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Úvod
Počítačovou hru Stacraft od společnosti Blizzard Entertainment jsem hrála už jako malá se
svým starším bratrem. Hra nás oba velmi bavila a nacházeli jsme při ní mnoho příjemně
stráveného společného času. ve chvílích, kdy nám rodiče počítačovou hru občas zakázali,
jsme si aspoň o hře povídali a představovali jsme si společně různé taktické postupy. Byla
to doba, ve které jsme nacházeli s bratrem hodně vzájemného porozumění. Tato hra je
světovým fenoménem a hrají ji miliony lidí po celém světě. Dokonce se v ní konají
i mistrovství světa.
Po nějakém čase jsem zjistila, že byla vydaná celá série knih, které se zabývají dalšími
příběhy, vážícími se k této hře. Zašla jsem si v brzké době do nejbližší knihovny a jednu
z nich jsem si půjčila. Konkrétně to byla kniha Rychlost temnoty. po jejím přečtení jsem
nabyla pocit, že není přeložena zcela správně. Přišlo mi, že by mohla být přeložena
pečlivěji, přesněji a čtivěji.

Několik dní jsem nad tím přemýšlela, jestli bych nebyla

schopna sama napsat výstižnější překlad této knihy. na internetu jsem s překvapením
zjistila, že první díl této série přeložen vůbec nebyl. v tu chvíli bylo rozhodnuto. Vzala
jsem to jako výzvu, jako kdyby čekala právě na mě. Děj této knihy se odehrává zcela
ve světě této hry a člověk ji proto musí aspoň trochu znát, pokud ji chce sám překládat.
Cílem této práce je přeložit prvních čtyřicet stran románu, který ještě nikdy nebyl přeložen.
Navíc pokusit se o kvalitnější překlad než napsali autoři již existujících překladů ostatních
dílů.
Tato bakalářská práce se sestává z praktické a teoretické části. Dle zvyklostí v praktické
části je uvedeno porovnání anglického originálu s vlastním překladem. Teoretická část
práce poskytuje analýzu překladu a současně se v ní snažím vysvětlit svůj přístup k vlastní
překladatelské práci.
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O autorovi díla
Micky Neilson byl dvakrát nejprodávanějším autorem podle New York Times. Jeho
grafické romány Ashbringer (Wildstorm, La Jolla, 2009) a Pearl of Pandaria (DC Comics,
New York, 2012) byly vydány v šesti jazycích. Jako jeden z prvních spisovatelů pro
společnost Blizzard Entertainment má více než dvacetileté zkušenosti ve špičce herního
průmyslu. v současné době pracuje na grafickém románu Rooka a také na řadě filmových
projektů. v roce 2016 publikoval své paměti Lost and Found: An Autobiography About
Discovering Family (Riverdale Avenue Books, New York, 2016). Nedávno vydal svůj
první hororový román The Turning (Createspace, Seattle, 2016).
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1 Praktická část – překlad románu Starcraft: Uprising spisovatele
Mickyho Nielsona
CHAPTER

1

The

SEEDS

THE

COURSE

OF Kapitola první – Sémě vzpoury

REBELLION

THROUGHOUT

OF Během života každého člověka se jistojistě
EVERY PERSON’S life, a large-scale stane nějaká veliká katastrofa. v určitém
catastrophe is certain to occur. At some okamžiku nám všem osud přinese
point, fate will hand each of us the rozhodující test; tragédii tak ohromnou
ultimate test: a tragedy so profound and so a tak bezvýchodnou, že navždy změní celý
inescapable that it will forever alter the zbytek života. Tato událost skončí jedním
remaining course of the life affected. This ze dvou možných výsledků. Buď bude tato
event will have one of two outcomes. The osoba tragickou událostí poražena
man or woman confronted with the a jednou provždy se stane pouhým stínem
catastrophe may be defeated in the test, toho, kým předtím byla, anebo se může
and live the remainder of their life as změnit a tato zkušenost ji může posílit.
a shadow of the person they once were. Or Může přesáhnout veškeré své individuálně
a person might transform and become stanovené meze a může prosperovat tak,
strengthened
by
their
experience, jak se to nikdy doposud nezdálo možné.
transcending all self-imposed limitations
and flourishing in a way they had never
deemed possible. Arcturus Mengsk was
one such man. He had overcome a tragic
event in his life, and now it had changed
him, forever molded him into a being of
single-minded purpose and unshakable
determination. Lesser men

would have

been broken by the tragedy. Lesser men
would have just given up. But lesser men

Arcturus Mengsk byl jedním z takových.
Překonal ve svém životě tragickou událost
a to ho změnilo. Navždy ho to učinilo
cílevědomým

mužem

s neochvějným

odhodláním. Slabší osobnost by se nechala
takovouto tragédií zlomit. Prostě by to
vzdala. Ale nebyl to slaboch, kdo zaujal
své místo ve velkolepé kronice Terranské
historie.

did not take their place in the proud annals V letech svého vývinu se Arcturus často
of Terran history. During his formative budil ze snů, ve kterých se mu zdálo, že je
někým důležitým – vynikajícím vůdcem
9

years, young Arcturus would often awake lidstva. Arcturus takovéhle sny pouštěl
from dreams in which he had seen himself z hlavy,

jakožto

vrtochy

své

bujné

as a figure of importance, a preeminent představivosti. v tomto probouzejícím se
leader of men. Mostly, Arcturus would světě se Arcturus vůbec neviděl jako vůdčí
dismiss the dreams as whims of an typ. Nestaral se o záležitosti druhých, ani
overactive imagination. In the waking ho nezajímala Konfederace. Vše, co ho
world, Arcturus did not see himself as the zajímalo, bylo, aby absolvoval povinný
leader-type at all. He didn’t care about the vojenský výcvik a kolik peněz by mohl
affairs of others; he didn’t care about the vydělávat jako prospektor na okrajovém
Confederacy. All he cared about was světě, když už by byl hotov. Bez pochyby
serving his time in the Confederate splnil svoji povinnost, a přestože nijak
military and how much money he might netoužil po vedení, stal se plukovníkem,
be

able

to

earn

as

a fringe-world ještě než se klima ve společnosti změnilo;

prospector when that time was done. Now, než si uvědomil, že nebojoval o to, v co
in the wake of the tragedy, things had věřil, a samozřejmě, než se mu stala ta
changed. Arcturus’s self-perception had osudná událost.
changed; the man he once saw himself as Nyní, důsledkem této tragédie se věci
seemed no more than a distant relative. změnily. Arcturovo vnímání sama sebe se
Now Arcturus was on his way to změnilo. Ten, kým kdysi býval, se teď
becoming the man he was in his dreams. nezdál ničím jiným, než pouhým
For the most part, up until now, it had all vzdáleným příbuzným. Nyní byl Arcturus
been

about

preparation:

keeping

in tím, kým se viděl ve svých snech.
constant
communication
with
his Doposud to všechno byla jenom příprava
colleagues in the underground network on – neustálá komunikace se svými kolegy
Korhal (although they had become so v tajné síti na Korhalu (i když časem byli
vocal and overt as of late that the term tak hluční a veřejní, že tajní už nebyli),
“underground” no longer applied); nábor horlivých civilistů s podobnými
recruiting like-minded, eager civilians for názory na výcvik a sledování činů
training; and observing the actions of the Konfederace
v relativní
bezpečnosti
Confederacy here among the relative Umojského protektorátu.
safety of the Umojan Protectorate.
Přípravy probíhaly hladce a Arcturus byl
Preparation was well and good, and
pyšný na svou schopnost plánovat vše
Arcturus prided himself on planning
s předstihem. Teď však věřil, že už přišel
10

ahead. But he believed that the time had ten správný čas jednat. Vyhodit do povětří
now come for action. Blowing up supply zásobovací

mosty na klíčové

planety,

route bridges on key planets, hacking into nabourat se do konfederačních počítačů
Confederate

mainframes

and

staging a vyvolat vzpouru těžebních dělníků, to

mine-worker revolts was all well and všechno bylo dobré, ale nastal čas zvýšit
good, but the time had come to strengthen počty svých stoupenců a doopravdy začít.
his numbers and to set out on his quest in Nastal čas rozpoutat peklo.
earnest. The time had come to raise hell. A tak teď stál generál Mengsk a díval se
And so General Mengsk now stood do odhodlaných očí zhruba tak dvaceti
looking into the determined eyes of the umojských mužů, kteří stáli před ním. Byli
roughly twenty or so Umojan men before celkem tělesně zdatní, i když ne zas až tak
him. They were an able-bodied lot, though moc, jak doufal, a byl si docela jistý,
not as many as he had hoped for, and he že žádný z nich ještě nezažil souboj.
was fairly certain that none of the men had Přesto ale byli schopní a chtěli bojovat
ever seen combat. Still, they were capable, za to, v co věřili, a tak sémě vzpoury
and they were willing to fight for what začalo opravdu klíčit. Generál na oplátku
they believed in, and that’s where the také každého pozdravil pohledem. Když si
seeds

of

rebellion

truly

began

to byl jistý, že získal pozornost všech, začal
germinate. The general greeted each mluvit. „Sešli jste se tu dnes, protože
man’s eyes in turn. Once he was confident věříte ve stejné ideály a sdílíte společné
that he held their attention, he spoke. “You touhy. Mezi to, v co věříte, patří zásada,
men are gathered here today because you že nikdo z vlády by se k vám neměl
share common beliefs and a common chovat nespravedlivě, a ta touha, kterou
desire. Among the beliefs you share is the sdílíte, je získání nezávislosti. Neudělejte
tenet that no man or body of government žádnou chybu, chlapi, tohle jsou ideály,
should

have

authority to treat

you za které se vedou války. Ten nejmenší
unjustly; the desire you share is the pursuit z problémů, které před vámi všemi stojí, je
of independence. Make no mistake men— život v nuceném ústraní. Budete označeni
these are the ideals that wars are made of. jako buřiči vládou, která na vás uvalí své
The least of the troubles that lie ahead for nespravedlivé zákony. To nejhorší, čemu
all of you is a life of forced seclusion, of budete čelit nebo čemu budeme všichni
being branded as seditionist by the very čelit, je smrt. Pollock a já a ostatní naši
government that would impose her unfair bojovníci už jsou, jak víte, považováni
11

laws upon you. The worst of what you Konfederací za přeběhlíky....“
may face—of what we all face—is death. Arcturus se pohnul směrem k muži
Pollock and i and the rest of our fighters stojícímu po jeho levici. Pollock Rimes
are, as you know, already considered vypadal jako pravý válečný veterán – jeho
turncoats by the Confederacy. . . .” plešatá hlava a tvář byly pokryty jizvami
Arcturus motioned to a man standing at a na horní levé části hlavy měl mělkou
parade-rest to his left. Pollock Rimes was prohlubeň velikosti mužské pěsti. Levé
a man who looked the part of a battle ucho skoro neměl a kořen jeho nosu
veteran—his bald head and face were vypadal jako obrácené S. Pollock zíral
covered with scars, and the upper left prázdným pohledem před sebe, zatím co
hemisphere of his skull bore a slight Arcturus pokračoval: „Je důležité, abyste
indentation the size of a large man’s fist. všichni do toho šli s vědomím, že je veliká
His left ear was mostly missing and the pravděpodobnost, že se nemusíte dožít
bridge of his nose formed a backward S. výsledku.“
Pollock’s eyes stared ahead blankly as
Arcturus continued. “It is important that
all of you go into this knowing that there
exists a very real possibility that you may
not live to see it through.” As Arcturus
allowed his words to sink in, his eyes fell
on a man outside the room, visible through
one of the large windows. The man, of
Asian descent, wearing the clothes of
a low-level prospector, seemed to be quite
intrigued by what was going on inside.
When the man looked up and saw
Arcturus staring at him, he held the gaze
for a second before looking away. He
seemed to be wrestling with some kind of
decision. Just then Arcturus heard the
sound of one of the men clearing his
throat. He turned to see a somewhat
crazed-looking older man standing near
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Když

Arcturus

nechal

ostatní,

aby

pochopili jeho slova, jeho pohled spočinul
na muži venku, kterého bylo vidět jedním
z velkých oken. Tento muž asijského
původu měl na sobě oblek podřadnějšího
prospektora a zdál se být celkem zaujatý
tím, co se dělo vevnitř. Když vzhlédl
a spatřil Arctura, jak se na něj upřeně dívá,
chvíli pohled opětoval, než uhnul očima.
Zdálo

se,

rozhodováním.

že bojuje
Poté

s jakýmsi

uslyšel

Arcturus

jednoho z mužů, jak si odkašlal. Otočil se
a spatřil poněkud podivínsky vypadajícího
muže stojícího v přední části skupiny.
Jeho tváře byly zbrázděny sítí vrásek
a bělavé vlasy lemovaly plešaté temeno
jeho

hlavy

jako

mramorové

mraky

vznášející se okolo ohlazeného horského
vrcholu. „Moje mamka, snad nalezla

the front of the group whose face bore klidnej vodpočinek, říkávala, že není nic,
a web of wrinkles and whose white za co stojí žít, když nemá cenu za to
tonsured hair circled his bald dome like umírat.“
wispy

clouds

hovering

around Arcturus se napůl usmál. „Chápu. a jak se
a particularly worn mountain peak. “My jmenujete, člověče?“
mother, may she rest easy, used to say that
there wan’t nothing worth living fer that
wan’t worth dyin’ fer.” Arcturus allowed
himself a half-smile. “I see. And what

„Jsem Forest Keel a zúčastnil jsem se
třenic během sedmi cyklů, když jsem
sloužil ve Válkách cechů.“

might your name be, civilian?” “I’m „Jsem si jistý, že ano. a určitě na vás vaši
Forest Keel, and i seen my share o’ nadřízení museli být pyšní.“ Starý Forest
friction in the seven cycles i served in the zazářil svým bezzubým
ještě
jednou
Guild Wars.” “I’m sure you did. And I’m a Arcturus

úsměvem
pohledem

sure you made your superiors proud.” Old zkontroloval okno, za kterým pořád ještě
Forest beamed a smile devoid of a few stál nervózní a nerozhodný prospektor.
teeth as Arcturus’s eyes once again Arcturus obrátil pozornost opět ke své
scanned the nearby window, where the skupině. „Dobrá, pánové, je na čase – “
prospector was still standing, nervously V tu chvíli byl Arcturus přerušen zvukem
undetermined. Arcturus turned his otevíraných vstupních dveří. Při pohledu
attention back to the group. “Well men, na protější stranu místnosti spatřil generál
the time has—” Just then Arcturus was Ailina Pasteura, jednoho z protektorátních
interrupted by the sound of an entryway ambasadorů, jak strká hlavu dovnitř. Tento
opening. Looking to the far side of the obvykle klidný muž nyní vypadal bledě
room, the general saw Ailin Pasteur—one a rozrušeně.
of the Protectorate’s ambassadors—stick
his head in. The usually unflappable man
looked pale and distressed. “I’m sorry to
interrupt, General, but there is a situation

„Omlouvám se, že vyrušuji, generále, ale
nastala

situace,

která

vyžaduje

vaši

okamžitou pozornost.“
***

that requires your immediate attention.”
***

The Spy Deck was an area where mining Špionážní paluba bylo místo, kde těžařští
foremen
watched
image-enhanced předáci sledovali vylepšené holografické
holograms of planets within the system projekce planet v soustavě, které by mohly
13

that

might

be

fertile

grounds

for být úrodnou půdou pro průzkum. Pro svůj

prospecting. For the enlistment of its současný účel nemohla být Špionážní
current purpose, the Spy Deck could not paluba

pojmenována

have been more aptly named. Not long sloužil

Ailin

lépe.

Pasteur

Nedávno

pod velením

ago, Ailin Pasteur had served under the Arcturova otce Anguse. Angus mu jednou
command of Arcturus’s father, Angus. zachránil život a Ailin mu to oplatil tím,
Angus had saved the man’s life on one že byl jedním z hlasujících členů Řídící
occasion and Ailin had repaid the favor by rady, která jmenovala Arctura na hodnost
being one of the voting members of the generála a vůdce revoluce. Rada také
Ruling Council that appointed Arcturus povolila Mengskovi, aby mohl využívat
the rank of general, and leader of the Protektorát jako základnu pro své operace
revolution. The Council also allowed a Špionážní palubu jako zastaralý způsob
Mengsk to use the Protectorate as a base sledování.
of operations, and to use the Spy Deck as obsahoval

Zobrazovací
podrobné

program

tabulky

o všech

a somewhat archaic means of surveillance. planetách ve všech známých soustavách.
The imaging program contained detailed Byl také schopen zaznamenat postup
charts of all the planets within the known nákladních lodí převážejících cenné zboží
systems. It was also capable of charting obchodními

cestami.

