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VYSVĚTLIVKY 

(V) – (za jménem) mluví z vysíla čky 

(T) - (za jménem) mluví z telefonu 
 
 
 



INT: RODINNÝ D ŮM, WASHINGTON 
 Dva měsíce po p řistání Atlantidy na Zemi 

 V ložnici na posteli sedí Kenny Cooper. O či má zvlhlé od plá če, vlasy má 
rozcuchané, košili nedbale rozepnutou. P ůsobí dojmem velmi zoufalého 
člov ěka. V rukou svírá obrázek n ějaké ženy. Položí ho na no ční stolek, ze 
kterého vytáhne pistoli. P řiloží si ji ke spánku, snaží se zmá čknout 
spouš ť. Po tvá řích mu stékají slzy. Zazvoní zvonek. Kenny vrátí pi stoli 
zpátky do zásuvky no čního stolku a jde otev řít. Za dve řmi stojí generál 
Jack O‘Neill v uniform ě. 

 O’NEILL: Dobrý den Kenny. 

 COOPER: Pluk… (všimne si odznaku)generále O’Neille … (salutuje) co tu 
děláte? 

 O’NEILL: Poslyšte… je mi líto co se stalo vaší žen ě… 

 COOPER: Ano… Ale jen proto jste ur čit ě nep řišel  

 O’NEILL: Máte pravdu… chci vám nabídnout práci 

 COOPER: Jakou práci mi m ůže nabídnout letectvo? Potom co se stalo 
Mary? 

 O’NEILL: Nemohli bychom to probrat uvnit ř? Tady venku… 

 COOPER: Ách… ano jist ě…(vejdou dovnit ř) 

 O’NEILL: Dostanete zp ět svoji hodnost a… 

 COOPER: Pane, po Maryin ě smrti v tom letadle jsem p řísahal, že nikdy 
nesednu do stíha čky… nechci ho ani vid ět rozumíte? 

 O’NEILL: Ne, nemusíte p řece pilotovat letadlo, abyste sloužil vlasti… 
a taky Zemi 

 COOPER: Rozmyslím si to… 

 O’NEILL: Budu v Pentagonu, kdyby n ěco (odchází) 

 COOPER: (volá za ním)Generále? Pro č tohle d ěláte? 

 O’NEILL: Jste jeden z nejlepších chlap ů, kterýmu jsem kdy velel 

INT: PENTAGON 
 O dva dny pozd ěji  

 Cooper prochází chodbami Pentagonu, míjí vojáky, n ěkteré zná, zdraví je, 
nadřízeným salutuje. Zastaví se p řede dve řmi, na kterých visí cedulka Jack 
O’Neill. Zaklepe. Ozve se O’Neillovo „vstupte“ a Ke nny vejde. 

COOPER: Generále… 

O’NEILL: Majore, vítejte, čekal jsem vás. P řišel jste mi říct, že to 
berete nebo snad ne? 

COOPER: Jo, ale pot řebuju v ě- 

O’NEILL: Pot řebujete zp ět svoji hodnost. Hned ji máte zp ět ale 
nejd řív… (vytáhne n ějaký papír) …mi tohle podepište 

COOPER: Co je to? 



O’NEILL: Smlouva o utajení… pouze rutinní záležitos t. (dívá se na 
Kennyho, jak podepisuje) A te ď se musíte seznámit s prací 

COOPER: Co? Te ď hned? 

O’NEILL: (do vysíla čky) Poru číku Pine, p řeneste nás. 

COOPER: Co…? 

 Asgardský transportní paprsek p řenese Coopera a O’Neilla pry č – O’Neillova 
pracovna z ůstává prázdná – objevují se na m ůstku BC – 304. 

 COOPER: Uuuh… co to bylo? (rozhlédne se) Sakra! O’ Neille co… 

 O’NEILL: …to bylo? Asgardský transportní paprsek m ajore… 

 PINE: Vítejte na Thoru, pane. (salutuje) 

O’NEILL: Tohle je poru čík Pine. Bude vaším pr ůvodcem na této lodi. 
Vaším velícím d ůstojníkem na této lodi a jejích následujících misíc h 
bude plukovník Davies. Od této chvíle nesmíte o své  práci mluvit 
s nikým, kdo nepodepsal stejnou smlouvu o utajení, jako vy. 

COOPER: (zmatený výraz) Nechápu, co se to s námi p ředtím stalo… ale 
te ď pracuji asi pro námo řnictvo? 

O’NEILL: Skoro (usm ěje se). No… tahle lo ď je spíš od letectva. 
(pobaven ě sleduje Cooper ův nechápavý výraz) Práv ě jste na 
nejmodern ější americké kosmické lodi t řídy BC-304. Vaše první mise 
začne za t ři m ěsíce. Hodn ě št ěstí, majore!  

 Po t ěchto slovech se na míst ě, kde stojí generál O’Neill rozsvítí 
asgardský transportní paprsek. Major Kenny Cooper z ůstává ohromen ě stát. 

 
INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 
 O t ři m ěsíce pozd ěji 
 
 V kapitánském k řesle na m ůsku pozemské lodi Thor sedí plukovník Charlie 
Davies – kapitán lodi. Po pravici mu sedí navigátor  a 1. pilot major Jakob 
Mortensen, po levici (v k řesle druhého pilota) major Cooper. Na m ůstku je 
docela rušno – kolem pobíhají v ědci a vojáci, kontrolují lodní systémy a 
konzole. Ke kapitánskému k řeslu p řijde Dr. Thomas Barton. 
 
 BARTON: Ehm… Plukovníku! 

 DAVIES: Ano doktore? 

 BARTON: Dokon čil jsem prohlídku hyperpohonu, je pln ě p řipraven. 

DAVIES: To rád slyším. Naše mise má za čít… (dívá se na hodinky) 
…přesn ě za t ři hodiny. P řipravil jste lo ď na instalaci toho antického 
zařízení? 

