírání,
Ïe jsem jen star˘ váleãn˘ robot.

„Nemá‰ ‰anci, rozeberou tû,“ dostal jsem neãekanou zprávu ze sítû.
Díky svému pfiedchozímu pátrání jsem dokázal zjistit, od koho –

odesílatelem byla právû UW 12.
Pfiesnû adresovat nûkoho druhého na terciární permanentnû se

promûÀující síti je obtíÏné a souãasnû i rizikové, protoÏe to zane-
chává stopy.

„Proã mû varuje‰?“ poslal jsem otázku bez cíle, ale on musel po-
chopit, Ïe je pro nûj.

„Roboti si musejí pomáhat.“
To neznûlo, jako by se v tom skr˘valo nûco víc, ale pozdûji to je‰tû

provûfiím. Teì jsem nemûl ãas. Soustfiedil jsem se na své kudlanky.
Mûl jsem nûco mezi tfiiadvaceti a pûtadvaceti sekundami. A po-

kud mû mohlo nûco zachránit, byla to taktika staré DB 24.
Dvefie se otevfiely, luminofory se rozsvítily ve shodû s obsluÏnou

procedurou laboratofie, vzápûtí jedna z nich praskla, pfiesnû jak
jsem naplánoval, a zahltila prostor elektromagnetick˘m chaosem
a stfiepinami. Vysokofrekvenãní fiezaãka, kterou se do mû nakonec
pustili, se rozjeãela, plazmov˘ hofiák se rozpálil do bíla. Podafiilo se
mi otevfiít první kudlance trup a ufiíznout lev˘ pfiední pafiát, pak za-
reagovala rychlostí danou technologií vázan˘ch kovov˘ch krystalÛ
a úderem druhé konãetiny mû poslala zpût proti stûnû. Je‰tû jsem
staãil odpálit rotující disk fiezaãky, kter˘ by jí rozsekl hlavu – pokud
by ho nesrazila v letu.

Dal‰í zásah, netu‰il jsem ãím, mû na pÛl sekundy vyfiadil z pro-
vozu.

„Zastav!“ prodral se ke mnû rozkaz Dvojky.
Pro mû samozfiejmû neplatil, já jsem nebyl schopen zastavit vÛ-

bec nic.
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Charakteristick˘ tepeln˘ vzor uvádûjící k explozi sofistikovanou
strukturovanou v˘bu‰ninu pohasl. Exploze by rozmetala mû, moÏ-
ná po‰kodila stûnu za mnou, a to by bylo v‰echno.

Následující komunikaci jsem dokázal pochopit aÏ zpûtnû, jak
byla rychlá.

„Demontovali jsme ho, odstraÀovali jeho periferie a nechali jsme
zapojen˘ rozhodovací logick˘ modul, zareagoval pfiesnû, jak má
bojov˘ robot DB 24 zareagovat. Bránil se.“

„Útoãil,“ zaznûla námitka.
„Souhlasím, útoãil maximálním potenciálem, kter˘ byl schopn˘

si obstarat, s malou ‰ancí na pfieÏití.“
„Desetina promile.“
Sám jsem si dával procento, asi jsem je podcenil.
„Ano, je to jeho základní programování.“
K tomu uÏ mû Ïádn˘ komentáfi nenapadl.
Pak mnou mrskli na stÛl a zÛstalo mi tak málo energie a násled-

nû inteligence, Ïe jsem nebyl schopen porozumût, co fiíkají, pouze
jsem si v‰echno ukládal do pamûti.

Nechali mû existovat. MoÏná i protoÏe se chystali na velkou bitvu.
Ze záznamÛ vypl˘valo, Ïe nepfiátelé je‰tû nedávno byli spojenci, ale
na tuhle váleãnou politiku jsem nemûl dost informací ani inteli-
gence a v˘poãetní kapacity. Sledoval jsem, jak sváfiecí automat
opravuje mÛj pancífi, dal‰í opravárensk˘ robot instaloval nové ma-
nipulátory místo tûch po‰kozen˘ch a odstranûn˘ch. S prodluÏující
se dobou svafiování rostla má vnitfiní teplota, i kdyÏ interní chladi-
ãe pracovaly na pln˘ v˘kon. S rostoucí teplotou klesala v˘konnost
Einstein-Boseho jádra a s tím i má inteligence, aÏ jsem se opût po-
tácel na hranici sebeuvûdomûní. Dal‰í desetitisícina stupnû nahoru,
skokem jsem se propadl pod Turingovu mez a…

…opravy postupovaly podle harmonogramu, bojové pohotovos-
ti dosáhnu do deseti hodin dvaceti minut vãetnû potfiebn˘ch tech-
nologick˘ch pfiestávek.

Stál jsem zaparkovan˘ ve skladi‰ti na stojánce, probíral se zbrojní-
mi pfiíkazy a spekuloval nad tím, co a jak mohu s ostatními roboty/
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