Byl

to

takový

the progress of freight ships carrying their primitivní „radarový“ systém, avšak více
valuable cargo through the trade routes in než vhodný pro Arcturovy potřeby. Bylo
real-time—a primitive kind of “radar” to tady na Špionážní palubě, kde se
system to be sure, but more than adequate nacházela
for Arcturus’s needs. It was here on the protektorátu,

Řídící
jejíž

rada

Umojského

ztrhané

tváře

Spy Deck that the Ruling Council of the odhalovaly kolektivní znepokojení.
Umojan Proctectorate stood, their haggard Ailin se otočil na Arctura a promluvil
faces revealing collective concern. Ailin zajíkavým
hlasem:
„Dostali
jsme
turned to Arcturus and spoke in a halting anonymní vzkaz, který říká, že bychom si
voice: “We

received

an anonymous měli pohlídat tenhle sektor.“
transmission suggesting that we keep on
Arcturus se podíval na sektor, který byl
eye on this sector.” Arcturus looked at the
zrovna zobrazen. Hned poznal planetu
sector currently being displayed. He
uprostřed obrazovky. „Korhal,“ řekl, ale
recognized the planet at the display’s
nikomu konkrétně. Velitel mírně přikývl.
center immediately. “Korhal,” he said, to
Arcturus si všiml, že se tento muž silně
14

no one in particular. The superintendent potil. „Ano.“
nodded slightly. Arcturus noticed that the Několik menších objektů vypadalo jako
man was sweating heavily. “Yes.” Several nějaké
obíhající
družice,
které
smaller objects that looked like orbiting obklopovaly obraz této planety. (Obraz
satellites of some kind surrounded the této planety obklopovalo několik menších
image of the planet. Arcturus had an idea, objektů, které vypadaly jako nějaké
even before the superintendent spoke, of obíhající družice.) Arcturus věděl, ještě
what
the
objects
really
were. předtím, než velitel promluvil, čím tyto
“Battlecruisers,” Ailin confirmed. “We objekty skutečně byly.
make out twenty of them. We’ve been
monitoring the military channels and have
overheard nothing that might explain
this.” “Nothing they’re willing to admit,
anyway,” offered Mengsk. “But you can
bet

your

bottom

credit

that

the

„Bitevní křižníky,“ poznamenal Ailin.
„Rozpoznali

jsme

Monitorujeme

jich

dvacet.

vojenské

cesty

a nepřeslechli jsme nic, co by mohlo tohle
vysvětlit.“

Confederates are the source of your „Nic, co by chtěli připustit, tak jako tak,“
anonymous tip. And if those ships are namítal Mengsk. „Ale vsadím se,
orbiting Korhal on Confederate orders, že za tímto anonymem stojí Konfederace...
they mean to start trouble. Send an Ale jestli jsou teď tyhle lodě na oběžné
intelligence

report

immediately.”

to

Achton dráze Korhalu na rozkaz Konfederace,
znamená to, že začínají problémy. Pošlete
okamžitě

***

zpravodajské

hlášení

Achtonovi.“
***

In Korhal’s capital city of Styrling,
Colonel Achton Feld—the elected leader
of the rebel forces in the absence of
General Mengsk—was busy shouting
orders, standing atop a guardwalk at the
city’s perimeter, the myriad antiair missile
turrets that served as outer defenses
forming a jagged outline on the horizon
behind him. At one time, this fortress in
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Ve Styrlingu, hlavním městě Korhalu
plukovník Achton Feld, zvolený vůdce
povstaleckých ozbrojených sil v době
nepřítomnosti generála Mengska, stál
na stráži na okraji
rozkazy.

za sebou

protileteckých

města a vykřikoval
měl

raketových

bezpočet
věží,

které

sloužily jako vnější obrana a tvořily
zubatý obrys na horizontu. Dříve bývala

the

center

of

the

city

had

been tato pevnost v centru města konfederační

a Confederate post. That was before the poštou. To bylo ale ještě před revolucí.
revolution. Now it served as the rebel Nyní sloužila jako velitelství povstalců
headquarters on Korhal. The rebels had of na Korhalu.
course known about the presence of Povstalci
samozřejmě
věděli
Confederate ships in their orbit, but their o konfederačních lodích na oběžné dráze,
limited surveillance systems had been ale jejich omezený sledovací systém nebyl
unable to uncover

what the recent schopný odhalit, co zpravodajské hlášení
intelligence transmission confirmed: that potvrzovalo. Těch lodí na oběžné dráze
the orbiting ships numbered twenty—quite bylo dvacet, a to je docela dost, hlavně,
a number, especially with the capacity of když se do každé z nich vejdou stovky
each ship to hold hundreds of marines, mariňáků, výsadkových lodí, obléhacích
dropships, siege tanks, even armored tanků, a dokonce i obrněných Goliášů. a to
Goliaths. And those were just the ground jsou jenom pozemní jednotky. Určitě měli
forces. They were sure to be bombarded být nejdřív bombardováni ze vzduchu. Ale
from the air first. But none of that na ničem z toho teď nezáleželo. Povstalci
mattered now. The rebels had spent almost strávili skoro celý cyklus vylepšováním
a full cycle beefing up their antiair své protiletecké obrany a naverbovali
defenses and had recruited enough of the dostatek obyvatel planety, a vytvořili
planet’s population to form an army that armádu, která byla více než jen velká –
was more than just sizable—it was huge. byla obrovská.
The confrontation with the Confederate
forces was inevitable. And even now, in
the midst of all the fear and the panic and
the anticipation, Achton was glad. He was
glad that the waiting was over and that the
battle was about to begin. The Korhalians
were about to send a message to the
Confederates: that they were the citizens
of a free planet, and that they would fight
to ensure that freedom. Let them come,
thought the Colonel, let them bring their
armored

walkers

and

their

cloaked

16

Konfrontace s konfederačními jednotkami
byla

nevyhnutelná.

a dokonce

i teď,

uprostřed toho všeho strachu, paniky
a očekávání byl Achton šťastný. Byl rád,
že všechno to čekání už má za sebou
a že už bitva začíná. Korhalané poslali
Konfederaci

zprávu,

že jsou

občané

svobodné planety a že za zajištění této
svobody budou bojovat. Ať už přijdou,
pomyslel si plukovník, ať přivezou své
ozbrojené pěšáky a neviditelné bojovníky,

fighters, but just let them come. Colonel ale ať už proboha přijdou!
Achton smiled and waited for the first Plukovník Achton se usmíval a čekal,
dropships to appear.
až se objeví první výsadkové lodě.
***

***

The holo-image now showed several tiny Holografický obraz nyní ukazoval několik
objects, no more than minuscule dots. malých objektů, nic víc než miniaturní
They came from the ships in swarms, like tečky. Vylétaly z lodí v hejnech jako
locusts, leaving the battlecruisers and kobylky, nechávaly bitevní křižníky
snaking

their

way

toward

Korhal’s za sebou a blížily se k atmosféře Korhalu.
atmosphere.
“Dropships?”
Ailin
„Výsadkové lodě?“ Ailin odpověděl
responded to the unasked question on
na nevyřčenou otázku, kterou měli všichni
everyone’s mind. Mengsk shook his head.
na mysli. Mengsk zavrtěl hlavou. „Ne.
“No. Too small. They look more like . . .
Moc malé. Vypadají spíš jako... ne, ne, to
no, no that couldn’t be, just could not—“
nemůže být, to prostě nemůže –“ Mengsk
Mensgk continued shaking his head,
nepřestával kroutit hlavou a odmítal
refusing to believe, because he knew that
uvěřit, protože věděl, že kdyby uvěřil, tak
if he believed, that just might make it all
by se to všechno mohlo stát ještě
the more real. He watched with the others
reálnějším.
as the scores of tiny, luminescent dots
began descending into Korhal’s dense Sledoval s ostatními, jak desítky malých
svítících teček začaly sestupovat do husté

atmosphere.

atmosféry Korhalu.

***

***
Achton waited, looking out at the array of
defenses

beyond

Styrling’s

walls.

a lieutenant raced up onto the guardwalk,
out of breath. He had the harried look of
a man who suddenly wished he were
somewhere else. “Sir, we’re tracking
hundreds of incoming objects that have
locked onto several positions across this
side of the planet. I’m not sure, but i think
17

Achton

čekal

a díval

se

na rozlehlé

opevnění za zdmi Styrlingu. Poručík běžel
jak

o závod

popadal

nahoru

dech.

Díval

na stráž
se

a sotva
takovým

vystresovaným pohledem, jako by si
najednou přál být někde jinde. Pane,
sledujeme stovky přilétávajících objektů,
které mají namířeno na několik míst
na téhle straně planety. Nejsem si jistý, ale

we got a report from the Underside that myslím,
they’re

tracking

objects

as

že jsme

dostali

zprávu

well.” od protinožců, že je sledují také.

“Hundreds, you say?” The colonel’s calm „Stovky, říkáte?“ Plukovníkova klidná
veneer was slipping, and the naked fear maska opadala a v jeho tváři se začal
began to become apparent on his face. objevovat čirý strach.
“Yes, sir. Too small for us to identify just
„Ano, pane. Příliš malé na to, abychom je
yet, but they’re coming fast.” Just then the
zatím identifikovali, ale přilétají rychle.“
colonel heard a low hum, barely
detectable, like the whine of a small V tu chvíli uslyšel plukovník hluboké
insect. Then he looked to the horizon and hučení, sotva slyšitelné, jako kdyby
saw a swarm of small objects descending, bzučení malého hmyzu. Poté se podíval
trailing tails of smoke from behind, and he k obzoru a spatřil hejno malých objektů,
knew. “Not fair . . .” he whispered. But the jak klesají a zanechávají za sebou kouřové
The stopy a poznal, o co se jedná. „To není
hum/whine had become almost deafening fér...,“ šeptal si.
lieutenant

did

not

hear

him.

now. As the lieutenant looked up and saw Ale poručík ho neslyšel. Hukot začal být
more of the objects descending on them téměř ohlušující. Když poručík vzhlédl
from directly above, he began to scream.
a spatřil více těchto objektů, jak na ně
klesají přímo ze shora, začal křičet.

***

***
On the Spy Deck, a palpable silence Na Špionážní palubě zavládlo zřetelné
pervaded as pools of brilliant light began ticho, když se skvrny jasného světla začaly
spreading across the surface of the already šířit napříč povrchem již svítícího obrazu
luminescent image of Korhal. They Korhalu. Pokračovaly z několika míst
continued from multiple locations until the dokud většina planety nebyla zalita jasem
majority of the planet was engulfed in that a nikdo v místnosti nepochyboval o tom,
brilliance and no one in the room could co právě viděli.
question what they had just seen. “By the „U všech svatých, je pryč... Korhal je
fathers, it’s gone . . . Korhal’s gone. pryč. Všichni. Miliony lidí...“ Ailin
Everybody. Millions of people . . .” Ailin vypadal, že je na pokraji mdlob.
seemed on the verge of fainting. Arcturus
Arcturus cítil, jak se mu sevřel žaludek
felt his stomach tighten and was aware of
a nevnímal nic jiného, než obraz
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nothing but that image in front of him, the před sebou.

Obraz

hořícího

Korhalu.

image of Korhal burning. After a short po krátké chvíli světelné skvrny začaly
time, the pools of light began to fade, and blednout a holografický obraz Korhalu se
the holo-image of Korhal became a darker, stával tmavší nevýraznou kopií toho, co
featureless facsimile of its former self. In byl dříve.
the midst of his shock and denial, Arcturus Ve svém šoku, kdy odmítal uvěřit tomu,
managed to speak three words: “Gather co viděl, dokázal ze sebe Arcturus
the men.”
vypravit dvě slova: „Shromážděte muže.“
***

***

The case of Korhal was, like many others Případ Korhalu byl, jako spoustu dalších
throughout history, an example of v průběhu historie, příkladem chování
a government attempting to suppress vlády, která se snažila potlačit převrat
upheaval among its populace through mezi svým obyvatelstvem prostřednictvím
tyrannical means and thereby only tyranských prostředků a tím pouze
strengthening the determination of its dokázala posílit odhodlání svých odpůrců.
dissenters. Inside the ready room where Místnost, ve které ještě před chvilkou stálo
twenty men had stood just moments 20 mužů, teď zaplnil dav více než
before,

a throng

of

over fifty now padesáti, kteří vedli zuřivou a vášnivou
crowded, exchanging angry and violent debatu o ztrátě Korhalu a nestydatosti
discourse over the loss of Korhal and the Konfederace.
impudence
of
the
Confederacy.
V průčelí místnosti se otevřel otvor
a hatchway slid open at the head of the
a Arcturus vstoupil. Vypadal jako lev,
room and Arcturus entered, looking like
který pronásledoval kořist do kouta a nyní
a lion that has stalked its prey into a corner
si vychutnává ten moment před zabitím.
and is savoring the moment just before the
kill. “You all know what has just „Všichni víte, co se právě přihodilo. Pro ty
transpired. For those of you who want the z vás, kteří chtějí vědět detaily – a myslím
specifics—and i think you all deserve to si, že si je všichni zasloužíte znát – dvacet
know—twenty battlecruisers just launched bitevních křižníků právě vypustilo kolem
about
a thousand
Apocalypse-class tisícovky raket třídy Apokalypsa z oběžné
missiles from Korhal IV’s orbit. The dráhy Korhalu IV. Rakety dopadly
missiles impacted on the planet’s surface na povrch planety a 35 milionů lidí už
and 35 million people will never again see nikdy nespatří denní světlo. Nepotřebujete
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the light of day. You need no stirring žádný strhující proslov. Nepotřebujete
speeches; you need no coercion or žádný nátlak nebo přesvědčování. Všichni
coaxing. You all know the difference znáte rozdíl mezi tím, co je správné a co je
between right and wrong. Now the time špatné. Teď nastal čas bojovat za hodnoty,
has come to fight for the values you hold kterých si vážíte a bojovat s těmi, kteří vás
dear and to challenge those who would chtějí zbavit vašich osobních svobod.
strip you of your individual freedoms. Are Souhlasíte se mnou?“
you with me?” Fifty fists raised into the Padesát pěstí se najednou zvedlo, když
air simultaneously as the mob responded dav odpověděl ohlušujícím řevem.
with a deafening roar. Mengsk waited for Mengsk počkal, až vřava ustane, než
the din to subside before continuing. “As pokračoval. „K dnešnímu dni vám
of this day, i declare that you are all no oznamuji, že už nejste civilisté. Nyní jste
longer civilians. You are now soldiers. vojáky. a my jsme teď ve válce.“ Mengsk
And we are now at war.” Mengsk se chystal pokračovat, pak se zarazil, když
prepared to go on, then stopped as se otvor na boku místnosti otevřel
a hatchway at the side of the room opened, a asijský prospektor, kterého si předtím
and the Asian prospector he had spotted všiml, vstoupil. Dav byl tichý. Mengskův
outside earlier now stepped in. The crowd pohled zbloudil k nově příchozímu.
was silent. Mengsk’s eyes traveled to the
„Chci se přidat,“ řekl.
newcomer. “I want to join,” he said.
Mengsk approached the smaller man and Mengsk přistoupil k podsaditému muži
stood

before

him,

an

intimidating a stál před ním v zastrašující blízkosti.

presence. “I saw you before. You seemed „Viděl jsem vás předtím. Vypadal jste
hesitant.” The Asian man nodded. “I váhavě.“
wasn’t

sure

yet.

But

i am

now.”

Somewhere among the crowd a mocking
comment was made. a man near the

Asiat přikývl. „Nebyl jsem si ještě jistý.
Ale teď už jsem.“

general muttered “Fringesquib” under his Odněkud z davu se ozval posměšný
breath. The general silenced the man with komentář. Muž blízko generála si
a glance, then turned back to the Asian. pod vousy zamumlal: „Vesnickej buran.“
“Indecision on the battlefield costs lives, Generál ztišil muže pohledem a pak se
boy.” The smaller man held the general’s otočil zpátky k Asiatovi. „Nerozhodnost
gaze. “Sir, all I’m asking is that you give na bojišti stojí životy, chlapče.“
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me a chance.” “Will you follow orders Menší muž opětoval generálův pohled.
without question?” “I will.” Mengsk „Pane, všechno, o co si žádám je, abyste
searched

the

other

man’s

eyes

for mi dal šanci.“

a moment, then finally nodded. “What’s „Budete plnit rozkazy bez dotazů?“
your name?” “Somo. Somo Hung.”
„Budu.“
“Welcome aboard,” said the general
before he walked back to his spot next to Mengsk chvíli prohlížel pohledy ostatních,
Pollock and surveyed the men. “As i said, potom konečně
from now on . . . you are soldiers. And jmenujete?“

přikývl.