BARTON: Jist ě pane. Jakmile dorazíme na Atlantidu, m ůžeme to 
nainstalovat… 

COOPER: Promi ňte, pane, ale co je úkolem naší mise? 

DAVIES: Prokristapána majore, copak vás o tom ješt ě nikdo 
neinformoval? (ironicky) T řeba vaši vlivní p řátelé? O’Neill… Nemám 
tušení, pro č na tohle místo dosadil vás… nezasv ěceného… 



BARTON: Naším úkolem je provést test jistého antick ého za řízení pro 
cestování na velké vzdálenosti. Jelikož Atlantida p rovedla jeho 
oficiální první test, když se vrátila ze Zem ě do Pegasu. My ho máme 
otestovat, jestli funguje i na t řista čty řkách. 

DAVIES: Tak jest… Te ď máte, Coopere, t ři hodiny volno, pak se hlaste 
zde, na m ůstku. Já tu budu muset ješt ě n ěco probrat tady s panem 
Riderickem.  

Při t ěch slovech kývne na holohlavého muže sledujícího je jich dosavadní 
rozhovor. Cooper opustí své místo vedle kapitána a vydá se do své kajuty. 
Riderick si mimod ěk sedne na jeho uvoln ěné místo. 

 RIDERICK: Vidím, že tu máte nezasv ěcené lidi plukovníku… 

DAVIES: Neptejte se m ě, pro č tu je, já jen vím, že ho p řivedl 
O’Neill. 

RIDERICK: Doufám, že nenaruší pr ůběh této mise. Víte jak je pro 
lidstvo d ůležitá… 

DAVIES: Cooper byl pln ě proškolen ve vnit řních systémech této lodi – 
ví toho o Thoru možná více než já sám. A jelikož ho  p řivedl generál 
O’Neill, pln ě mu d ůvěřuji. 

RIDERICK: Budiž. Musel jsem se zeptat, jelikož m ě sem, jak jist ě 
víte, IOA poslala p řesn ě za tímto ú čelem. 

 

EXT: ATLANTIDA 
 O 12 dní pozd ěji 
 
 Atlantida pokojn ě plave na hladin ě oceánu na jedné z neobydlených planet 
v galaxii Pegasa. Na jejím východním molu práv ě p řistává pozemská lo ď t řídy 
Daedalus. Je to Thor. 

 

INT: ATLANTIDA, KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ ST ŘEDISKO, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Jako vždy je v řídící místnosti Atlantidy velký shon. Je zde spoust a v ědců 
a technických pracovník ů, kte ří pobíhají kolem konzolí a starají se o n ě. 
Civilní velitel Atlantidy Richard Woolsey je zahled ěný do jedné z konzolí, 
za kterou sedí člov ěk v uniform ě technika. 

TECHNIK: Pane Woolsey, Thor práv ě bezpe čně p řistál na východním molu. 

WOOLSEY: Výborn ě. Pošlete jim zprávu, že pracovní technické týmy js ou 
jim k dispozici v místnosti s bránou a že je mohou přenést na palubu. 

TECHNIK: Rozumím, pane.  

Nato v místnosti s bránou zazá ří asgardský transportní paprsek. 

 WOOLSEY: Pospíšili si… 

 TECHNIK: Plukovník Davies žádá o povolení vstoupit  na Atlantidu. 

 WOOLSEY: Povolení ud ěleno. 

Jakmile technik odešle data, jakoby obratem místnos tí op ět zasvítí 
asgardský transportní paprsek a v místnosti se obje ví plukovník Davies. 



 WOOLSEY: Vítejte na Atlantid ě plukovníku. 

 DAVIES: Dobrý den pane Woolsey. 

Do místnosti vejde Dr. Daniel Jackson, oble čen v civilu a v rukou zavazadla 

 JACKSON: Plukovníku Daviesi (kývne mu na pozdrav)  

WOOLSEY: Doktore Jacksone (podívá se na Danielova z avazadla) vy n ěkam 
jedete? 

JACKSON: No, tady už moje práce jaksi… skon čila, sice nemám p řečtenou 
celou databázi Antik ů (usm ěje se), ale sg – 6 našlo v mlé čné dráze 
jakousi antickou stavbu, která prý stojí za prozkou mání. A rozhodl 
jsem se využít vás, plukovníku, abych se dostal zp ět na Zemi. 

DAVIES: Výborn ě… víte ale, doktore, že naše cesta na Zem je 
v podstat ě experimentální test? 

JACKSON: No… Necht ěl jsem Atkantid ě vybíjet ZPM, když jste si navíc 
jedno p ůj čili, ale taky jsem necht ěl prosed ět 12 dní na Daedalovi. 
Takže když dovolíte… 

DAVIES: Dobrá… ale zodpov ědnost nesete sám. A te ď, kdybyste nás 
omluvil, pane Woolsey, rád bych se podíval do stroj ovny, jak probíhá 
instalace toho za řízení. (do vysíla čky) Mortensene? P řeneste m ě a 
taky doktora Jacksona do strojovny Thora. 

MORTENSEN(V): Ano pane. 

Opět se objeví asgardský transportní paprsek a Dr. Jac kson i plukovník 
Davies zmizí. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 …A objeví se ve strojovn ě na Thoru. V místnosti je docela rušno a povyk 
při instalaci antického za řízení. Vypadá to, že o řízení tohoto procesu se 
stará částe čně Dr. Barton a částe čně Dr. McKay. 

 DAVIES: Jak jste na tom? 

MCKAY: Už to skoro je… (jakoby pro sebe) Trák tenhl e krystal šoupneme 
sem… 

 BARTON: Za p ůl hodiny budeme p řipraveni vyrazit, plukovníku. 

JACKSON: Když dovolíte plukovníku, rád bych si n ěkam složil svoje 
věci… 

DAVIES: Jist ě doktore. Grygory! (p řijde voják stojící u dve ří 
strojovny s hodností poru číka) Odve ďte doktora Jacksona do jeho 
kajuty. 

MCKAY: Kajuty? Vždy ť vaše cesta bude trvat maximáln ě pár sekund… 

 Daniel ukáže dv ě t ěžké tašky na vysv ětlenou a odejde. McKay dál pracuje na 
zapojení za řízení, které stojí uprost řed místnosti. Je to anticky 
vypadající v ěc ne nepodobná arše pravdy. Rodney zasunuje n ějaký krystal a… 
zařízení se rozsvítí. 

BARTON: Výborn ě Rodney. To ZPM už budu mít za chvilku zapojené, m ůžeš 
zatím za čít s kopírováním té databáze. 



MCKAY: No jo… stejn ě si nemyslím, že kopírovat celou část databáze je 
dobrý nápad… už jen proto, že to zabere polovinu pa měti celého 
lodního po číta če. 

BARTON: To sice jo… ale bez toho by n ěkdo musel vytvo řit samostatný 
přesný naviga ční program… a v tom jsou antikové beze sporu lepší než 
my. 

DAVIES: Jist ě mě te ď na moment omluvíte, pánové, musím jít n ěco 
vy řídit na m ůstek. (odejde) 

 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

 Major Cooper sedí na svém míst ě v k řesle 2. pilota, ale major Mortensen ve 
svém k řesle nesedí. Místo n ěj je zde kapitán Helen Lewisová, která zastává 
funkci „druhého prvního pilota“. 

 LEWISOVÁ: Jak dlouho už vlastn ě víte o programu hv ězdná brána, pane? 

  COOPER: Asi t ři a p ůl m ěsíce… 

LEWISOVÁ: A to už jste tu? Myslela jsem, že noví „z asv ěcenci“ 
procházejí p ůlro ční bezpe čnostní prov ěrkou, než se v ůbec dozví co je 
to hv ězdná brána… 

COOPER: Vážně? Vy jste jí taky podstoupila, kapitáne?  

LEWISOVÁ: Kdepak… já jsem za čínala už p řed t řemi lety, když ješt ě ty 
prov ěrky nebyly tak p řísné… 

COOPER: Před t řemi lety? Ale tahle lo ď je stará teprve p ůl roku… 

LEWISOVÁ: Sloužila jsem na Odyssey, jako seržant na  můstku. Plukovník 
Emmerson si m ě všiml a pomohl mi až k hodnosti kapitána… Po jeho 
smrti jsem z Odyssey odešla… 

DAVIES: (práv ě p řišel na m ůstek a zaslechl část jejich rozhovoru)Je 
sice hezké že si tu tak p ěkně povídáte, ale copak nemáte nic lepšího 
na práci? Majore…! 

COOPER: Promi ňte, pane… 

DAVIES: Kde sakra v ězí Mortensen, m ěl by už pomalu startovat motory… 
(do vysíla čky) Mortensene hlaste se na m ůstku! 

Z vysíla čky se ozve hlas, nikoliv Mortensen ův, ale McKay ův. 

MCKAY(V): Plukovníku Daviesi? Antické za řízení je nainstalováno a 
mělo by být pln ě funk ční. 

DAVIES: D ěkuji, doktore, skv ělá práce. Coopere, spus ťte startovací 
motory (sedne si do svého k řesla) 

MCKAY(V): Když dovolíte, plukovníku, mohl byste m ě p řenést zpátky na 
Atlantidu? Víte, kdybyste se náhodou vypa řili… 

DAVIES: (usm ěje se) Jist ě. Lewisová, p řeneste doktora a technický tým 
zpět na Atlantidu. Tak jo, jdeme na to. 

Začne vydávat povely Lewisové, Cooperovi a ostatním li dem na m ůstku. Vtom 
vejde Mortensen, udýchaný a zpocený. 



 MORTENSEN: Tak vy už jste za čali ten mejdan beze m ě? 

DAVIES: Zmlkn ěte, majore, a radši se p řipoutejte, možná to s náma 
bude trošku házet. 

 

EXT: ATLANTIDA, STARTUJÍCÍ THOR 

 Thor se pomalu zvedá z východního mola Atlantidy v e vodorovné poloze. Mí ří 
směrem vzh ůru. Když prolétá vrchní vrstvou atmosféry, jeho ští ty se za čnou 
jakoby rozžhavovat. Letí vysokou rychlostí sm ěrem k orbit ě planety. 

 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

 Lo ď je ot řásána mírnými, ale znatelnými záchv ěvy jak prostupuje 
atmosférou. N ěkterým lidem na m ůstku d ělá trochu problém udržet rovnováhu. 
Výjimkou je plukovník Davies – sedí v kapitánském k řesle a patrn ě ani 
nevnímá ot řesy lodi. Kone čně chv ění ustane a p řed p ředním oknem m ůstku se 
objeví volný vesmír. 

DAVIES: Zkorigujte let s otá čením planety, podsv ětelné motory na 
čtvrtinu výkonu. 

COOPER: Tohle je prost ě paráda… 

DAVIES:(do vysíla čky) Doktore Bartone, m ůžete nastavit koordináty 
Země. 

BARTON(V): Provedu! 

DAVIES:(znovu do vysíla čky)U.S.S. Thor volá Atlantidu. Práv ě jsme 
dorazili na orbitu planety. Zahajujeme odpo čet. 

WOOLSEY(V): Rozumím, plukovníku. Mnoho št ěstí. 

BARTON(V): Nastavuji odpo čet na deset sekund.  

Na obrazovkách n ěkterých konzolí se objeví číslo deset. 

MORTENSEN: No… možná byste m ě mohla pustit na mé místo, kapitáne… 
jist ě mi rozumíte… (ukáže prstem na její k řeslo) 

LEWISOVÁ: Ach… ano jist ě 

Davies sleduje, jak si Mortensen s Lewisovou m ění místa. Na Helen však už 
nezbylo žádné k řeslo, proto se postaví k jedné z konzolí. 