„Jak

se

you will bear that mantle proudly. And as „Somo. Somo Hung.“
for the name of our little army, the name
„Vítejte na palubě,“ řekl Mengsk než
that shall be the bane of the Confederacy’s
odešel zpátky na své místo vedle Pollocka
existence, i think it only appropriate that
a prohlížel si muže. „Jak jsem říkal, od teď
we call ourselves the Sons of Korhal!”
…... jste vojáci. a hrdě ponesete tuto
Once more the room erupted, this time
odpovědnost. a co se týče jména naší malé
with spirited cries of “Mengsk! Mengsk!
armády, jména, které bude znamenat
Mengsk!”
prokletí existence Konfederace, myslím,
***
že je jedině vhodné, abychom se nazývali
Synové Korhalu!“
Ještě jednou místnost vybuchla, tentokrát
temperamentním

pokřikem

„Mengsk!

Mengsk! Mengsk!“
***
Ailin stood next to the general, looking
out into the docking bay where a battered,
barely recognizable craft hung suspended.
Workers pored over the behemoth busily,
their torches spraying out sparks of light
as final fittings and adjustments were
made. “She’s not exactly pristine, but

Ailin stál vedle generála a vyhlížel ven
do doku,

kde

rozpoznatelná
během

byla

zavěšená,

vesmírná

posledních

loď.

úprav

sotva
Dělníci

zevrubně

prozkoumávali celý kolos a jejich baterky
jakoby ho sprejovaly paprsky světla.

she’ll serve her purpose,” Ailin offered, „Není úplně nedotčená, ale poslouží
nodding his head toward the craft outside. svému účelu,“ namítal Ailin a pokýval
“That she will, my friend.” Arcturus was
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visibly pleased with the progress. The hlavou směrem k lodi venku.
battlecruiser

was

the

casualty

of „To určitě poslouží, příteli.“ Arcturus byl
a navigational systems error, much like the očividně potěšen z pokroku, který viděl
snafu that landed four supercarriers, před sebou.
carrying convicted criminals onto a few
Bitevní křižník se stal obětí chyby
inhabitable worlds (including Umoja) into
navigačního systému, podobně jako tehdy,
the deepest reaches of space just a few
když nastal zmatek, během kterého zde
millennia ago. Those criminals were the
přistály čtyři velké letadlové lodě, které
forefathers of the Terrans, a blanket term
před několika tisíciletími vezly odsouzené
that applied to all the generations of
trestance na několik neobyvatelných světů
humans who followed and spread,
(včetně Umoji) do nejhlubšího vesmíru.
inhabiting world after world and marching
Tito kriminálníci byli předkové Terranů –
on in the way only humanity can. The
to je všeobecný pojem, který se vztahuje
battlecruiser now in the docking bay had
na všechny generace lidí, kteří je
crashed onto a fiery planet not far from the
následovali, šířili se a osidlovali svět
Protectorate, but well out of range of the
po světě a kráčeli, kudy jen lidstvo kráčet
Confederacy’s hailing frequencies. Ailin
může.
and Mengsk went to the crash site
immediately and stripped the craft of its Bitevní křižník, který je nyní v doku,
tracking beacon. In the cargo bay they havaroval na ohnivé planetě nedaleko
found several SCVs as well as a fully Protektorátu, ale šťastně mimo dosah
the vysílacích frekvencí Konfederace. Ailin
launching bay they found two CF/A-17G a Mengsk ihned jeli na místo havárie
Wraith fighters, as well as four dropships. a odstranili z plavidla sledovací zařízení.
operational

siege

tank,

and

in

The Protectorate shepherded the cruiser v nákladovém prostoru našli několik
into one of its many docking bays. The dělníků a také plně fungující obléhací tank
Confederacy was obviously angered by a v hangáru dvě stíhačky typu CF/A-17G
the loss of one of their ships, but without Wraith a čtyři výsadkové lodě.
proof of the Protectorate’s subversion, was Protektorát navedl křižník do jednoho
unwilling to start another war. The crew z mnoha svých doků. Konfederace byla
was pronounced dead, and offered better samozřejmě rozhněvaná nad ztrátou jedné
pay and shorter hours to remain among the ze svých lodí, ale bez důkazu tohoto
Protectorate

and

remain

silent

(a podvratného činu Protektorátu nechtěla
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proposition no one balked at), and not too začínat

další

válku.

Posádka

byla

long after that the displaced ship’s captain prohlášena za mrtvou. Nabídli jim lepší
became Arcturus’s most trusted soldier, mzdu a kratší pracovní dobu, aby zůstali
Pollock Rimes. It seemed like so much v Protektorátu
time had passed since then, though it was (nabídka,

a o všem

pomlčeli

nikdo

neodmítal),

kterou

only a cycle. The craft had remained, a zanedlouho poté se kapitán převzaté
being upgraded and modified slowly and lodi, Pollock Rimes, stal Arcturovým
methodically,
Arcturus

until

now

it

became

saw

before

what nejdůvěryhodnějším vojákem.

him, Zdálo se, že od té doby uběhlo spoustu
a battlecruiser he could call his own. Ailin času, i když to byl pouze jeden cyklus.
interrupted the general’s thoughts briefly. Loď tu zůstala a byla pomalu a metodicky
“What would you like to call her?” he upravována, dokud se z ní nestalo to, co
asked. Mengsk thought for a long nyní Arcturus viděl před sebou – bitevní
moment. “Hyperion,” he said at last. “I’ll křižník, který mohl považovat za svůj
call her the Hyperion.” Just then Pollock vlastní.
approached the two men. “The soldiers
request an update of status, General.”
Arcturus turned his bright eyes to Pollock.
“Tell them we set out at next interval.”

Ailin krátce na to přerušil generálovy
myšlenky. „Jak byste ji chtěl nazvat?“
zeptal se.

Pollock’s lip lifted slightly, the closest Mengsk delší chvíli přemýšlel.
thing to a smile Arcturus had ever seen „Hyperion,“ řekl nakonec. „Chtěl bych ji
cross the man’s face. “Yes, sir.”
nazvat Hyperion.“
Právě

v tu

ke dvěma

chvíli
mužům.

přistoupil

Pollock

„Vojáci

žádají

o aktualizaci pokynů, generále.
Arcturus obrátil své jasné oči na Pollocka.
„Řekni

jim,

že odjíždíme

v příštím

intervalu.
Pollockovi se mírně zdvihl ret. To bylo
nejbližší úsměvu, co kdy Arcturus na jeho
tváři viděl.
„Ano, pane.“
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CHAPTER 2 THE CALM BEFORE THE Kapitola druhá – Klid před bouří
STORM
SARAH KERRIGAN WAS HAVING Sarah Kerrigan měla zlý sen. v tomto snu
a NIGHTMARE. IN this nightmare, she strávila zdánlivě nekonečnou dobu
spent seemingly endless intervals trapped uvězněna v temné místnosti, spoutaná,
in dark rooms, bound, with the feeling of s pocitem, že ji někdo sleduje. Ze tmy
unseen eyes watching her. From the uslyšela hluk. Vlhký mlaskavý zvuk
darkness she would hear a noise, a moist doprovázený klouzáním, zvuk obřího
smacking

sound

accompanied

with slimáka postupně se plazícího po dlážděné
slithering, the sound of a giant slug podlaze. Nedokázala ho identifikovat.
methodically traversing the tile floor. The Zdálo se, jako by zvuk přicházel odevšud
sound could not be pinpointed. It seemed kolem ní. Poté ucítila cosi vlhkého, cosi
to come from all around her. Then she živého, jak se jí to plazí po noze a pak...
would feel something wet, something její noční můra začínala znovu a znovu.
alive, crawling up her leg and then . . . the
nightmare would start all over again.
Sarah awoke to find that she was living
the nightmare. She was in a small, dimly
lit room with no visible doors, her hands
and feet bound with metal shackles, in 16
a seated position. At the far end of the
room she could barely make out a closed
container with a hazard label affixed to it
and beyond that, a large, dark pane of
glass reflected her image back to her.
Sarah knew that she was being watched
from behind that glass. She was also
vaguely

aware

of

a sound

from

Sarah se probudila, aby zjistila, že tuto
noční můru právě prožívá. Byla v malé
tlumeně

osvětlené

viditelných
vsedě,

ruce

dveří.

místnosti
Spočívala

a nohy

měla

bez

v pozici
spoutané

kovovými pouty. na vzdálenějším konci
místnosti mohla sotva rozeznat uzavřenou
nádobu,

na níž

byl

připevněn

štítek

s výstražným označením. Velká tabule
tmavého skla odrážela její vlastní obraz.
Sarah věděla, že ji zpoza toho skla někdo
sleduje. Také si byla nejistě vědoma zvuku
odněkud z venčí, zvuku prudkého větru.

somewhere outside the room, the constant Cítila, že její mysl téměř nic nevnímá
sound of rushing wind. Her mind felt a že je její tělo zpomalené a znecitlivělé.
almost disconnected, her body sluggish s jistotou věděla, že má v sobě nějakou
and numb. She knew that she had been drogu, ačkoliv si nemohla vzpomenout,
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drugged, although she could not remember jak se na toto místo dostala, ani dokonce
how she came to be in this place, or even jak se jmenuje. Zatímco bojovala s účinky
what her name was. She began to fight the drog, slyšela otevírání dveří. Dívala se, jak
drug’s effects. As she did so, she heard the se

malá

ruka

protáhla

z otvoru

sound of a door opening. As she watched, nad nádobou a za ní. Ruka se dotkla
a small arm extended from an aperture uzávěru na vrcholu nádoby a zase se
above and behind the container. The arm zvedla. Bylo slyšet, jak uniká trochu
slid into a ring on the container’s top and vzduchu. Ruka se pak zasunula zpět
lifted. There was a slight gushing sound of do otvoru ve stěně a zmizela. Malá dvířka
trapped air escaping. The arm then zaklapla a místnost byla opět utěsněna.
retracted back into the aperture and Z nádoby byl pak slyšet zvuk, jako kdyby
disappeared. a small door slid shut and the ze vzduchové kapsy unikala melasa.
room was sealed once again. There was
a noise from the container then, as of
a pocket of air escaping a vat of molasses.
As Sarah watched, a purplish, viscous
blob rose to the top of the container and
began spilling over its sides. It moved
down the outside of the container in a way
that seemed wholly unnatural, as if not
being moved by gravity but rather as if the
substance was moving itself, crawling
onto the floor and spreading outward.
Sarah watched it creep up the wall behind
the container and across the floor,
endlessly proliferating. On the wall, as the
substance reached and finally touched the
glass, there was a quick hissing sound, like
a drop of liquid touching an extremely hot

Sarah viděla nafialovělý tekutý sliz, jak
vytéká z hrdla nádoby a začíná se rozlévat
do stran. Pohyboval se dolů po vnějším
povrchu nádoby způsobem, který se zdál
úplně

nepřirozený,

jakoby

na něj

nepůsobila gravitace, ale spíš se ta věc
hýbala

sama,

plazila

se

po podlaze

a rozprostírala se dál. Sarah se dívala, jak
leze nahoru po zdi za nádobou, po podlaze
a roztahuje se to dál a dál. Když hmota
na zdi dosahovala a nakonec se i dotkla
skla, bylo slyšet syčivý zvuk, jako když
nějaká tekutina skápne na rozžhavený
povrch. Hmota se začala pohybovat okolo
skla

a orámovala

ho,

zatímco

dále

pokrývala okolní povrch.

surface. The substance began moving Plazící se hmota se vydala neúprosně přes
around the glass, framing it as it continued celou podlahu. Sarah chtěla křičet, ale
to cover the surrounding surface. The zatím ještě odolávala. Pořád si říkala, že je
creeping mass made its way inexorably to všechno jen součástí noční můry a brzy
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across the floor. Sarah wanted to scream, se probudí u sebe... doma? Nemohla
but resisted. She kept telling herself that vzpomenout, že by někdy měla domov,
this was just all part of the nightmare and nebo dokonce nějaký život předtím, než se
soon she would wake up at her . . . home? ocitla v této místnosti, a to činilo tuto
Sarah couldn’t remember having a home, noční můru ještě skutečnější.
or even a life prior to being in this room, Když se hmota dostala na světlo na stropě,
and that made the nightmare more real přesunula se přes něj a již tak tmavá
than ever. As the material made its way to místnost ještě více ztmavla. Bylo vidět,
the lights on the ceiling, it moved across, že vzniklá
hrouda
byla
průsvitná.
and the already dim room grew even Rozptýlené, změkčené světlo vykreslovalo
darker. The glob was translucent. The uvnitř hmoty siluetu spousty žil a tepen,
diffused, softened light silhouetted a host pulzujících jakousi formou života.
of veins and arteries inside the mass,
pulsing with some form of life. Sarah had
begun to shiver as the substance made its
way to within inches of her feet. She
shook her head, willing with all her might
for the substance to halt its progress, and
much to her amazement and relief, it did.
The material continued to slide across the
walls and ceiling, now closing in the wall
behind her, but it had stopped at her feet

Když hmota byla jen pár centimetrů
od jejích nohou, začala se Sarah třást.
Zavrtěla hlavou, jak se ze všech sil
snažila, aby hmota zastavila svůj postup.
k jejímu úžasu a úlevě se tak stalo. Hmota
dál klouzala po stěnách a po stropě, nyní
uzavírala stěnu za ní, ale u jejích nohou se
zastavila a prostě se usadila, jako kdyby
na něco čekala.

and simply sat there now, as if waiting. Poté, co s námahou otočila hlavu, Sarah
Straining to turn her head, Sarah could see viděla, že zeď za ní byla nyní zcela
that the wall behind her was now fully pokryta. Slizká houba se plazila nahoru
covered. The creeping fungus was po nohách kovové židle, k níž byla
crawling up the sides of the metal chair připoutána. Znovu si Sarah přála, aby
she was bound to, and once again Sarah pohyb ustal, a znovu se toto úsilí setkalo
willed for the movement to cease, and s úspěchem.
once more, the effort was greeted with Prakticky celá místnost byla nyní pokryta
success. Virtually the entire room was kromě Sarah a okna naproti ní. v tom se
now covered, save for Sarah herself and v místnosti ozval hlas. Mužský hlas,
the window across from her. a voice came tlumený, vysílaný nějakými reproduktory,
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from the room then, a masculine voice, které byly, jako všechno ostatní, pokryty
muffled, being transmitted through some hmotou.
speakers

somewhere

that

were,

like „Chci, abys přivolala hmotu na svoji ruku,
everything else in the room, smothered in bez mluvení. Udělej to teď“
the mass. “I want you to call the substance
onto your arm, without speaking. do it
now.” Sarah certainly did not want to
do any such thing, but that was simply not
an option. Her inability to refuse the order
was

more

than

just

a conditioned

response; it was somehow hard-wired into
her mind that she could never, under any
circumstances, refuse a direct order . . .
unless that order is issued by an enemy of
the Confederacy, her brain reminded her.
She didn’t know where that information
had come from, or what exactly the
Confederacy was. Neither did she know
that the voice she heard was not that of an
enemy of the Confederacy. But her
drugged brain was in no condition to work
out

such

reasoning,

and

so,

Sarah

complied and willed for the substance to
touch her arm. It moved fast. Faster than
its previous behavior indicated it was
capable of moving. It wrapped around
Sarah’s arm and she could feel it, probing

Sarah samozřejmě nechtěla nic takového
udělat, ale to prostě nebylo možné. Její
neschopnost odmítnout rozkaz byla více
než jen podmíněná odpověď, bylo to nějak
zakotvené v její mysli, že nemohla nikdy
za žádných okolností odmítnout přímý
rozkaz... „pokud není tento rozkaz vydán
nepřítelem Konfederace,“ připomínal jí
její

mozek.

informace

Nevěděla,

pochází,

nebo

odkud
co

tato
přesně

Konfederace je. Ani nevěděla, jestli ten
hlas, který slyšela, nepatřil náhodou
nějakému nepříteli Konfederace. Ale její
omámený mozek nebyl v žádném případě
schopen vymyslet takové odůvodnění,
a tak Sarah rozkaz splnila a chtěla, aby se
hmota dotkla její paže. Hýbala se rychle.
Rychleji, než její předchozí chování
naznačovalo, že je schopna se pohybovat.
Omotala se Sarah kolem ruky a ona cítila,
jak se jí to hladově zavrtává do kůže
a sonduje....

at her skin hungrily. . . . She screamed Poté zakřičela a přála si, aby to ustoupilo.
then, and willed it to back away. It Vyhovělo jí to a Sarah viděla, že si to
complied, and Sarah could see that she přála tak usilovně, že se to všude kolem ní
had willed it with such force that it pulled stáhlo jako jeden muž.
back as one, all around her. Sarah felt Sarah cítila bodnutí do šíje a její vidění se
a pricking in the back of her neck, and her rozostřilo
pod dávkou
více
drog.
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vision began to fade as more drugs were Zanedlouho Sarah Kerrigan znovu usnula
administered to her system. Before long, a vrátila se ke svým neklidným snům.
Sarah Kerrigan drifted back to sleep and

***

returned to her troubled dreams.
***

V pozorovací místnosti si doktor Flanx

Inside the observation room, Doctor Flanx pilně zapisoval poznámky z výsledků
was busily notating the results of the experimentu.
experiment. “I’ve never seen it move like
that before,” offered his assistant. “The
way it reacted to her was amazing.
Nothing like the interaction with the other
telepaths.” He was still looking out
through the window at the slumped figure
of Sarah in the chair. The alien substance
had begun to close in on her once again.
The doctor did not look up from the screen
as he typed: Patient appears to have
innate ability to interact with subject
matter. “Yep. Looks like the brass was
right for once. Let’s start the evacuation

„Nikdy jsem neviděl se to takhle hýbat,“
namítal jeho asistent. „Způsob, jakým to
na ni reagovalo, byl úžasný. Úplně jiná
interakce, než s ostatními telepaty.“ Pořád
se díval oknem na zhroucenou Sarah
na židli. Mimozemská substance se k ní
zase začala blížit. Doktor vůbec nevzhlédl
od obrazovky,
že pacient

když

má

psal:

vrozenou

Zdá

se,

schopnost

komunikovat s předmětem. „Jo. Vypadá
to, že fakta taky jednou nelžou. Začněme
evakuační proces.“

tlačítko
and Asistent přikývl a zmáčkl
před sebou.
v té
druhé
pressed a button on the console before na konzoli
him. In the other room, beneath the mass, místnosti, která byla obalena hmotou, se
several red lights along the floor and walls najednou rozsvítilo několik červených
process.”