DAVIES: Dob ře… připraveni? (do vysíla čky) Spus ťte odpo čet, Bartone. 

BARTON(V): Spouštím práv ě… te ď 

Časomíra se kone čně rozb ěhne. 10… 9… vtom se však na jedné obrazovce cosi 
změní, obrazovka za čne blikat výstražným sv ětlem. 

MORTENSEN: Pane, z hyperprostoru vystoupily 3 wrait hské úly, nabíjejí 
zbran ě! 

…7…6… časomíra b ěží dál… 

 DAVIES: Zapn ěte štíty! 



…5… loď se ot řese pod nárazy wraithské palby. Helen upadne na klá vesnici 
jedné z konzolí, na její obrazovce se n ěco objeví, ale ihned to zmizí 

 COOPER: Mírné poškození plášt ě, štíty na maximum! 

…4…3… 

 DAVIES: Op ětujte palbu vším, co máme!  

…2… 

 DAVIES: Zrušit odpo čítávání! Zrušte… 

Pozdě. Na obrazovce se objeví nula. Lo ď i její posádka je rozložena na 
atomy, které jsou p řeneseny červí dírou na místo, vzdálené miliony 
sv ětelných let od Atlantidy. 

 

INT: ATLATIDA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Plukovník Davies práv ě ohlásil zahájení opo čtu. Richard Woolsey sledoval 
s klidem d ění na orbit ě skrze senzory Atlantidy, dokud se neobjevily t ři 
Wraithské úly. 

 TECHNIK1: Pane Woolsey, n ějaké lod ě práv ě vystoupily z hyperprostoru. 

 WOOLSEY: Cože? Co dálkové senzory? Jaktože nic neh lásily? 

 TECHNIK2: Nevím, jsou v po řádku… 

 TECHNIK1: Jsou to t ři wraithské úly! St řílí po Thoru! 

 WOOLSEY: Městský štít! (do vysíla čky) Shepparde! Johne! 

 SHEPPARD(V): Co se d ěje, pane? 

 WOOLSEY: Okamžit ě do k řesla! 

 TECHNIK1: Pane… Je pozd ě. Thor je pry č. 

 WOOLSEY: Cože?! 

TECHNIK2: Zmizel, jakmile po n ěm za čali pálit. Obracejí se sm ěrem 
k Atlantid ě… 

SHEPPARD(V): Pane, jsem na míst ě. 

WOOLSEY: Buďte v pohotovosti! 

TECHNIK3: Pane, p řijímám vysílání z wraithské lodi. 

WOOLSEY: Zabezpečený kanál, pus ťte to. 

Na obrazovce se objeví neznámý Wraith, za ním pozad í typické pro wraithský 
úl.   

WRAITH: Vaše lo ď na orbit ě této planety byla zni čena. Vzdejte se, 
nebo se vám stane totéž. 

WOOLSEY: Nevzdáme se. Máme technologickou i palebno u výhodu… myslím, 
že jsme to my, kdo by tu m ěl klást podmínky. 

Obrazovka za čne zrnit. 



 TECHNIK3: Ztratili jsme spojení. 

 TECHNIK2: Nabíjejí zbran ě! 

WOOLSEY: (do vysíla čky) Shepparde, p řipravte se ty úly na m ůj rozkaz 
zni čit. 

SHEPPARD(V): Ano pane. 

 

EXT: ORBITA PLANETY S ALANTIDOU 

 Wraithské úly se řadí do jisté formace. Za čínají st řílet. Obratem 
z Atlantidy vylétá roj dron ů, který rozerve na kusy první i druhý úl a 
zbývající úl t ěžce poškodí. Ten z ůstane bezvládn ě „viset“ v poli trosek ze 
zni čených hiveship. 

INT: ATLANTIDA 

 Do kontrolní místnosti dorazil i Radek Zelenka, kt erý dote ď pracoval na 
jakémsi za řízení. Udýchaný si sedl ke konzoli ovládající dálko vé senzory.  

TECHNIK1: Dva úly byly zni čeny, t řetí vykazuje známky t ěžkého 
poškození. 

WOOLSEY: Výborn ě…  

TECHNIK2: Co navrhujete, pane? 

WOOLSEY: Připravit retrovirus. Zajmeme je. 

 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

 Na m ůstku je zmatek. Lidé, kte ří neudrželi rovnováhu a upadli, se zvedají 
z podlahy. Plukovník Davies zírá s doširoka otev řenýma o čima p řed sebe.  

 HELEN: Dokázali jsme to? 

 MORTENSEN: Myslím… Myslím, že jo… jsme… 

COOPER: Data neodpovídají, (sleduje o čima obrazovku) poblíž není 
žádná planeta… takže ani Zem ě.  

DAVIES: Tak kde to teda sakra jsme? 

BARTON(V): Nevím jak vy, ale já bych za čal slavit! Jsme doma! 

DAVIES: Ne tak docela doktore… Jsme ztracení n ěkde v neznámém 
vesmíru… 

BARTON(V): To není možné… koordináty jsem nastavova l osobn ě…  

DAVIES: Prove ďte analýzu lodních systém ů. Rád bych v ěděl, co tu ješt ě 
funguje. 

BARTON(V): Jist ě pane… 

DAVIES: Vy, Coopere, se p ůjdete s Lewisovou podívat do strojovny, jak 
si Dr. Barton vede a pom ůžete mu. Jste p řece obeznámeni s vnit řními 
systémy lodi ne? 



COOPER: Jist ě, pane. (odejde) 

 
 
INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 
 o chvíli pozd ěji 
  
 Thomas Barton sedí za jednou z konzolí a provádí d iagnostiku lodních 
systém ů. Do strojovny práv ě dorazil major Cooper a kapitán Lewisová. 

 COOPER: Jak jste na tom, doktore?  

 BARTON: Je to horší než jsem čekal? 

LEWISOVÁ: (kouká mu p řes rameno) Podle tohohle to vypadá… že antický 
červí pohon je… 

BARTON: Spálený. Nenapraviteln ě zni čený. 

COOPER: A máte alespo ň tušení, kde to jsme? 

BARTON: Provád ěl jsem pouze diagnostiku systém ů… Nefungují ani p řední 
railguny – asi dostaly zásah. 

V tom se rozezní z reproduktor ů namontovaných po celé lodi hlas plukovníka 
Daviese: 

Posádko Thora, jako velící d ůstojník jsem vám nucen oznámit, že naše 
mise selhala. N ěkte ří z vás si jist ě všimli wraithské palby na tuto 
lo ď, než jsme spustili experiment. Nevím, pro č na nás úto čili, ani 
pro č jsme o nich nev ěděli p ředem, ale hlavní je tahle skute čnost: 
Nepodařilo se nám dostat červí dírou zp ět na Zem a ť už kv ůli Wraith ům 
nebo z jakéhokoliv jiného d ůvodu. Jsme ztraceni v neznámé části 
vesmíru. Proto vás prosím, zachovejte klid a bu ďte neustále v bojové 
pohotovosti prvního stupn ě. V ědečtí pracovníci se dostaví do 
strojovny, kde pomohou doktoru Bartonovi s p řípravami vrátit se červí 
dírou zp ět. Nevím sice, jak dlouho tato situace bude trvat, doufám 
však, že ne p říliš dlouho.   

V místnosti nastane hrobové ticho. Nikdo se ho neod važuje p řerušit a 
všichni p řemýšlí o hloubce slov velícího d ůstojníka. Pak ticho náhle 
přeruší Dr. Barton. 

 BARTON: No… obvykle nebývá takhle vý řečný… 

 LEWISOVÁ: Jo, aspo ň je vid ět že tohle je mimo řádná situace. 

 COOPER: Můžeme odtud provést alespo ň p řibližný výpo čet polohy? 

 BARTON: Jist ě, ale chvilku to potrvá… 

 COOPER: Udělejte to. 

V tu chvíli se do místnosti v řítí Daniel Jackson. 

 JACKSON: Slyšeli jste to hlášení? 

LEWISOVÁ: Reproduktory jsou po celé lodi práv ě pro tyto p řípady, 
doktore… 



JACKSON: Co se stalo? 

BARTON: To p řesn ě nevíme… Wraithská palba asi zasáhla červí motory a 
změnila cíl našeho letu… octli jsme se nejspíš n ěkde na p ůli cesty 
k Zemi. 

JACKSON: Budeme schopni to dolet ět hyperprostorem? (jedna z konzolí 
zapípá) 

BARTON: ( čte data z pípající konzole)Podle tohohle to vypadá…  ale to 
nedává smysl… 

LEWISOVÁ: (kouká mu p řes rameno) Jsme miliardy sv ětelných let od 
Země! 

COOPER: To není možné… kdyby Wraithi poškodili červí pohon, m ěl by 
vysadit snad n ěkde uprost řed cesty… 

BARTON: Popravd ě, kdyby vysadil uprost řed cesty červí dírou tak tu 
nejsme. To za řízení má bezpe čnostní systém – podobný jako DHD – když 
se otev ře červí díra a motor je poškozený, automaticky se nast aví 
nějaké bližší koordináty, aby se p řepravovaná hmota prost ě nevypa řila 
do subprostoru… 

JACKSON: Jo… koordináty asi nejsou p ůvodní, ale… pokud jsem to 
pochopil… m ěli bychom být n ěkde v p ůlce cesty… 

BARTON: A to je na tom to divné… Jsme naprosto mimo ! 

COOPER: Ale po číta č p řece musel zaznamenat poslední zadané 
koordináty!  

LEWISOVÁ: Pravda majore!(vrhne se ke konzoli) 

BARTON: (sedne si k jiné konzoli)Pokud ovšem…(zaraž eně hledí na 
obrazovku, na které se objevilo antické písmo) 

JACKSON: Aha… dejte mi pár minut, já to p řeložím. 

Daniel si sedne ke konzoli, zatímco ostatní je stoj í a pozorují ho. 

 

INT: ZEM Ě, PRACOVNA GEN. O’NEILLA 

 Generál O’Neill sedí ve své pracovn ě za stolem, zachmu řený, p řemýšlí. 
Někdo zaklepe na dve ře. 

 O’NEILL: Vstupte! 

Do místnosti vstoupí voják o hodnosti seržanta.  

 VOJÁK: Generále! (salutuje) 

 O’NEILL: Co mi nesete Gigsi? 

GIGS: Pane, Thor se ješt ě nevrátil ze své mise… Podle plánu tu m ěl 
být už p řed t řemi hodinami 



O’NEILL: Vím, seržante. Práv ě o tom p řemýšlím. N ějaká zpráva 
z Atlantidy? 

GIGS: Ne, pane. 

O’NEILL: Máme n ějaké volné lod ě? 

GIGS: Ne pane… Daedalus je na cest ě k Pegasu, Hammond Odyssea je na 
misi a Apollo a Sun Tzu ješt ě nebyly pln ě opraveny takže… 

O’NEILL: Říkal jste že Daedalus letí na Atlantidu? 

GIGS: Ano, pane… 

O’NEILL: D ěkuji, seržante, m ůžete jít. 

Gigs zasalutuje a odejde. O’Neill zvedne telefon a vyto čí n ějaké telefonní 
čslo. 

O’NEILL: Velitelství Cheyene Mountain? Tady generál  O’Neill. Spojte 
mě prosím s generálem Landrym. 

Chvíli čeká… 

LANDRY(T): Jacku? 