The

assistant

nodded

an světel podél podlahy a zdí. Ozvalo se
audible hissing sound, and the substance zasyčení a hmota začala ustupovat
began to retreat from the heat sources, od zdrojů tepla. Byla takto naváděna zpět
being ushered back toward the safety of do bezpečí nádoby. Bez ohledu na to,
suddenly illuminated.

There was

the container. No matter how many times kolikrát se proces opakoval, asistent vždy
the process was repeated, the assistant still znovu a znovu žasl nad tím, jak se tato
marveled at the fact that the proliferating proliferující látka dokáže šířit jen
substance could spread from just a few z několika malých spór. Doktor stiskl
tiny spores. The doctor pressed a button. tlačítko. o chvíli později se z konzole
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a moment later a disc ejected from the vysunul disk. Podal ho asistentovi. „Chci,
console. He handed the disc to the abyste

to

assistant. “I want this sent underground for Lockstonovi,

hned

poslal

do podzemí

to

odvysílal

aby

Lockston immediately, to be transmitted na Tarsonis.“
to Tarsonis.” The assistant nodded, then Asistent přikývl a pak se pohnul směrem
motioned toward the other room. “What’s ke druhé místnosti. „Co máme pro ni
next for her?” The doctor sighed. “We’ll dalšího?“
move her up to the next stage, see how she
interacts with the larvae. Until then keep
her drugged.” The assistant nodded,
watching as the final remains of the Creep,
as the scientists had come to call it,

Doktor si povzdechl. „Přesuneme ji
nahoru na další stanoviště. Uvidíme, jak
bude interagovat s larvama. do té doby ji
nechte pod drogama.“
Asistent přikývl a sledoval, jak poslední

disappeared back into the container.

zbytky Slizu, jak tomu vědci začali říkat,

***

mizely zpátky do nádoby.
***

The

Hyperion

was

moving

steadily

through Protected Space, on the Umojan
side. Inside the cargo bay, Forest Keel was

Hyperion se stále pohyboval v Chráněném
prostoru na umojské straně.

learning how to operate a siege tank. The V nákladovém prostoru se Forest Keel učil
old man sat inside the metal behemoth, the řídit obléhací tank. Stařík seděl uvnitř
control panel lights bathing his smiling kovového monstra a světla ovládacího
face in an array of primary colors. One of panelu osvětlovala jeho usměvavou
Mengsk’s officers, Sela Brock, sat in the tvář několika základními barvami. Jedna
vehicle’s rear, educating Forest on the z Mengskových důstojnic, Sela Brock,
tank’s finer points in her sultry, almost seděla v zadní části vozu a poučovala
hypnotic voice. “The Arclite siege tank is Foresta o technických jemnostech tanku
a dual purpose vehicle,” she explained. svým svůdným, až téměř hypnotickým
“Once a forward unit has reached an hlasem.
optimal position for insertion—” Forest „Obléhací
tank
typu
Arclite
je
chuckled somewhat at this comment; Sela dvouúčelový vůz,“ vysvětlovala. „Jakmile
either did not notice or chose to ignore the dosáhne útočná jednotka optimální polohy
infraction and continued “—the tank can pro zasunutí —“ Forest se trochu zahihňal
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be transformed into siege mode, where it tomuto komentáři. Sela si buď nevšimla
will provide cover artillery fire with the anebo

raději

ignorovala

—

120mm shock cannon.” Forest rubbed the a pokračovala
palms of his hands together in eager transformován
anticipation. “You just show me which kterým

„Tank

přerušení
může

do obléhacího

poskytne

krytí

být

režimu,

dělostřeleckou

button to push, little lady.” Sela sighed palbou ze 120 mm rázového děla.“
and moved forward to show Forest how to
transform the tank.

Forest si promnul dlaně v netrpělivém
očekávání. „Prostě mi jen ukažte, tlačítko,

***

které mám zmáčknout, slečinko.“
Sela si povzdechla a přesunula se dopředu,
aby Forestovi ukázala, jak transformovat
tank.
***

In the mess hall, Somo Hung sat alone. He
had become used to isolation, having
grown up in the outer limits of what was
called the Fringe Worlds, a belt at the
farthest reaches of the galaxy’s inhabitable

V jídelně seděl Somo Hung sám. Zvykl si
na izolaci, protože vyrůstal na vnějších
hranicích, kterým se říká Okrajové světy –
v pásu

nevzdálenějších

obyvatelných

planet v galaxii.

planets. Fringe Worlders for the most part Obyvatelé Okrajových světů byli většinou
were considered to be ignorant, považováni za ignoranty a postradatelné
Nabízeli
tu
expendable sources of cheap labor. The zdroje levné práce.
Fringes offered the hardest work for the nejnamahavější práci za nejnižší mzdu,
cheapest pay, though the work was steady. i když ta práce byla na stálo. Ti, kteří se
Those who settled the outer ring kept usadili na vnějším prstenci, to většinou
mostly to themselves. Some of the Fringe moc neřešili. Někteří dělníci z okrajových
workers had begun reviving forgotten světů začali obnovovat zapomenutá
religions, and some had created new náboženství a jiní zas vytvářeli nová, která
religions that enjoyed a following that se těšila následovnictví, jaké často
sometimes bordered on the fanatical. hraničilo s fanatismem.
Somo’s parents had never been caught up Somovy
in the new religions or the old, and though k žádnému
they had sacrificed education for stability,
30

rodiče

se

novému

nikdy

neupjali

ani

starému

they had never wished the same fate on náboženství, a i když obětovali vzdělání
their only son. And so they saved their za stabilitu, nikdy nepřáli ten samý osud
credits, and when Somo reached his svému jedinému synovi. a tak ušetřili
eighteenth cycle, they paid for him to be nějaké kredity, a když Somo dovršil své
transported to Umoja, a bustling mecca of osmnácté
opportunity. And there he stayed. He dopravu
taught

himself

to

read,

and

narozeniny,
na Umoju,

zaplatili
rušnou

mu

Mekku

began příležitostí.

collecting Digi-tomes on everything from A tam také zůstal. Sám se naučil číst
philosophy and poetry to the recorded a začal sbírat elektronické knihy o všem,
histories of several of the key planets. co
se
týkalo
filosofie
a poesie
Two cycles later an outbreak of cholera v historických
záznamech
několika
ended a score of lives on his home planet, hlavních planet. o dva cykly později
including that of his mother and father. na jeho domovské planetě vypukla cholera
But still Somo pressed on, in their a ukončila řadu životů, včetně života jeho
memory, bearing the burden of their loss matky a otce. Ale Somo je měl stále vryté
in silence and striving to become the man do paměti, tiše nesl břemeno jejich ztráty
they would have wished him to be. Just a snažil se stát takovým, jakým si přáli.
now Somo was reading his favorite Digitome, the History of the Guild Wars. He
was aware of the whisperings from the
nearby tables. At one table in particular,
a group of warp-rats sat staring. Warp-rats
were the engineers who maintained the
warp drives that were standard on all
space-faring craft. Somo tried to ignore
the large, bald engineers whose intent

Právě teď si Somo četl svoji oblíbenou eknihu - Historii Válek cechů. Byl si
vědom šepotu u okolních stolů. u jednoho
stolu seděla skupinka, která si říkala
Warp-rats a zírala na něj. Warp-rats byli
inženýři, kteří se starali o warp pohon,
který byl

standardní

výbavou

všech

vesmírných plavidel.

gazes were growing more and more Somo zkoušel přehlížet mohutné plešaté
persistent by the moment. It wasn’t long strojníky, jejichž upřené pohledy byly čím
méně
skrývané.
za nedlouho
before the largest of the men shouted: dál
“Who you tryin’ to impress, Fringe-squib? nejzavalitější z nich začal křičet: „Koho se
We all know you can’t read.” The other tu snažíš vokouzlit, skrčku z vokraje?
men at the table snickered. Somo looked Stejně všichni víme, že neumíš číst.“
up and offered a brief smile before Ostatní muži u stolu se zahihňali. Somo
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returning to his book. The leader of the vzhlédl a krátce se pousmál, než se vrátil
men, bolstered by the others’ reactions, ke své knize.
stood up and approached Somo’s table. Vůdce skupiny, vyhecovaný reakcemi
“Hey there squib, I’m just tryin’ to make ostatních, si stoupnul a přišel k Somově
friendly conversation, and you’re ignoring stolu. „Tak hele, skrčku, jen se snažim
me. That’s not polite.” Somo turned in his navázat přátelskou konverzaci a ty mě
seat, facing his back to the man, and takhle ignoruješ, to neni slušný.“
continued reading. The larger man then
snatched the tome out of Somo’s hands
and flung it at the nearest wall. Somo
stood, his face red, his lips pressed
together. “Whatcha gonna do, squib?” the
other man said through clenched teeth as

Somo se otočil na židli zády k němu
a pokračoval ve čtení. Poté silnější muž
vytrhl čtečku Somovi z ruky a praštil s ní
o zeď. Somo stál se zarudlou tváří
a sevřenými rty.

he stepped closer. The moment was then „A co budeš dělat teď, skrčku?“ Řekl jiný
interrupted by a low, somewhat hoarse muž skrz zaťaté zuby, když přistupoval
voice that said, “Any man who causes blíže.
trouble will forfeit half of his period Ten moment byl přerušen hlubokým,
stipend.” The men turned to see Pollock poněkud chraplavým hlasem, který říkal:
Rimes. He approached slowly, his hands „Kdokoliv, kdo způsobí nějaký problém,
clasped behind his back. “What’s the přijde o polovinu svého stipendia.“ Muži
cause of this disturbance?” Pollock se otočili, aby spatřili Pollocka Rimese.
stopped, his patchwork face very close, Přicházel pomalu, ruce měl spojené
eyeing each man in turn. “This squib’s the za zády. „Co je příčinou tohoto rozruchu?“
one causing the trouble, sir.” The large Pollock zastavil a jeho sešívaný obličej se
man looked back at his cronies, who ke každému přiblížil, když si je zblízka
began nodding adamantly. “Yep, Fringe- postupně prohlížel.
World trash is all he is,” voiced one of the
„To tenhle skrček tu způsobuje problémy,
men. Pollock leaned close to Somo,
pane. Zavalitý chlapík se ohlédnul
studying his eyes. “If i catch you being
za svými
kamarády,
kteří
začali
insubordinate, Private, I’ll see to your
přesvědčeně přikyvovat. „Jo, šmejd
discipline personally.” Somo stared back.
z okrajovýho světa to je,“ přizvukoval
“I didn’t make trouble. They wanted to
jeden z nich. Pollock se sehnul blíže
make trouble, not me.” “You’ll find no
k Somovi a zkoumal jeho oči. „Pokud vás
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sympathy here, squib,” Pollock replied. nachytám,

když

budete

neposlušný,

He smiled, revealing a field of crooked vojíne, vyřídím si to s vámi osobně.“
teeth. “Now double- time it to the cargo Somo hleděl zpět. „Nezpůsobil jsem žádné
bay. It’s time to begin your instruction on problémy, to oni chtěli způsobit problémy,
the proper use and maintenance of your ne já.“
CMC 400 powered combat suit.” Somo
„Nenajdeš tu žádný slitování, skrčku,“
nodded, looked back at the remains of the
odpověděl Pollock. Usmál se a poodhalil
Digitome, and left. “Thank you, sir,”
část svých křivých zubů. „Teď si pospěšte
offered the engineer. Pollock turned to the
do nákladového prostoru. Je na čase,
large man, facing him at eye level.
abyste začali s instruktáží ke správnému
“Return to your seat, warp-rat.” The man
používání a údržbě vašich elektrických
emitted a small laugh to indicate that he
bojových obleků CMC 400.
knew the lieutenant was joking. The
lieutenant’s steady gaze indicated that he Somo přikývl, ohlédl se za tím, co zbylo
was not. The warp-rat returned to his seat.

z jeho elektronické čtečky, a odešel.
„Děkuju, pane,“ řekl inženýr. Pollock se

***

obrátil na mohutného muže a díval se mu
do očí. „Vraťte se na své místo, warprate.“ Muž se krátce zasmál, aby naznačil,
že ví, že si poručík dělá legraci. Poručíkův
vytrvalý pohled ale naznačil, že se mýlí.
Warp-rat se tedy vrátil na své místo.
***
The next few intervals passed without
incident. The forty-six new recruits in
General Mengsk’s army were all trained in
the use of marine-issue combat suits,
gauss rifles, and basic military protocol.
The men, who had clearly signed on for
action, soon began to grow restless and
wondered when they would strike a blow
to the Confederacy. The mess hall became
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Několik dalších intervalů uběhlo bez
hádky.

Čtyřicet šest

nových rekrutů

v armádě generála Mengska bylo dobře
vycvičeno v tom, jak používat mariňácké
bojové obleky, elektromagnetické pušky
a dodržovat základní vojenská pravidla.
Ti, kteří se jasně přihlásili na akci, začali
být brzy neklidní a mysleli pouze na to,
kdy by mohli zasadit ránu Konfederaci.

more of a gambling hall, where credits Z jídelny se stala spíše hazardní herna, kde
were won and lost and then won again se kredity vyhrávaly, prohrávaly a pak
(Somo was never invited to these games, zase vyhrávaly.

(Somo nikdy nebyl

nor did he wish to attend). Forest Keel přizván k takovým hrám a ani si nepřál se
became well versed in the operation of the jich účastnit.) Forest Keel se dobře
siege tank, although he had no idea when zorientoval

v zacházení

s obléhacím

that knowledge would prove useful. tankem i když ještě neměl ponětí o tom,
Mengsk, during this period, was nowhere kdy se mu tato znalost bude hodit.
to be seen, and as a result, his legend Mengska během tohoto období nebylo
grew. Whisperings and rumors abounded nikdy vidět. To mělo za následek, že se
that Mengsk was a recluse, that he spent o něm začaly šířit pověsti. Šuškání a fámy
his time in meditation, or that he simply naznačovaly, že Mengsk byl sám proto,
didn’t care (at one point a rumor began že trávil svůj čas meditací anebo proto,
that the general had been stricken with že se

prostě

nezajímal.