O’NEILL: Hanku… pot řebuju laskavost. Jak jist ě víš, Thor se m ě vrátit 
z mise už p řed n ěkolika hodinami. Nevrátil se. 

LANDRY(T): Taky mi to d ělá starosti… 

O’NEILL: Jo… Daedalus je prý na cest ě do Pegasu, doufám, že je ješt ě 
v dosahu našich subprostorových vysíla čů. Zkuste se p řes Daedala 
spojit s Atlantidou. 

LANDRY(T): Jist ě. 

 

INT: ZEM Ě, CHEYENE MOUNTAIN, MÍSTNOST S BRÁNOU 
 O hodinu pozd ěji 

 Brána není aktivována, p řesto za nepr ůst řelným plexisklem, d ělícím samotný 
prostor kolem brány a řídící st ředisko panuje obvyklý čilý ruch. Generál 
Landry nervózn ě pochoduje od po číta če k po číta či a sem tam n ěkterým 
pracovník ům nakoukne p řes rameno. To probíhá do chvíle, kdy Walter oznámí 
rádiový signál ze subprostoru. 

 WALTER: Pane, p řijímám vysílání ze subprostoru – je to Daedalus. 

 LANDRY: Kone čně! Pus ťte to, Walt ře! 

Z reproduktoru se ozve mírn ě zkreslený hlas plukovníka Caldwella. 

CALDWELL(V): Pane, poda řilo se nám spojit s Atlantidou. Posílají 
velice zajímavé zprávy… ale o tom si m ůžete promluvit s panem 
Woolseym. 

LANDRY: Děkuji, plukovníku. Spojte nás. 



WOOLSEY(V): Generále Landry, zdravím vás. 

LANDRY: Zkra ťte to, Woolsey, kde je Thor? 

WOOLSEY(V): To vážn ě nevím, generále. Atlantida byla  asi p řed p ěti 
hodinami napadena t řemi wraithskými úly. Thor zrovna spustil 
odpočítávání a chystal se na skok červí dírou, když se objevily. 

LANDRY: Atlantida má p řece dálkové senzory! 

WOOLSEY(V): Jist ě že má. Také jsme se tu divili, že je naše senzory 
nezachytily, dokud neopustili hyperprostor. Dva úly  se nám poda řilo 
zni čit úpln ě, t řetí jsme t ěžce poškodili. Ochromené lodi jsme 
vpravili do podpory života retrovirus doktora Becke ta a zajali jsme 
posádku – momentáln ě jsou drženi v um ělém spánku.  

LANDRY: Zajali jste je pomocí retroviru?! A co s ni mi hodláte d ělat? 

WOOLSEY(V): Chceme se dozv ědět, jak se dokázali stát neviditelnými 
pro naše senzory. P řece jen je to velká vále čná výhoda, a kdyby nás 
zni čehonic p řepadlo více lodí než ty t ři, Atlantida by takový útok 
nepřežila! 

LANDRY: Ale vždy ť retrovirus zp ůsobuje ztrátu, pam ěti pokud se 
nemýlím. 

WOOLSEY(V): Doktorka Kellerová už na tom pracuje. N a lo ď jsme poslali 
naše nejlepší techniky na pr ůzkum. 

LANDRY: Dobře odvedená práce, pane Woolsey. Ale kde k čertu je ten 
Thor? 

WOOLSEY(V): Jestliže není na Zemi, pak nemám nejmen ší tušení. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě je Cooper, Lewisová, Barton, Jackson a n ěkolik technik ů, 
kte ří p řišli na výzvu plukovníka Daviese. 

 JACKSON: Tohle vypadá, že jsme hoodn ě daleko… 

BARTON: Jo, ale jak jsme se sem dostali – než by n ěkdo zadal tyhle 
koordináty, trvalo by to. A takhle daleko jsme se n emohli dostat 
kv ůli poškození motor ů… 

JACKSON: Taky že ne. Tohle místo je v antické datab ázi, kterou jste 
s Rodneym zkopírovali, ale není tu popisek. 

BARTON: To není možné… jak by… 

COOPER: Při tom útoku lidi padali na konzole, nemohli to t řeba n ějak… 

BARTON: Jo… to je snad možné… Ale co tu je tak zají mavého, že je 
tohle místo v Antické databázi? 

LEWISOVÁ: No… vesmír se neustále rozpíná… takže je možné, že je to 
podobné jako s bránami. Za ty tisíce let co Antikov é vym řeli se p řece 
musela zm ěnit jejich poloha… 



BARTON: Máte pravdu, kapitáne… musíme propo čítat zm ěny. Je to naše 
jediná nad ěje jak se dozv ědět kde jsme a vrátit se dom ů. 

 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 
 O 10 minut pozd ěji 

 Davies sedí ve svém k řesle a probírá n ěco s majorem Mortensenem. Na m ůstek 
vejde Cooper. 

 COOPER: Pane? 

DAVIES: Coopere, kone čně, jdete mi říct, kde to ksakru jsme? 

COOPER: Miliony sv ětelných let od domova… pohon je spálený. 

DAVIES: Do háje! Máte n ějaký nápad, Mortensene? 

MORTENSEN: Ne, plukovníku… 

COOPER: Já ano, pane. Shodou okolností se asi ten p ohon p řepnul na 
jiné koordináty z antické databáze… 

DAVIES: A co jako? Myslel jsem nápad, n ěco užite čného, a vy – 

COOPER: Antikové tu byli! Nejspíš tu n ěco postavili a… 

DAVIES: (ost ře) Majore, podívejte se z okna, nic tam není! 

COOPER: Doktor Barton už vypo čítal místo, kde by podle n ěj m ělo být 
to co tu Antikové nechali. Poslal vám sem koordinát y, majore 
Mortensene. 

DAVIES: (k Mortensenovi) Co hyperpohon? 

MORTENSEN: Naprosto nepoškozen, pane. 