(V

jednom

a debilitating disease and didn’t have okamžiku se začala šířit pověst, že generál
much time left among the living). Finally, byl postižen zákeřnou nemocí a už mu
mercifully, much to the delight of the new nezbývá moc času mezi živými.)
recruits (and the relief of the alarmists), A konečně, naštěstí, k velké radosti
the general called for a briefing. The rekrutů (a úlevě panikářů), svolal generál
briefing was held in the main cargo bay, briefing.
where an expansive area had been cleared,
and a holo-projection system had been set
up. The forty-six new recruits as well as
roughly thirty of Mengsk’s original troops
waited nervously for the arrival of their
fearless

leader.

Sela

Brock

stood

impassively near the projection system.
Before long, a metallic droning sound was
heard as the cargo bay lift arrived. Sela
called attention. The lift doors opened, and
Pollock Rimes stepped out, followed by
Arcturus Mengsk. The general walked to
a spot near the projector and nodded to
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Konal se v hlavní nákladové hale, jejíž
velká část byla vyklizena a připravena pro
holografickou

projekci.

Čtyřicet

šest

nových rekrutů společně se zhruba třiceti
členy

původního

nervózně

Mengskova

vojska

na příjezd

svého

čekalo

neochvějného vůdce. Sela Brock lhostejně
postávala u projektoru. po chvíli zaznělo
kovové řinčení nákladního výtahu. Sela si
vyžádala pozornost. Dveře výtahu se
otevřely

a vystoupil

Pollock

a za ním Arcturus Mengsk.

Rimes

Sela as Pollock stepped up and assumed Generál se postavil vedle projektoru
a position to Mengsk’s right. The lights in a kývl na Selu, zatímco Pollock přidal
the bay were dimmed, and the holo- do kroku a zaujal místo po Mengskově
projector came to life, emitting a glowing pravici.

Světla

v hale

pohasla

image of a small rotating planet. “Rest a holografický projektor oživl a promítl
easy,” Pollock ordered. The men went světelný obraz malé rotující planety.
from attention to a resting position and „Pohov,“ nařídil Pollock. Muži přešli
waited in silence for Arcturus to begin z pozoru
do odpočinkového
postoje
speaking. “Men,” he began, “Umojan a v tichosti čekali, než Arcturus začne
intelligence

sources

have

recently mluvit.
provided us with the necessary
„Pánové,“ začal, „umojské inteligentní
information to deal our first substantial
zdroje nám nedávno poskytly potřebné
blow to a key target in the Confederate
informace k tomu, abychom si poradili
empire.” There was a murmur of
s prvním zásadním úderem na klíčový cíl
excitement. “At ease,” Pollock barked.
Konfederální říše. Bylo slyšet vzrušené
The murmuring ceased and Mengsk
mumlání. „Klid!“ Vyštěkl Pollock.
continued: “Our target is on the planet
Mumlání ustalo a Mengsk pokračoval:
Vyctor 5 in the Koprulu system.” Mengsk
„Naším cílem je planeta Vyctor 5
motioned toward the image. “As some of
v soustavě Koprulu.“ Mengsk popošel
you may know, Vyctor 5 is renowned for
směrem k obrazu. „Jak někteří z vás
a particular feature on its desert surface:
možná víte, Vyctor 5 je proslulý
a weather anomaly unlike any other
neobvyklou vlastností svého pouštního
previously recorded in the known
povrchu – anomálií počasí, která tu
systems.” Mengsk turned to the glowing
panuje, naprosto odlišnou od jiných, dříve
planet, and nodded once again to Sela.
zaznamenaných anomálií ve známých
“Bring us closer.” The edges of the planet
soustavách.“ Mengsk se otočil ke svítící
began to fade out as the program zoomed
planetě a znovu kývl na Selu. „Přibliž to.“
in on the desert surface and now the
assembly was treated to a first-person Okraje planety začaly mizet když program
planet’s přibližoval povrch pouště a nyní všichni
relatively flat surface until a massively shromáždění mohli z vlastního pohledu
tall, rotating windstorm appeared on the projíždět relativně plochý povrch planety,
view,

skimming

along

the

horizon. “It is known as the Fujita než se na obzoru objevila ohromně vysoká
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Pinnacle—a complex mass of conflicting rotující bouře.
pressure systems and staggering updrafts „Je známá jako Fujita Pinnacle –
that have created what is, in simple terms, komplexní shluk protichůdných tlakových
a stationary, volatile vortex of immense systémů a ohromných vzestupů, které
size and unlimited life. It is four leagues vytvořily to, co je, zjednodušeně řečeno,
wide and over twenty high. To give you proměnlivý vír obrovské velikosti
a rough idea, its diameter is that of two a neomezené životnosti, který setrvává
battlecruisers placed end-to-end, and its pořád na jednom místě. Je dvacet
height is twice that of the tallest kilometrů široký a přes sto vysoký. Abych
superstructure on Tarsonis.” There was vám dal hrubou představu, je to rozpětí
silence among the men as Mengsk stood in dvou bitevních křižníků umístěných jeden
front of the swirling column of light. vedle druhého, a je dvakrát tak vysoká než
“Long ago, before the Guild Wars, je nejvyšší superstruktura na Tarsonisu.“
a research center was built in the eye of
the tempest, to study it.” The perspective
of the holo-image changed once more,
moving through the cyclone winds of the
anomaly,

into

its

center,

where

a sprawling complex of structures were
seen to rest on the sandy floor. “That
facility has since been taken over by the
Confederacy and, we have just learned, is
being used by them for some highly
secretive experiments. We have arranged
for a falsified message to be sent to
a detachment of marines at the Fujita
facility, informing them of a change in
their rotation. They are expecting to be
replaced at the end of this cycle, so they
have already alerted sector patrol to be on
the lookout for a carrier— our carrier.
i believe the marines will be excited
enough about the transfer that they will
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Mezi muži se rozhostilo ticho zatímco
Mengsk stál před točícím se sloupcem
světla. „Kdysi dávno, ještě před válkami
Cechů, postavili v oku bouře výzkumné
centrum, abychom ji mohli prozkoumat.“
Obraz holografické projekce se znovu
změnil, pohyboval se napříč cyklonovými
větry této anomálie do jejich středu, kde se
objevil rozlehlý komplex budov na písčité
pláni. „Toto zařízení bylo od té doby
převzato Konfederací, a jak jsme se právě
dozvěděli, využívá se na přísně tajné
pokusy. Nechali jsme odeslat falešnou
zprávu na oddělení mariňáků na Fujitě.
Informovali

jsme

je

o výměně jejich

turnusu. Čekají odvoz koncem tohohle
cyklu a tak zalarmovali sektorovou hlídku,
aby

vyhlížela

dopravce

–

našeho

dopravce. Věřím tomu, že mariňáci budou
dostatečně

nadšeni

z přesunu,

takže

not question its authenticity and we should nebudou zpochybňovat jeho autentičnost
have little trouble getting to the planet. a tak bychom neměli mít problém, dostat
That, however, is only the first step. The se na tu planetu. To je ale jenom první
marines

will

replacements

be

expecting

to come

their krok. Mariňáci čekají, že jejich nástupci

to them via přijedou podzemní dopravou....“

underground transit. . . .” One of the men Jeden z mužů stojících vepředu, vojín
near the front, a Private Saunders from Saunders z Umoji, vyhrkl: „Už jsem byl
Umoja blurted out: “I’ve been to Vyctor 5. na Vyctoru 5. Nádraží podzemky má víc
The transit’s terminal has more guards stráží, než ústředí Rady na Tarsonisu!“
than the Council headquarters on Někteří zkušenější členové Mengskova
Tarsonis!” Some of the more experienced vojska, kteří už byli už věděli, že generál
members of Mengsk’s militia, who had se během jeho briefinků nemá přerušovat,
already learned not to interrupt the general vrhli na tohoto muže uštěpačný pohled, ale
during his briefings, threw the man zůstali zticha.
derisive

stares

but

remained

silent.

Mengsk acknowledged the man briefly
with a flat gaze, and then returned to the
image. “The facility is supplied via
underground transit systems that run from
the closest city, Lockston, fifty leagues
away. To attack the city, as our friend so
aptly pointed out, would be too risky. To
try and break into the underground tunnels
from the desert would be too difficult and
time consuming. So . . . we will breach the
facility’s defenses from above, with
a squadron of four dropships led by
a Wraith fighter. Two of the dropships
will carry armed forces, while the other
two will bring back any civilians we run
across, or any Confederates who wish to
surrender.” New recruits, Somo thought.
“One aspect of the anomaly that works in
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Mengsk

ho

krátce

kvitoval

letmým

pohledem a poté se navrátil k obrazu.
„Zařízení

je

zásobováno

podzemním

dopravním systémem, který tam vede
z nejbližšího

města,

Lockstonu,

vzdáleného dvě stě kilometrů odtamtud.
Napadnout toto město, jak náš přítel tak
výstižně poukázal, by bylo příliš riskantní.
Zkusit proniknout do podzemních tunelů
z pouště by bylo příliš náročné a zabralo
by to spoustu času. Takže.... prorazíme
obranu zařízení ze shora letkou čtyř
výsadkových lodí, vedenou stíhačkou
Wraith. Dvě výsadkové lodě přivezou
ozbrojené složky, zatímco ty další dvě
přivezou zpátky všechny civilisty, na které
narazíme nebo kohokoliv z Konfederace,
kdo se bude chtít vzdát.

our favor is that it blocks virtually all „Noví rekruti,“ pomyslel si Somo.
ground-based surveillance, scanning and „Anomálie má pro nás ale i dobrou
transmissions. They won’t even know stránku – znemožňuje prakticky veškeré
we’re there until we’re on top of them.” pozemní sledování, snímání a vysílání.
The image moved outside the column Nebudou vůbec vědět, že tam jsme, dokud
once more, then up. Once at the top the se neobjevíme přímo nad nima.“
angle tilted down and the view was from
Obraz se znovu přesunul mimo sloupec
above the windstorm, looking down its
a potom nahoru. na vrcholu se úhel
winding tunnel at the structures below.
pohledu sklopil a bylo vidět ze shora
“The facility’s defenses, due to its already
svíjící se trychtýř vichřice nad stavbami
formidable location, are minimal. There
pod ním. „Obrana zařízení je vzhledem
are four missile turrets around the
k už tak děsivým podmínkám minimální.
facility’s perimeter to discourage an attack
Kolem zařízení jsou jen čtyři raketové
from above.” The perspective moved
věže, které mají odradit od útoku
forward, down the wind tunnel, leveling
ze shora.“ Pohled se posunul dopředu,
out at the bottom and circling to provide
do větrného tunelu, a pak se sklopil dolů
a view of the four turrets. “The turrets
a začal kroužit, aby bylo vidět všechny
must be taken out before the airdrop can
čtyři věže.
take place. Like i said, although they are
expecting our carrier, they are expecting it „Musíme ty věže zničit předtím, než
at Lockston, not the facility. Those turrets proběhne výsadek. Jak už jsem říkal, sice
will be live, and will fire on anything that očekávají náš transportér, ale čekají ho
comes down the funnel. The only way to v Lockstonu a ne tady. Ty věže budou
get past them is to sabotage them from the funkční a budou střílet na všechno, co
ground.” Another private, a dark-skinned přiletí větrným trychtýřem/tornádem.
man named Tibbs asked, “How do we get Jediný způsob, jak se k nim dostat, je
to the turrets without going through that sabotovat je ze země.“
storm?” Mengsk waited patiently for Další vojín, muž s tmavou pletí, který se
a moment before answering. “We don’t. jmenoval Tibbs, se zeptal: „A jak se k těm
That’s where Sergeant Keel comes in. věžím dostaneme, aniž bychom museli
He’s going to take four soldiers with him, projít tou smrští?“
and he’s going to drive a siege tank right
through the Pinnacle’s outer barrier and

38

Mengsk

trpělivě

odpověděl.

vyčkal

„Nebudeme

chvíli,
muset.

než
Tady

into the belly of the beast.” There was přichází na řadu seržant Keel. Vezme
a stunned silence among the assembly, and s sebou čtyři vojáky a bude řídit obléhací
many eyes turned to Forest. He simply tank přímo přes vnější bariéru Pinnaclu
beamed a smile back, although he had no až do břicha šelmy.“
idea how he was going to get through the Mezi shromážděnými se rozhostilo
tempest, and until now, hadn’t even ohromené ticho a většina jejich pohledů se
known he was a sergeant. Another private obrátila k Forestovi. Ten se lehce
managed to stammer out, “But with the pousmál, i když vůbec netušil, jak se tam
force of those winds . . . that’s přes tu vichřici dostane. Dokonce ani
impossible.” Mengsk sighed.

It was do teď nevěděl, že je seržantem.
obvious that Pollock would have to have
Další vojín zakoktal: „Ale proti takovému
a discussion with the “newbies” about
silnému větru... to nejde.“
briefing protocol. In the meantime, he told
Sela to bring the lights back up and Mengsk si povzdechl. Bylo jasné,
proceeded to explain exactly how Forest že Pollock by si měl s nováčky promluvit
chování
na briefingu.
Keel and four of his companions were o pravidlech
Mezitím

going to achieve the impossible.

řekl

Sele,

ať

rozsvítí

a vysvětloval dále, jak přesně Forest Keel
a jeho

čtyři

společníci

dosáhnou

nemožného.

CHAPTER 3 INTO THE EYE OF THE Kapitola třetí – do oka bouře
STORM
ARCTURUS HAD TO EXPLAIN THE
CONCEPT TO Forest three times, and
Forest still didn’t really understand it, but
it went something like this: the problem
was that once the tank reached the
hurricane winds of the Pinnacle, it would
be swept up into the air and hurled across
the wastes like some child’s toy if it was
not somehow “rooted” to the ground. The
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Arcturus musel svoji myšlenku již potřetí
vysvětlovat Forestovi, který tomu stále
nerozuměl. Bylo to nějak takhle: problém
byl v tom, že jakmile by tank dojel
do větrů

hurikánu

Pinnacle,

byl

by

vymrštěn do vzduchu a vyvrhnut přes
pouště jako nějaká dětská hračka, kdyby
nebyl nějak „vrostlý“ do země. Řešení

solution lay in the fact that, long ago, even spočívalo v tom, že kdysi dávno, ještě
before the landing of the forefathers on the předtím,

než

předkové

létali

inhabitable planets, mankind’s technology na neobyvatelné planety, pokročila již
had advanced to a point where it could lidská technologie do bodu, že bylo možné
simulate and control gravity. The same simulovat a ovládat gravitaci. Ta samá
technology that was used on battlecruisers technologie byla uplatněna na bitevních
to create artificial gravity was used to křižnících,

kde

se

uměle

vytvářela

a smaller degree in combat suits and in gravitace, a v menší míře to tak bylo
siege tanks, to allow for their use on i u bojových obleků a obléhacích tanků,
orbiting

platforms—although

most aby se mohly používat i na oběžných

platforms had their own version of the plošinách. Většina takových plošin měla
gravity technology, to have a platform’s sice svoji vlastní umělou gravitaci, kdyby
power supplies fail and subse- 31 quently ale náhodou napájení plošiny selhalo, tak
allow a tank to float out into space simply aby se tanky najednou nezačaly vznášet
would not do. Therefore, tanks, marine a neuletěly do vesmíru. Proto všechny
combat suits, Goliath walkers, and Vulture tanky,

mariňácké

bojové

obleky,

cycles all had accelerator technology in Goliášové a vozítka Vulture měly na sobě
place. So the siege tank that Forest Keel akcelerátor.
now piloted across the arid wastes of A tak obléhací tank, kterým teď Forest
Vyctor 5 carried modified accelerators that Keel jel vyschlou pouští Vyctoru 5, měl
would, with the press of a button, increase upravené akcelerátory, které stisknutím
the downward G-forces of the tank to six tlačítka
dokázaly
zvýšit
účinnost
times normal; the inside of the tank, much gravitační síly na tank až na šestinásobek.
like a pressurized cabin, would remain Vnitřek tanku, podobně jako přetlaková
unaffected. This particular technique had kabina, zůstal tímto nedotčen.
never been tested in field conditions
Jak bylo všem známo, zrovna tato
before to anyone’s knowledge, and Somo
technologie ještě nebyla testována
and the others were not exactly thrilled to
v polních podmínkách, a tak Somo ani
be the pioneers of its inception, but, as
ostatní nebyli zrovna nadšeni, že budou
Mengsk had explained, their options were
první, kdo to vyzkouší. Mengsk jim ale
limited and time was a factor. Intercepted
vysvětlil, že jejich možnosti jsou omezené
Confederate transmissions indicated that
a že mají velmi málo času.
in just under an interval a Mammoth-class
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carrier—a real Confederate carrier—was Odposlechnuté
due to arrive on the planet. It would naznačovaly,