DAVIES: (ke Cooperovi) Dobrá práce, majore. Na své místo! 

COOPER: Děkuji, pane. (sedne si) 

DAVIES: Vstupte do hyperprostoru. 

MORTENSEN: Rozkaz, plukovníku! 

 O 6 hodin pozd ěji  

 Na m ůstku je tém ěř vše stejn ě, jako když Thor vstupoval do hyperprostoru, 
pouze major Mortensen dostal p ětihodinové volno. 

 COOPER: Za deset minut vystoupíme z hyperprostoru,  pane. 

DAVIES: Výborn ě, majore, dobrá práce. Te ď se b ěžte podívat do 
strojovny, jestli dr. Barton nepot řebuje pomoct. 

MORTENSEN: (vejde na m ůstek) Jsem tu, plukovníku. 

DAVIES: Dob ře, majore. Pustíme se do práce. 



INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě je už pouze Daniel s Bartonem. Všichni ostatní ode šli po své 
práci. Vejde Cooper. 

COOPER: Dokto ři, za p ět minut vystoupíme z hyperprostoru. 

JACKSON: Jestli je to tak m ěli bysme p řipravit pr ůzkumný tým… 

BARTON: Né tak zhurta doktore. Rad ěji se nejd řív podívám, jestli tam 
vážn ě n ěco je… 

COOPER: Správn ě. Nevíme co tam je, a nevíme ani jestli tam n ěco je. 

JACKSON: No jo… ale co kdyby… 

BARTON: Pokud vím, poslední neozna čená adresa v antické databázi byla 
planeta replikátor ů… 

JACKSON: Jo… to máte pravdu. Ale každopádn ě je to naše jediná nad ěje. 

 

EXT: NEZNÁMÁ SOUSTAVA, NEZNÁMÁ GALAXIE 

 Thor vystoupí z hyperprostoru v blízkosti jakého s i velkého objektu 
podobného základn ě. Základna je asi čty řikrát v ětší než m ěsto Atlantida. 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

 Plukovník Davies i Mortensen hledí s úžasem na výj ev p řed sebou tak 
zaujat ě, že si ani nevšimnou blikající te čky na jedné z obrazovek. 

 DAVIES: Co to k čertu je? 

 MORTENSEN: Design vypadá anticky. Možná n ějaká základna… 

 TECHNIK: Pane, senzory zachytily za tím velkým obj ektem n ějakou lo ď. 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Zpoza základny pozvolna vyletí hrozivá mohutná lo ď. Je p řibližn ě 2 km 
dlouhá a Thor proti ní vypadá asi jako David p řed soubojem s Goliášem. 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

MORTENSEN: Přijímám vysílání, pane, je to z té neznámé lodi. 

DAVIES: Pus ťte to na hlavní obrazovku. 

MORTENSEN: Jist ě. 

 Na obrazovce se objeví jakýsi neznámý humanoidní m imozemš ťan s hrozivým 
výrazem ve tvá ři (pokud se dá soudit mimozemš ťany podle tvá ře). Za čne 
hovo řit n ějakým neznámým jazykem – vydává spoustu hrdelních z vuk ů – v ůbec 
se to nepodobá lidské řeči. Pak domluví a p řenos se ukon čí. 

 DAVIES: Co se nám snažil říct? 



 TECHNIK: Pane, náhlý kyv energie na jejich lodi. N abíjejí zbran ě! 

 MORTENSEN: Asi tohle! 

 DAVIES: Aktivujte štíty. Nabít všechny zbran ě! P řipravte se na náraz! 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Neznámá lo ď letí p římo proti Thorovi, kolem n ěhož se zat řpytí vzty čený 
štít, zatímco z nep řátelské lodi vyletí zelený energetický puls, který 
zasáhne Thora. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Lo ď se mohutn ě zachv ěje pod nárazem silného energetického pulsu. Ve 
strojovn ě to srazí v ětšinu lidí k zemi. Jediný kdo z ůstane stát je Kenny 
Cooper. 

 COOPER: Co to bylo! 

BARTON: Někdo na nás úto čí. (zvedne se a dívá se na konzoli, zd ěšen ě) 
Štíty na 5%! 

 

INT: U.S.S. THOR, M ŮSTEK 

 Plukovníka, majora i ostatní lidi na m ůstku vyvedl ot řes z rovnováhy. 

 MORTENSEN: Štíty na 5%, pane! Jediný zásah tohohle  rázu a je po nás! 

 DAVIES: Únik?! 

 MORTENSEN: Hyperpohon je vy řazený, pouze podsv ětelné motory! 

DAVIES: Úhybný manévr doprava! Palte všemi zbran ěmi co máme! Mi řte na 
jejich hlavní zbran ě! 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Z nep řátelské lodi vyletí další zelený paprsek, Thor ův úhybný manévr je 
však ú činný a tak paprsek proletí volným vesmírem. Z pozem ské lodi vyst řelí 
jako blesk čty ři modré asgardské energetické paprsky doprovázeny r ojem 
raket MARK 11. Jeden z modrých paprsk ů se st řetne s dalším zeleným, který 
mezitím cizí lo ď vypálila, a okamžit ě se rozplyne, zatímco zelený paprsek 
pouze nepatrn ě zm ění sm ěr. Zbývající pozemské zbran ě tj. t ři asgardské 
paprsky a roj raket tvrd ě dopadnou na štít hroziv ě vyhlížející lodi, který 
se pod jejich silou tém ěř prohne a záp ětí na to kolabuje. P řesn ě mí řené 
Thorovy zbran ě splnily sv ůj cíl – vy řadily z provozu jedinou hlavní zbra ň 
nepřítele. Ale na druhé stran ě zelený paprsek mírn ě oslabený nárazem do 
modrého protíná štít pozemš ťanů a tvrdým dopadem likviduje nástavbu na zádi 
lodi – m ůstek. 