vysílání

Konfederace

že v krátké

době

má

proceed to Lockston, but to get to na planetu přiletět dopravní loď třídy
Lockston it would pass through the outer Mamut,

což

byla

ve skutečnosti

orbit where the Hyperion now waited. The konfederační loď. Měla by pokračovat
Confederate carrier was certain to be do Lockstonu, ale aby se tam dostala, měla
escorted by several fighters, and perhaps by přeletět přes vnější orbitu, kde už čekal
even a battlecruiser, and so it

was Hyperion. Konfederační loď by měla

imperative that Mengsk’s operatives slip určitě

být

doprovázena

několika

in and out as quickly as possible. Entering stíhačkami a možná dokonce i bitevním
Confederate space had been fairly easy. křižníkem,
Umojan

operatives

were

masters

a tak

bylo

nutné,

aby

at Mengskovi lidé vnikli dovnitř a ven co

pilfering both military and commercial nejrychleji, jak jen to bylo možné.
passage codes. The Sector Patrol for Vstoupit do konfederačního prostoru bylo
Vyctor 5 was expecting the Hyperion, and celkem jednoduché. Umojští pracovníci
remarked that they must be the cause of byli mistři v hackování vojenských
the cancellation of the massive tour ship i obchodních průjezdových kódů. Hlídka
that had been scheduled to visit the sektoru pro Vyctor 5 již Hyperion
Pinnacle until just a few intervals ago. očekávala a poznamenala, že kvůli nim
Mengsk, of course, had known of the museli odvolat velkou výletní loď, která
cancellation and its purpose: the canceled měla navštívit Pinnacle před několika
tour coincided with the legitimate carrier’s intervaly. Mengsk samozřejmě věděl
arrival. The Confederacy didn’t like o zrušení tohoto letu a jeho důvodu.
civilians snooping around when they were Zrušená prohlídka se měla konat
going about their shady business. The tank ve stejnou dobu, jako měl přiletět
had been dropped several leagues away legitimní dopravce. Konfederace totiž
from the Pinnacle, just beyond the nemá ráda čmuchaly, když se jedná
restricted area warning markers, and just o jejich pochybný byznys.
inside the elevated Lookout Plateau where
Tank byl vysazen několik desítek
the people of Lockston and other visitors
kilometrů
od Pinnaclu,
těsně
could rent telescopic sights to view the
za výstražným označením zakázané zóny,
anomaly. On ground level the Pinnacle
přímo uprostřed vyvýšené vyhlídkové
was not yet visible past the rolling dunes.
plošiny, kde si lidé z Lockstonu i ostatní
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Old Forest wondered if civilians at the návštěvníci mohli zapůjčit dalekohledy,
lookout had noticed the dropship, or if aby

mohli

tuto

anomálii

pozorovat.

they noticed the tank as it now rolled z úrovně země nebyl zatím přes zvlněné
toward its destination, then figured that duny Pinnacle vůbec vidět. Starý mazák
most people who paid to view the Pinnacle Forest

přemýšlel,

jestli

si

civilisté

would not bother with inspecting the na vyhlídce vůbec všimli výsadkové lodi
trackless desert surrounding it, and even if nebo tanku, který nyní směřoval ke svému
they did see the tank they probably cíli. Poté si uvědomil, že lidé, kteří
wouldn’t care; or if they did care, by the zaplatili za to, aby se mohli podívat
time they finally got around to reporting it na Pinnacle,

se

and the squadrons at Lockston acted, it s prozkoumáváním

nebudou
neporušené

obtěžovat
pouště,

would be too late. Forest then decided that která ho obklopuje. a i kdyby viděli tank,
he was thinking too much and decided to tak by jim to bylo jedno. a kdyby ne, tak
concentrate on the situation at hand. On než by to někdo nahlásil a než by flotily
the interior vidscreen, Forest watched the v Locktonu začaly reagovat, už by bylo
horizon through his combat suit face příliš pozdě. Forest si tedy řekl, že moc
shield. Just now the tank had begun to přemýšlí, a rozhodl se raději soustředit
encounter several small cresting hills, and na aktuální situaci.
the journey soon began to simulate the Na obrazovce uvnitř se Forest díval skrz
effects of being on a vessel at sea. As the obličejový štít svého bojového obleku
small dunes grew larger, Somo suddenly na horizont. Právě nyní vjel tank na malé
felt that he might be sick. He closed his hřebeny kopců a cesta brzy začínala
eyes and concentrated, then glanced připomínat vlnobití. Duny začínaly být
around at the others. They didn’t seem to čím dál tím větší a Somo ucítil, že se mu
be faring much better, except for Pollock dělá špatně. Zavřel oči a soustředil se, pak
of course, who simply returned Somo’s se
rozhlédl
po okolí
na ostatní.
glance with a cold stare. Somo’s condition Nevypadali, že by se jim dařilo o mnoho
was not helped by the fact that the tank lépe, až na Pollocka, samozřejmě, jenž
was incredibly hot, despite the cooling chladně opětoval jeho pohled. Somovu
unit inside the suit. And to add to the stavu nepomáhalo ani to, že navzdory
discomfort, the space inside the tank was chladící jednotce v jeho obleku bylo
cramped and claustrophobic. Somo wasn’t v tanku neuvěřitelně horko. a navíc jeho
sure exactly how many personnel the tank nepohodlí ještě přidávalo to, že prostor
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was made to accommodate, but he was uvnitř

tanku

byl

stísněný

fairly sure it wasn’t five. At least not five a klaustrofobický. Somo nevěděl, pro
fully suited. The dunes continued to grow kolik osob je tank určen, ale byl si celkem
in size, and at each crest and downward jistý, že pro pět určitě ne. Aspoň ne pro
descent, Somo felt more sure that he pět v plné polní.
would vomit, until, mercifully, the tank Duny se nadále zvětšovaly a na každém
would level out. Then before long, it vrcholku a při každém klesání si byl Somo
would begin another upward climb. After čím dál víc jistý, že bude zvracet, než se
several of these, Forest finally stopped on díky bohu, tank zase vyrovnal. Pak
the crest of a particularly large dune. “I’ll zanedlouho začalo další stoupání vzhůru.
be a swampbat’s uncle,” the old man said. Poté, co se to několikrát opakovalo, Forest
There was a touch of awe in his voice that zastavil na vrcholku obzvlášť dlouhé
made Somo and the others crowd forward duny.
to share a look at the forward vidscreen.
„No to jsem z toho jelen!“ řekl starý
Only Pollock remained seated. What they
mazák. na jeho hlase byl slyšet dotek
saw looked like a solid towering pillar of
hrůzy, který přiměl Soma a ostatní, aby šli
sand rising up and up and finally
dopředu a také se podívali na obrazovku.
disappearing into the open sky. It was
Jenom Pollock zůstal sedět.
possible to note a certain amount of
movement in the funnel, but from here it To, co viděli, vypadalo jako pevně se
looked as if the winds were moving in tyčící sloup z písku, který stoupal výš
slow motion, like a video recording being a výš, až nakonec mizel v širém nebi. Bylo
played at half speed. There was an možné všimnout si jistého pohybu
immense cloud of dust at the Pinnacle’s v trychtýři, ale odsud vítr vypadal, jako by
base that roiled and shifted like a nest of se hýbal pomalu jako video přehrávané
angry hornets. “Enough gawking. Let’s poloviční rychlostí. v patě Pinnaclu se
move,” Pollock ordered. Somo and the objevil obrovský oblak prachu. Povaloval
others sat back down. There was a tickling se a posunoval jako hejno rozzuřených
sensation in Somo’s stomach that he was sršní.
not used to. He took several deep breaths „Tak už na to nečumte a jdem na to,“
and told himself to remain calm. nařídil Pollock.
Everything’s going to be just fine, he
thought. No problem. There was a lurch as
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Somo a ostatní si sedli zpátky dozadu.
Somo ucítil lechtání v žaludku, na které

Forest engaged the forward drive and the nebyl zvyklý. Několikrát se zhluboka
tank began descending the large dune.

nadechl a řekl si, že musí zůstat v klidu.
Všechno bude v pořádku, pomyslel si.

***

Žádný problém. Najednou bylo cítit
škubnutí, jak se Forest opět rozjel vpřed
a tank začal sjíždět z velké duny.
***
Sela stood on the bridge of the Hyperion Sela stála na můstku Hyperionu a dívala se
looking over General Mengsk’s shoulder generálu
Mengskovi
přes
rameno
at a spy screen that displayed a large red na sledovací obrazovku, která ukazovala
dot, and not too far below it, a small green velký červený puntík a nedaleko pod ním
dot. She was wearing her flight suit and malou zelenou tečku. Měla na sobě
had her piloting helmet tucked under one leteckou uniformu a pilotní přilbu si držela
arm. The green dot on the screen stopped v podpaždí. Zelená tečka se na chvíli
briefly, and then began to move again, zastavila a pak se zase začala pohybovat
toward the red. Mensgk sat with his chin směrem k červenému bodu. Mengsk seděl,
resting on his closed fists, watching bradu měl opřenou o zaťaté pěsti
intently. “All right, lieutenant,” he said a pozorně se díval. „Tak dobře, poručíku,“
finally. “Prepare to drop.”
Řekl konečně. „Připravte se na výsadek.“
***

Sarah

Kerrigan

was

***

reliving

the Sarah Kerrigan znovu prožívala noční
nightmare. This time it was just a little můru. Tentokrát ale trochu jinou – svítící
different: a glowing red line cleanly červená čára, která jasně předělovala
bisected the dark room, keeping the temnou místnost, držela nafialovělou
purplish substance at bay on the other substanci
v pasti
na druhé
straně.
side. Wherever the shifting mass would Kdykoliv se měňavá pohybující se hmota
touch the heat source, it would retract dotkla zdroje tepla, okamžitě se zase
instantly. As before, Sarah was bound, stáhla zpátky. Jako minule, Sarah byla
facing a dark window. She was still spoutaná čelem k zatemněnému oknu.
groggy from the latest dose of drugs, and Stále ještě byla znavená po poslední dávce
had grown emaciated and sickly. Below drog a začala být vyčerpaná a zesláblá.
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the window across from her and to one Kerrigan si všimla, jak se na protější
side, Kerrigan noted an opening. She had straně pod oknem cosi otevírá. Nevšimla
not noticed it upon waking, and now that si toho, když se probudila, ale teď, když se
she looked closer she could see that the podívala blíž, viděla, jak se hmota rozpíná
mass extended into the depths of the do hluboké jámy. Pak z ní uslyšela zvuk,
aperture. She heard a sound coming from takové

ulepené

čvachtání,

skoro

the hole then, a sticky, wet noise; almost až žbluňkání, jako kdyby se někdo snažil
a sucking noise, like someone trying to odlepit nohu uvízlou v bahně.
free a foot that has been stuck in mud. The Zvuk se stával hlasitější, vytrvalejší,
sound was becoming louder, more a začalo být jasné, že ať už je to cokoliv,
insistent, and it became obvious that co vydává ten zvuk, tak se to ocitne
whatever was making the noise would v místnosti s ní.
soon be in the room with her. Sarah still
Sarah pořád doufala, že je nějaká naděje,
believed that there was a chance she was
že se jí to jen zdá a že než se ta věc v díře
dreaming, and that before the thing in the
dostane do místnosti, tak se probudí.
hole entered the room, she would wake up.
Pak se objevila nestvůra …
Then the creature emerged.
***

***

They were past the rippling dunes now. Zvlněné duny nyní ležely za nimi. Oblast
The area just outside the tempest was in hned za bouří byla ve skutečnosti tak
fact so perfectly level that it almost dokonale plochá, až se to téměř zdálo
seemed unnatural. All of the loose sand in nepřirozené. Veškerý písek v oblasti byl
the area had long since been swept into the už dávno vysátý bouří a to, co zůstalo,
storm and what remained was hard-packed byla těžká ve vrstvách upěchovaná půda
ground, layered with spiderweb cracks. rozpraskaná sítí trhlin. Vítr byl silný
The wind was intense, and Somo could a Somo dokonce i přes svou bojovou
hear it buffeting against the tank’s armor přilbu slyšel, jak lomcuje s krycími plechy
even through his combat suit helmet. tanku.
“We’re

within

two

leagues,”

Forest „Už jen asi dvacet kiláků,“ informoval
informed the others. The tickling sensation Forest ostatní. Soma už šimrání v žaludku
in Somo’s stomach was gone. Mostly what přešlo. To, co nyní Somo převážně cítil,
Somo felt now was a kind of detached byla spíš lhostejná pochybnost. Nemohl
disbelief; disbelief that he was playing at uvěřit tomu, že si hraje na vojáka,
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being a soldier, disbelief that he had come a pochyboval, o tom, jestli vůbec přišel
so far on his own, and disbelief that he sám a zda sám chce ve jménu vzpoury
was about to enter a raging tempest in the vstoupit do zuřící bouře.
name of the rebellion. As these thoughts Zatímco se mu takovéhle myšlenky honily
traveled through his mind, he felt the tank hlavou, cítil, jak tank začíná zpomalovat.
begin to slow, heard the sound of the Slyšel, jak motor nabírá obrátek a běží
engine ramping up, working harder to namáhavěji, aby překonal odpor větru.
push through the wind, and wondered if Přemýšlel, jestli je vůz dostatečně silný,
the vehicle was powerful enough to even aby je dostal aspoň na vnější hranici
get them to the storm’s outer barrier. bouře.
“We’re under one league,” Forest croaked.
The wind was making it increasingly
difficult to hear, and when Pollock spoke,
he had raised his voice to be heard over it.
Pollock looked to Forest, who was waiting
for the order, and nodded. “All right, time

„Už

je

to

zaskřehotal
znemožňoval

míň
Forest.

jak

deset

Vítr

možnost

kiláků,“

stále

více

komunikace,

a když Pollock promluvil, tak musel zvýšit
hlas, aby ho bylo vůbec slyšet.

to get heavy.” Forest activated the gravity Pollock se podíval na Foresta, který čekal
accelerator and the tank began to crawl, na rozkaz a přikývl. „Dobrá, je čas zvýšit
moving at an agonizingly slow pace. přítlak.“
Seemingly an eternity later, tiny flecks of Forest zapnul akcelerátor gravitace a tank
sand could be heard pelting the tank’s se začal bolestivě pomalu plazit vpřed.
outer armor, and Somo realized as he
looked over at the monitor that they had
reached the sandstorm at the tempest’s
base. For a long time, no one spoke. They
sat there listening; to the wind punishing
the tank’s outer shell; to the impact sounds

Trvalo to zdánlivě věčnost, než slyšeli jak
malá zrníčka písku bombardují vnější
pancéře tanku a když se Somo podíval
na monitor, uvědomil si, že dojeli do jádra
bouře.

of the gritty sand like a constant rainfall; Dlouhou dobu nikdo nepromluvil. Seděli
and to the now high-pitched, persistent tam a i přes vysoký hukot přetíženého
drone of the overworked engine. After motoru slyšeli zvuky drtivého dopadu
another infinite stretch of time, Forest’s písku. Byl jako vytrvalý déšť, kterým vítr
voice was heard once again. “We’re just trestal vnější plášť tanku.
now at the outer perimeter. Engine’s in the Po další nekonečné době znovu slyšeli
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red. i don’t know how much more it’s Forestův hlas,

„Už

gonna

Motor

take.”

Pollock

shot

Forest obvodu

bouře.

jsme

na vnějším

svítí

červeně.

a withering glance. “I didn’t know you Nevím, jak dlouho ještě vydrží.“
were an authority on siege tank engines. Pollock vrhnul na Foresta výhrůžný
Continue ahead full.” Pollock’s voice was pohled. „Nevěděl jsem, že jsi expert
breaking up, even in the interior suit na motory obléhacích tanků. Pokračuj dál
mikes. Somo knew that pretty soon, when na plno.“ Pollocka bylo slyšet jen
they were inside the funnel, their přerušovaně, dokonce i přes mikrofon,
transmitters would not work at all. který měl vestavěný v obleku. Somo
“Aaallrighty,” muttered Forest as he věděl, že celkem brzy, až budou uvnitř
turned back to panel. “Here goes the trychtýře, nebudou jejich vysílačky
farm.” The tank then lumbered through the fungovat vůbec.
outer barrier and into the Fujita Pinnacle.
„No dobrá,“ zamručel Forest a otočil se
***
zpátky k panelu. „Bude to maso!“ Poté
tank pomalu a těžkopádně projel vnější
hranicí bouře a vjel do Fujita Pinnaclu.
***
Arcturus Mengsk sat watching a timer on Arcturus Mengsk sledoval časovač na své
his console. He then thumbed a button on konzoli. Pak stiskl tlačítko, které měl
a promluvil
do mikrofonu
his lapel and spoke into a collar mike. na klopě
“They should be in now, lieutenant. ve svém límci. „Už by tam měli být,
Proceed with insertion.” “Roger that, sir,” poručíku. Pokračujte v zadávání.“
returned Sela’s sultry voice. Arcturus „Rozumím, pane,“ odpověděla Sela svým
leaned back and closed his eyes. This is smyslným hlasem. Arcturus se opřel
where it truly begins, he thought. They a zavřel oči. Tak teď to tedy doopravdy
would soon learn what ever secret the začíná, pomyslel si. Brzy se dozvědí
Confederacy

was

hiding,

and,

most veškerá

tajemství,

která

Konfederace

importantly, they would embark upon the ukrývá. a co je nejdůležitější, vydají se
road to revenge. And then, maybe at long na cestu

za pomstou.

a potom

možná

last, there would be atonement for his konečně přijde pokání za jeho životní
life’s catastrophe.

katastrofu.
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***

***

The creature appeared to be some kind of Ta nestvůra vypadala jako nějaký druh
insect. It had a segmented, multilegged hmyzu. Měla členité tělo s několika
body that trailed a mucouslike substance nohama,

které

za sebou

zanechávaly

behind it. It crawled forward on its tiny slizkou stopu. Lezla dopředu na svých
legs, shimmying like a snake, its tail malinkatých nožičkách, vlnila se jako had,
section

creating

the

sticking/sucking jehož ocas vydával čvachtavé zvuky, které

noises that Sarah had previously heard. It Sarah již slyšela. Zastavila se na hraně
moved to the edge of the purple mass, and fialové hmoty a dvě malá tykadla na její
then stopped as two small antennae on its hlavě prozkoumávala prázdný prostor
head probed the empty air. The creature před sebou. Nestvůra se doplazila přímo
wriggled to a position just in front of před Sarah,

čelem k ní.

Postavila

se

Sarah, maneuvering to face her. It rose up na zadní a najednou dosahovala do úrovně
onto its hind section until it had reached Sářiných

očí.

a height that was on Kerrigan’s eye level. pohupovaly

sem

Nožičky
a tam,

příšery
jak

se

mírně

Its tiny legs moved back and forth as the pokyvovala hlavou. Sarah se zadívala
creature inclined its head slightly. Sarah příšeře do mnoha párů očí. Vzniklo tu
stared into the creature’s multifaceted jakési vzájemné nevyslovené uznání, které
eyes. There was a mutual, unspoken Kerrigan nechápala. Nebyla si jistá, ale
recognition

that

Kerrigan

did

not zdálo se, jako by ta potvora na něco

understand. She wasn’t sure but it seemed čekala...

Tak

jako

pěšáci

čekají

as if the creature was waiting . . . the way na rozkazy.
a foot soldier would wait to be given an

***

order.
***

Doktor Flanx v pozorovací místnosti byl

Inside the observation room, Doctor Flanx ohromen. Začal horečně psát. Jeho asistent
was stunned. He began typing feverishly. sledoval dění v sousední místnosti
The assistant was watching the scene in s otevřenou pusou.
the opposite room with an open mouth.
„Dobrá, řekl bych, že je jasné, že tu
“Well, I’d say it’s clear that there is some
proběhla nějaká komunikace,“ namítl.
kind of communication taking place,” he
Doktor přikývl, pak se podíval zpátky
offered. The doctor nodded, then looked
do místnosti.
Larva
tam
seděla
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back into the room. The larva was waiting před pacientkou

a čekala,

jako

když

there, sitting in front of the patient like domácí mazlíček prosí o jídlo. Bylo to
a pet begging for food. It was truly opravdu neuvěřitelné.
amazing.

“Now

what?”

asked

the „A co teď?“ zeptal se asistent.
assistant. The doctor shrugged. “I don’t
Doktor pokrčil rameny. „To opravdu
really know. . . .” It was clear that
nevím...“ Bylo jasné, že telepati, a hlavně
telepaths, and especially this patient in
tato konkrétní pacientka, mají vliv
particular, had an effect on the alien
na mimozemské druhy. Ale dokázala by je
species. But could she control it? “We’ll
ovládat? „Uvidíme, jestli tomu může dávat
see if she can give it orders,” the doctor
rozkazy,“ odpověděl konečně doktor.
finally replied.
***
***
Forest, Somo a ostatní byli uvnitř víru
Forest, Somo, and the others were inside
a pomalu jeli k vnitřní stěně/jeho středu.
the vortex making their way slowly
Jejich vůz se mírně nakláněl. Strana proti
toward the inner wall. The vehicle had
větru byla nadzvednutá, a v jednom
tilted slightly as the side facing the wind
okamžiku se něco (snad ne moc
was lifted, and at some point something
důležitého), odtrhlo z vrchu tanku vír to
(hopefully nonessential) had been ripped
odnesl pryč. v trychtýři byl nepřetržitý,
from the tank’s top and was carried away
téměř ohlušující rachot. Somo si byl téměř
into the maelstrom. The sound in the
jistý, že kdyby neměl na sobě přilbu,
funnel was a constant, almost deafening
musel by si zacpat uši.
roar. Somo was quite sure that had he not
been wearing the helmet he would be Posádce uvnitř se zdálo, jako by vůbec
forced to plug his ears. The progress nepostupovali, ale aspoň se pohybovali
seemed almost nonexistent to those inside, vpřed. Motor nyní odněkud z hloubi
but they were, at least, moving forward. vnitřku vydával znepokojující chrastivý
The engine had now developed zvuk, ale Pollock a ostatní věděli, že už
a disconcerting

rattling

noise

from jsou blízko k dosažení oka bouře.

somewhere deep inside, but Pollock and
the others knew that they were close to
making it into the storm’s eye.
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2 Teoretická část – stylistická analýza překladu
2.1 Cílová skupina
I když je tato kniha určena především hráčům počítačové hry Star Craft, snažila jsem se,
aby byl můj překlad čtivý a poutavý i pro běžné čtenáře a fanoušky žánru sci-fi.

2.2 LEXIKOLOGIE
2.2.1 Překlad jmen a názvů
Vlastní jména jsem se snažila nepřekládat. Neshledala jsem, že by měla nějaký význam,
který by byl potřeba přeložit, aby byl zachován. Navíc jsem chtěla jména hlavních hrdinů
zachovat shodná s těmi, co jsou použita ve hře, aby si to čtenáři mohli spojit. Dokonce
i některé navazující díly byly již také přeloženy, tak bylo žádoucí zachovat kontinuitu celé
série. Chtěla jsem se vyvarovat problému, který nastal například v Hvězdných válkách, kde
ve starších dílech byla použita jména v původním anglickém znění, zatímco v novějších
byla přeložena, a tak neznalý divák tápal, zda se hrdinové přejmenovali. Nepovažovala
jsem za správné ani přechylovat ženská jména, protože se děj odehrává v mezinárodním
prostředí, ve kterém se přechylování nevyskytuje.
To samé platí i pro místní názvy (názvy měst, planet, atd.), jako například Korhal, Styrling
nebo Tarsonis, které se objevují ve hře i v ostatních dílech také.
Co se týče názvů různých typů bojových jednotek (letadel, vozidel, atd.), tak některé jsem
se snažila přeložit tak, aby pojmenování dávalo smysl – např. obléhací tank nebo bitevní
křižník. Pak tu byly ale názvy jako např. Wraith fighter, jejichž názvy překládat mi bylo
proti vůli. Vyřešila jsem to tedy tak, že jsem jim říkala stíhačky typu Wraith a nikoliv
„přízrak.“
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2.2.2 Měrné jednotky
„Nezvyklé měrné systémy např. ruský a anglický, často nahrazujeme naší metrickou
soustavou. i když aršíny, stopy, couly, pinty, gallony apod. mají jistou hodnotu koloritní,
nemají zase pro české čtenáře významový obsah, čtenář nemá u méně známých měr
představu o velikosti. Zde je možné převádět na metry a kilogramy proto, že je to obecná
metrická soustava; ovšem jen tam, kde je hodnota obecná…“ (Levý, 124)

V originálním textu byly použity jednotky z amerického měrného systému, s některými
jsem se do té doby ještě nesetkala a musela jsem hledat, co znamenají. Snažila jsem se
údaje v těchto jednotkách přibližně převést do jednotek, které se používají v České
republice. Nepřeváděla jsem je ale zcela přesně, protože se domnívám, že to nebylo pro
význam textu zásadní a bála jsem se, že text by tím ztratil na čtivosti.
Některé jednotky, hlavně jednotky času, si zde autor sám vymyslel, tak jsem se snažila
přeložit je co nejpřesněji, např. cycle jako cyklus, ale zvažovala jsem použít i „oběh.“

2.2.3 Náhrada neologismů
Jelikož se jedná o žánr sci-fi, a příběh knihy se odehrává v daleké budoucnosti, je zde
mnoho věcí vymyšlených. Tato kniha byla ale napsána zhruba před dvaceti lety, a tak
některé technologie, které si autor vymyslel, již byly vynalezeny nebo alespoň vyvinuty
jim podobné. Proto se mi jeví daleko vhodnější, zaměnit autorovy „vynálezy“ za již
existující, které se nyní běžně používají.
Například jeden z hrdinů si rád čte takzvané „digi-tomes,“ což by se sice dalo přeložit jako
„digitální knížky“ nebo „digi-knihy,“ ale představovala jsem si pod tím něco podobného,
jako jsou dnešní elektronické čtečky knih. Přestože to asi nebylo úplně totožné, zdálo se mi
ale lepší ve svém překladu použít tento výraz, než překládat tento pojem nějak doslovněji
nebo vymýšlet pro něj jiný neologismus.
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2.2.4 Idiomy a hovorová řeč
„Kde slovo nemá význam samo o sobě, nýbrž jen jako součást celku, překládá se celek bez
ohledu na významy jednotlivých slov. Jako lexikální jednotka se překládají ustálené fráze,
idiomy a většina lidových rčení a přísloví.“ (Levý, 129)
S idiomy jsem ale většinou měla spíše problémy, mnohdy jsem si nevěděla rady, jak je
překládat a často jsem si musela jejich význam vyhledat. Příkladem může být věta „Looks
like the brass was right for once.“ Musela jsem si vyhledat (grammarist.com),
že v rýmovaném dialektu Cockney existuje fráze „get down to brass tacks,“ což znamená
„zaměřit se na základní fakta,“ přičemž fráze „brass tacks“ je rýmovaným ekvivalentem
slova „facts“. Celou větu jsem tedy následně přeložila takto: „Vypadá to, že fakta taky
jednou nelžou.“
Některé postavy v knize mluví irským nebo skotským dialektem. Tyto pasáže jsem se
snažila ve svém překladu nahradit tím, že jsem použila asi nejznámější český dialekt,
ve kterém se před slova začínající na o přidává V, například „snad nalezla klidnej
vodpočinek,“ také jsem použila některá expresivní slova jako například „mamka“ namísto
„matka.“ Rovněž jsem zvažovala místo toho použít idiom „dej jí pánbůh věčnou slávu“
nebo „Ať je jí lehká zem.“ Tím by se ale dialekt z překladu úplně vytratil, tak jsem se
raději rozhodla pro první možnost.
Při překladu nářečních a hovorových frází jsem přihlížela i k následujícímu axiomu Jiřího
Levého: „Není např. nutné, aby v lidové řeči cizímu hovorovému prvku odpovídal
hovorový prvek domácí: může ho být užito na jiném místě, jen když celkový ráz promluvy
zůstane stejný.“ (Levý, 132)

2.2.5 Zachování dvojsmyslů
Občas se objevil v textu dvojsmysl a bylo potřeba jej zachovat. Například když důstojnice
Sela Brock učila Foresta Keela, jak řídit a ovládat obléhací tank a něco mu vysvětlovala
větou “Once a forward unit has reached an optimal position for insertion—” a Forest Keel
se tomu začal smát, bylo jasné, na co přitom myslel. Zde jsem použila český ekvivalent,
který také má oba dva významy, a nejvhodnější slovo pro to mi přišlo „zasunutí.“ Přeložila
jsem tu větu tedy „Jakmile dosáhne útočná jednotka optimální polohy pro zasunutí—”
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2.3 SYNTAX
2.3.1 Slovosled a aktuální členění větné
Při překladu z angličtiny do češtiny je třeba reflektovat i syntaktické hledisko. Jeho
ústředním prvkem je takzvané aktuální členění větné (functional sentence perspective). Jiří
Černý jej definuje následovně: „Podle této teorie se věta dělí na dvě části. z nich první část
je tzv. východisko výpovědi, tj. ta část, o níž se pak něco vypovídá. Sama o sobě tato část
věty nevypovídá buď vůbec nic nového nebo jen velmi málo, většinou navazuje
na předcházející část textu nebo jinak vyplývá z kontextu. v dnešní terminologii se dává
přednost termínu téma. Druhá část věty je jádro výpovědi neboli jiným termínem réma. Je
to vlastní obsah věty čili to nové, co se o tématu vypovídá.“ (Černý, 160)
Při překládání je někdy velmi žádoucí dodržovat aktuální členění větné, což jsem
zohlednila například v těchto případech:

Preparation was well and good, and Arcturus prided himself on planning ahead.
Přípravy probíhaly hladce a Arcturus byl na svou schopnost plánovat vše
s předstihem. (10)

The time had come to raise hell.
Nastal čas rozpoutat peklo. (11)

Ne vždycky je ale dodržování aktuálního členění větného úplně nejvhodnější možnost, jak
věty překládat. Někdy je lepší použít vytýkání, při kterém má věta pořadí slov, které
zdůrazňuje její smysl. Kniha takto více získá na čtivosti. Tuto možnost předjímá například
Libuše Dušková.

„Zvláštní rovinu aktuálního členění tvoří věty, ve kterých je některý prvek vytčen.“
(Dušková, 536) „Vedle intonace a syntaktických prostředků se v angličtině jako prostředek
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emfáze uplatňuje též slovosled.“ (Dušková, 538) ve svém překladu jsem toto uplatňovala,
i když v anglickém originálu to nebylo.
Např.:
Finally, mercifully, much to the delight of the new recruits (and the relief of the
alarmists), the general called for a briefing.
A konečně, naštěstí, k velké radosti rekrutů (a úlevě panikářů), svolal generál
briefing. (34)

The general greeted each man’s eyes in turn.
Generál na oplátku také každého pozdravil pohledem. (11)

2.3.2 Rozdělování dlouhých vět
Tato kniha byla napsána ve velmi dlouhých větách.

Např.:
Arcturus’s self-perception had changed; the man he once saw himself as seemed no
more than a distant relative. (10)

The crew was pronounced dead, and offered better pay and shorter hours to remain
among the Protectorate and remain silent. (23)

Old Forest wondered if civilians at the lookout had noticed the dropship, or if they
noticed the tank as it now rolled toward its destination, then figured that most people
who paid to view the Pinnacle would not bother with inspecting the trackless desert
surrounding it, and even if they did see the tank they probably wouldn’t care; or if
they did care, by the time they finally got around to reporting it and the squadrons at
Lockston acted, it would be too late. (42)
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Považovala jsem za vhodnější ve svém překladu tyto dlouhé věty rozdělit kvůli zvýšení
čtivosti textu a navození rychlejšího spádu děje.

Např.:
Arcturovo vnímání sama sebe se změnilo. Ten, kým kdysi býval, se teď nezdál ničím
jiným, než pouhým vzdáleným příbuzným. Nyní byl Arcturus tím, kým se viděl
ve svých snech. (10)
Posádka byla prohlášena za mrtvou. Nabídli jim lepší mzdu a kratší pracovní dobu,
aby zůstali v Protektorátu a o všem pomlčeli. (23)

Starý mazák Forest přemýšlel, jestli si civilisté na vyhlídce vůbec všimli výsadkové
lodi nebo tanku, který nyní směřoval ke svému cíli. Poté si uvědomil, že lidé, kteří
zaplatili za to, aby se mohli podívat na Pinnacle, se nebudou obtěžovat
s prozkoumáváním neporušené pouště, která ho obklopuje. a i kdyby viděli tank, tak
by jim to bylo jedno. a kdyby ne, tak než by to někdo nahlásil a než by flotily
v Locktonu začaly reagovat, už by bylo příliš pozdě. (42)

2.3.3 Rozdílná interpunkce ve větách
Zatímco české věty bývají zpravidla rozdělené čárkami, angličtina obsahuje více
interpunkčních znaků, kterými se dá souvětí rozdělit. Mezi takové znaky patří například
dvojtečka nebo středník. v českém překladu bylo tedy žádoucí se těchto symbolů zbavit
a nahradit je čárkami nebo samostatnými větami.

Např.:
He didn’t care about the affairs of others; he didn’t care about the Confederacy.
Nestaral se o záležitosti druhých, ani ho nezajímala Konfederace. (10)

Arcturus’s self-perception had changed; the man he once saw himself as seemed no
more than a distant relative.
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Arcturovo vnímání sama sebe se změnilo. Ten, kým kdysi býval, se teď nezdál ničím
jiným, než pouhým vzdáleným příbuzným. Nyní byl Arcturus tím, kým se viděl
ve svých snech. (10)

For the most part, up until now, it had all been about preparation: keeping in constant
communication with his colleagues in the underground network on Korhal (although
they had become so vocal and overt as of late that the term “underground” no longer
applied); recruiting like-minded, eager civilians for training; and observing the
actions of the Confederacy here among the relative safety of the Umojan
Protectorate.
Doposud to všechno byla jenom příprava – neustálá komunikace se svými kolegy
v tajné síti na Korhalu (i když časem byli tak hluční a veřejní, že tajní už nebyli),
nábor horlivých civilistů s podobnými názory na výcvik a sledování činů
Konfederace v relativní bezpečnosti Umojského protektorátu. (10)

As some of you may know, Vyctor 5 is renowned for a particular feature on its desert
surface: a weather anomaly unlike any other previously recorded in the known
systems.
Jak někteří z vás možná víte, Vyctor 5 je proslulý neobvyklou vlastností svého
pouštního povrchu – anomálií počasí, která tu panuje, naprosto odlišnou od jiných,
dříve zaznamenaných anomálií ve známých soustavách. (35)

2.3.4 Opakování slov
Autor velmi často opakuje slova ve větách a souvětích. i v po sobě následujících větách
opakoval slova z předchozích vět. Kvůli lepší čtivosti jsem se ale v překladu rozhodla,
že bude lepší slova neopakovat a raději je nahradit zájmeny, příslovci, částicemi nebo je
vypustit úplně. Někdy jsem také použila synonyma.
Např.:
Old Forest wondered if civilians at the lookout had noticed the dropship, or if they
noticed the tank as it now rolled toward its destination, then figured that most people
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who paid to view the Pinnacle would not bother with inspecting the trackless desert
surrounding it, and even if they did see the tank they probably wouldn’t care; or if
they did care, by the time they finally got around to reporting it and the squadrons at
Lockston acted, it would be too late.
Starý mazák Forest přemýšlel, jestli si civilisté na vyhlídce vůbec všimli výsadkové
lodi nebo tanku, který nyní směřoval ke svému cíli. Poté si uvědomil, že lidé, kteří
zaplatili za to, aby se mohli podívat na Pinnacle, se nebudou obtěžovat
s prozkoumáváním neporušené pouště, která ho obklopuje. a i kdyby viděli tank, tak
by jim to bylo jedno. a kdyby ne, tak než by to někdo nahlásil a než by flotily
v Locktonu začaly reagovat, už by bylo příliš pozdě. (42)

It would proceed to Lockston, but to get to Lockston it would pass through the outer
orbit where the Hyperion now waited.
Měla by pokračovat do Lockstonu, ale aby se tam dostala, měla by přeletět přes
vnější orbitu, kde už čekal Hyperion. (41)

Like I said, although they are expecting our carrier, they are expecting it at Lockston,
not the facility.
Jak už jsem říkal, sice očekávají náš transportér, ale čekají ho v Lockstonu a ne
u zařízení. (38)

Some of the Fringe workers had begun reviving forgotten religions, and some had
created new religions that enjoyed a following that sometimes bordered on the
fanatical. Somo’s parents had never been caught up in the new religions or the old,
and though they had sacrificed education for stability, they had never wished the
same fate on their only son.
Někteří dělníci z okrajových světů začali obnovovat zapomenutá náboženství a jiní
zas vytvářeli nová, která se těšila následovnictví, jaké často hraničilo s fanatismem.
Somovi rodiče se nikdy neupjali k žádnému novému ani starému náboženství,
a i když obětovali vzdělání za stabilitu, nikdy nepřáli ten samý osud svému jedinému
synovi. (30)
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2.3.5 Slovesný rod
„Trpný rod čeština v beletrii v podstatě nepoužívá, pokud nejde o případy, kdy se autor
záměrně vyhýbá explicitnímu vyjádření činitele. Přesto se začínající překladatelé často
nechávají svést původním textem a mechanicky převezmou anglickou pasivní strukturu.“
(Knittlová, 94)

V angličtině se děj často vyjadřuje trpným rodem, zatímco v češtině to tak časté není.
Tomu jsem také musela přizpůsobit svůj překlad a převádět takové věty do rodu činného.
Kniha by měla také tímto získat na čtivosti, respektive text měl působit ústrojněji
a přirozeněji.
Např.:

Workers pored over the behemoth busily, their torches spraying out sparks of light as
final fittings and adjustments were made.
Dělníci během posledních úprav zevrubně prozkoumávali celý kolos a jejich baterky
jakoby ho sprejovaly paprsky světla. (21)
-

Zde jsem vedlejší větu v pasivu převedla na příslovečné určení.

The lights in the bay were dimmed, and the holo-projector came to life, emitting
a glowing image of a small rotating planet.
Světla v hale pohasla a holografický projektor oživl a promítl světelný obraz malé
rotující planety. (35)
-

Tuto větu jsem převedla do rodu činného.

The perspective of the holo-image changed once more, moving through the cyclone
winds of the anomaly, into its center, where a sprawling complex of structures were
seen to rest on the sandy floor.
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Obraz holografické projekce se znovu změnil, pohyboval se napříč cyklonovými
větry této anomálie do jejich středu, kde se objevil rozlehlý komplex budov
na písčité pláni. (36)
-

Zde jsem trochu změnila význam pro lepší čtivost tím, že místo „bylo vidět“
jsem to přeložila jako „objevil se“

Somewhere among the crowd a mocking comment was made.
Odněkud z davu se ozval posměšný komentář. (20)
-

Tady jsem také dala přednost jinému slovesu v rodě činném.

2.3.6 Slovesný vid
„Kategorie vidu v té formě, v jaké ji známe z češtiny, v angličtině neexistuje. v češtině je
každé sloveso (kromě malého počtu sloves vidově obojakých) svou slovotvornou
morfologickou strukturou buď dokonavé, nebo nedokonavé a jeho vidový význam je
inherentní ve všech jeho tvarech. v angličtině je naproti tomu vidově příznakový pouze
průběhový tvar (tím, že označuje děj v jeho průběhu), kdežto prostý tvar je vidově
neutrální. Vidová stránka prostého tvaru je dotvářena kontextem, srov. say znamená „říci“
i „říkat“, learn „učit se“ i „naučit se“, write „psát“ i „napsat“, buy „koupit“ i „kupovat“
apod. v češtině dokonavost nebo nedokonavost slovesného tvaru kontextem změnit nelze.“
(Dušková, 242)

„Podobnost mezi anglickými průběhovými tvary a českým nedokonavým videm je
omezena na kurzivní pojetí děje (vyjadřování děje v jeho průběhu). Dvěma dalšími rysy se
však anglické průběhové tvary od českého nedokonavého vidu liší: aktuálností
a dočasností (omezeným trváním) slovesného děje. Platí tedy, že průběhový tvar odpovídá
nedokonavému vidu, avšak korespondence opačným směrem se uplatňuje jen zčásti. Např.
Jan kouří odpovídá anglickému John is smoking pouze tehdy, jde-li o děj aktuálně
probíhající (tj. Jan má zapálenou cigaretu a kouří). Má-li věta obecnou platnost „Jan je
kuřák“, odpovídá jí v angličtině John smokes.“ (Dušková, 242)
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U prostého tvaru anglických sloves se tedy musí odvodit z kontextu, jestli se má přeložit
jako dokonavé nebo nedokonavé.

Např.:

Nedokonavý:
The holo-image now showed several tiny objects, no more than minuscule dots. They
came from the ships in swarms, like locusts, leaving the battlecruisers and snaking
their way toward Korhal’s atmosphere.
Holografický obraz nyní ukazoval několik malých objektů, nic víc než miniaturní
tečky. Vylétaly z lodí v hejnech jako kobylky, nechávaly bitevní křižníky za sebou
a blížily se k atmosféře Korhalu. (17)

Mensgk continued shaking his head, refusing to believe, because he knew that if he
believed, that just might make it all the more real.
Mengsk nepřestával kroutit hlavou a odmítal uvěřit, protože věděl, že kdyby uvěřil,
tak by se to všechno mohlo stát ještě reálnějším. (17)

Dokonavý:
Just then the colonel heard a low hum, barely detectable, like the whine of a small
insect.
V tu chvíli uslyšel plukovník hluboké hučení, sotva slyšitelné, jako kdyby bzučení
malého hmyzu. (19)

In the midst of his shock and denial, Arcturus managed to speak three words:
“Gather the men.”
Ve svém šoku, kdy odmítal uvěřit tomu, co viděl, dokázal ze sebe Arcturus vypravit
dvě slova: „Shromážděte muže.“ (19)
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2.3.7 Časování sloves
„Anglický temporální systém se shoduje s českým v základním dělení dějů na přítomné,
minulé a budoucí, avšak uvnitř jednotlivých časových sfér jsou značné rozdíly. Zatímco
čeština má pro každou časovou sféru v podstatě jeden čas, který ovšem disponuje
modifikacemi vidovými, jsou všechny anglické časy zastoupeny dvěma soubory tvarů,
tvary prostými a průběhovými, a navíc stojí základní časy (prézens, préterium a futurum)
v protikladu k časům perfektním (perfektum, plusquamperfektum, předbudoucí čas).“
(Dušková, 217)

Někdy například ani sloveso v přítomném čase průběhovém nemusí znamenat, že se jedná
o děj probíhající právě teď, ale může se dít někdy v blízké budoucnosti, a tak by se v tomto
případě měly přeložit v budoucím čase. o blízké minulosti zase pojednávají věty v čase
předpřítomném, který lze do češtiny přeložit pouze v čase minulém, a to, že se děj stal
nedávno, si musí čtenář z kontextu domyslet.

Např.:
That facility has since been taken over by the Confederacy and, we have just learned,
is being used by them for some highly secretive experiments.
Toto zařízení bylo od té doby převzato Konfederací, a jak jsme se právě dozvěděli,
využívá se na přísně tajné pokusy. (36)

2.3.8 Přechodníky
V anglických větách, které popisují nějakou činnost nebo více činností vykonávaných
zároveň téže osobou, se často používají přechodníky, zatímco v českém textu
na přechodník téměř nenarazíme. Proto jsem se rozhodla ve svém překladu nahrazovat
přechodníky jinými větnými strukturami, nejčastěji souřadným souvětím.
Např.:
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The man or woman confronted with the catastrophe may be defeated in the test, and
live the remainder of their life as a shadow of the person they once were. Or a person
might transform and become strengthened by their experience, transcending all selfimposed limitations and flourishing in a way they had never deemed possible.
Buď bude tato osoba tragickou událostí poražena a jednou provždy se stane pouhým
stínem toho, kým předtím byla, anebo se může změnit a tato zkušenost ji může
posílit. Může přesáhnout veškeré své individuálně stanovené meze a může
prosperovat tak, jak se to nikdy doposud nezdálo možné. (9)
-

Tady jsem část druhé věty přidala do prvního souvětí jako větu souřadnou
a z prvního přechodníku jsem udělala začátek druhé věty a z druhého
přechodníku druhou souřadnou větu v tomto souvětí.

And so General Mengsk now stood looking into the determined eyes of the roughly
twenty or so Umojan men before him.
A tak teď stál generál Mengsk a díval se do odhodlaných očí zhruba tak dvaceti
umojských mužů, kteří stáli před ním. (11)
-

Tento přechodník jsem tedy přetvořila na větu vztažnou.

It is important that all of you go into this knowing that there exists a very real
possibility that you may not live to see it through.
Je důležité, abyste všichni do toho šli s vědomím, že je veliká pravděpodobnost, že se
nemusíte dožít výsledku. (12)
-

Příklad převedení přechodníku pomocí věty podmětné

The man, of Asian descent, wearing the clothes of a low-level prospector, seemed to
be quite intrigued by what was going on inside.
Tento muž asijského původu měl na sobě oblek podřadnějšího prospektora a zdál se
být celkem zaujatý tím, co se dělo vevnitř. (12)
-

Příklad převedení přechodníku pomocí souřadného souvětí
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When the man looked up and saw Arcturus staring at him, he held the gaze for
a second before looking away.
Když vzhlédl a spatřil Arctura, jak se na něj upřeně dívá, chvíli pohled opětoval než
uhnul očima. (12)
-

Příklad převedení přechodníku pomocí věty doplňkové

2.3.9 Vazba there is/there was a it is/was
V anglickém jazyce musí mít každá věta vždy podmět. Proto tam, kde významově není, se
používají často vazby there is, there was, it is nebo it was, aby tam podmět formálně byl.
Takové věty se do českého jazyka nejlépe překládají jako věty jednočlenné.
Např.:
It is important that all of you go into this knowing that there exists a very real
possibility that you may not live to see it through.
Je důležité, abyste všichni do toho šli s vědomím, že je veliká pravděpodobnost, že se
nemusíte dožít výsledku. (12)

I’m sorry to interrupt, General, but there is a situation that requires your immediate
attention.
Omlouvám se, že vyrušuji, generále, ale nastala situace, která vyžaduje vaši okamžitou
pozornost.“ (13)

There was a slight gushing sound of trapped air escaping.
Bylo slyšet, jak uniká trochu vzduchu. (25)

There was silence among the men as Mengsk stood in front of the swirling column of
light.
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Mezi muži se rozhostilo ticho zatímco Mengsk stál před točícím se sloupcem světla.
(36)

There was a touch of awe in his voice that made Somo and the others crowd forward
to share a look at the forward vidscreen.
Na jeho hlase byl slyšet dotek hrůzy, který přiměl Soma a ostatní, aby šli dopředu
a také se podívali na obrazovku. (43)

There was an immense cloud of dust at the Pinnacle’s base that roiled and shifted like
a nest of angry hornets.
V patě Pinnaclu se objevil obrovský oblak prachu. Povaloval se a posunoval jako
hejno rozzuřených sršní. (43)
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Závěr
Tato bakalářská práce se zabývá překladem prvních čtyřiceti stran knihy Starcraft Uprising
od amerického autora Mickyho Neilsona, která je prvním dílem ze série románů
rozvíjejících děj počítačové hry Starcraft, a jeho stylistickou analýzou, ve které se
na základě přeloženého textu snažím ilustrovat různé lexikologické a syntaktické
problémy, na které může překladatel narazit. Tato část pojednává o překladu jmen, názvů,
měrných jednotek, idiomů, hovorové řeči, náhradě některých neologismů, zachování
dvojsmyslů, slovosledu a aktuálnímu členění větném, pořadí slov, které zdůrazní smysl
věty, rozdělování dlouhých vět, rozdílné interpunkci ve větách, opakování slov,
slovesnému rodu, vidu, časování sloves a existenční vazbě „there is/there was.
Největší problémy mi dělal překlad idiomů a frazémů, a to z toho důvodu, že jsem se
s řadou z nich nesetkala, a tak jsem si musela jejich význam vyhledávat. Náročné bylo také
zachovat různé slovní hříčky a dvojsmysly, neboť bylo třeba zvolit taková slova, která mají
v obou jazycích oba významy.
Při četbě knihy Umění překladu od Jiřího Levého, kterou jsem měla jako hlavní pomocný
zdroj, mě celkem potěšilo, že jsem tam neobjevila snad žádnou novou překvapující
informaci a všechno mi připadalo logické. Přesto pro mě byla tato publikace přínosným
zdrojem informací, které jsem využila k citaci řady definic v teoretické části práce. Jako
velmi užitečné se rovněž ukázaly zdroje, které se netýkají pouze překladu, ale lingvistiky
obecně, jako například Dějiny lingvistiky od Jiřího Černého nebo Mluvnice současné
angličtiny na pozadí češtiny od Libuše Duškové.
Během psaní této bakalářské práce jsem se také naučila spoustu nových slovíček a slovních
spojení. Také jsem získala hlubší porozumění problematice překladu. Doufám také, že se
mi podařilo dodržet kompromis mezi přesností a dobrou čtivostí tohoto překladu.
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