 



INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Lo ď je op ět zmítána obrovskými ot řesy, tentokrát doprovázenými sršením 
jisker z n ěkterých za řízení. Tentokrát však už všichni na m ůstku byli 
připraveni na náraz, a tak ho, sice s obtížemi, ustál i. 

 BARTON: (Vyd ěšen ě, od konzole) P řišli jsme o m ůstek! 

COOPER: Co to říkáte, jak p řišli? 

BARTON: Byl zasažen. Vypa řil se. 

JACKSON: Můžete p řevést ovládání sem? 

BARTON: Zkusím to. 

Do strojovny vpadne vyd ěšen ě vypadající Lewisová. 

LEWISOVÁ: Co se d ěje? Všude po lodi je zmatek, p řístupové cesty 
k m ůstku zav řené vzduchot ěsnými p řepážkami…! 

COOPER: Někdo na nás zaúto čil. M ůstek dostal p římý zásah. 

LEWISOWÁ: Proboha! Co te ď budeme d ělat? 

BARTON: Převedl jsem ovládání sem. St řelba ustala, podle senzor ů má 
jejich lo ď zni čené hlavní zbran ě. Naše však taky nereagují. 

JACKSON: F-302. 

LEWISOWÁ: Majore! 

COOPER: Co?! 

BARTON: Jste nejvyšší d ůstojník na lodi, snad krom ě majora Skelerta… 

COOPER: Jo… (zmáčkne tla čítko vysíla čky) Majore Skelerte, bojový 
stav. Start všech našich t řistadvojek, okamžit ě. Cíl neznámá lo ď. 

SKELERT(V): Ano, pane. Startujeme. 

BARTON: Z lodi uniká kyslík, podpora života je t ěžce poškozená… 

COOPER: Vzduchot ěsné p řepážky! Zav řete poškozené oblasti! 

BARTON: Jist ě. 

COOPER: Spusťte bojový alarm! 

JACKSON: Lidé budou zmatení… 

COOPER: Máte pravdu. M ůžete p řipojit moji vysíla čku na reproduktor?  

BARTON: Chvíli to potrvá…  

Mezitím z Thora odstartovalo 16 stroj ů F-302. 

 

 



EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Z hangár ů Thora vyletí roj t řistadvojek v čele s velícím d ůstojníkem 
Skelertem. Nep řátelská lo ď však také vypustí své stíha če, ne nepodobné 
goa’ldským smrtícím kluzák ům. Roj pozemských stíha ček na to okamžit ě 
zareaguje – z každé strany se odd ělí čty ři stroje a obletí po četn ější 
skupinu cizích letoun ů, tak se jim dostanou do zad. Tento manévr zp ůsobí, 
že nep řátelské stíha čky jsou zmateny a vyvedeny z míry a jakmile se do n ich 
pozemšťané pustí, za čne se po četní p řevaha rychle obracet na naši stranu. 

 

INT: KOKPIT F-302 

 Je to letoun majora Skelerta. Práv ě pronásleduje jeden nep řátelský stíha č, 
když se mu naskytne hrozivý pohled na „dýmající“ tr hlinu v plášti BC-304 na 
míst ě, kde kdysi býval m ůstek. 

SKELERT: Žlutí kryjte mi záda! Larsene, vra ťte se do formace! (pak 
přepne tla čítkem frekvenci) Kins volá Thora, slyšíte m ě? 

COOPER(V): Thor slyší, Skelerte, jaká je vaše situa ce? 

SKELERT: Naše dobrá. Ale Thor nemá m ůstek plukovníku. 

COOPER(V): Mluvíte s majorem Cooperem. Plukovník Da vies je mrtvý, 
zemřel p ři zásahu m ůstku. Byl jsem nucen ujmout se velení… 

SKELERT: Dob ře tedy (p řepne zp ět na p ůvodní frekvenci) Zelení, žlutí, 
modří do nich! Ni čte je po tuctech! Červení za mnou – bombardovací 
útok na mate řskou lo ď. 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 První část rozkazu jakoby se minula ú činkem, po prvotním úsp ěchu 
pozemských stíha čů se karta obrátila – nep řítel byl mnohem rychlejší a 
obratn ější – dv ě t řistadvojky byly sest řeleny. Čty ři stíha čky se odd ělily 
od jádra bitvy a chystaly se vypustit ni čící rakety na cizí lo ď, což se 
také poda řilo, avšak útok zp ůsobil jen mírné poškození plášt ě lodi. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě panuje neklid. Barton pracuje s napjatým výrazem v e tvá ři na 
jedné konzoli, zatímco Lewisová na druhé. Daniel se  také snaží n ějakým 
způsobem pomoci. 

BARTON: Tak, je to. M ůžete mluvit, majore. 

COOPER: Dík. (do vysíla čky) Mluví k vám major Cooper, nyn ější velící 
důstojník Thora. Naše lo ď byla napadena neznámou mimozemskou lodí bez 
jakéhokoli d ůvodu, jejich útok si vyžádal už i ob ěti na životech, 
mezi nimi byl i plukovník Davies. Nemáme mnoho času na to, abychom tu 
zůstali, proto prosím všechny pomocné piloty a techni ky, aby se 
přesunuli do strojovny. Ostatní sbalí všechny v ěci pot řebné k delšímu 
pr ůzkumu v četn ě jídla a pití. Okamžit ě. 



BARTON: Co proboha chcete d ělat?  

COOPER: Funguje Asgardský transportér? 

BARTON: (p řikývne)Jako jedna z mála v ěcí… 

COOPER: Na té základn ě venku jsou podmínky pro život, ov ěřoval jsem 
to. Vy, Lewisová a pomocní piloti tu z ůstanete, ostatní p řenesete na 
základnu. V četn ě mě – nemám dostatek zkušeností s řízením lodi… byl 
bych tu pouze p řít ěží… Na jak dlouho vám vysta čí kyslík, řekn ěme 
v deseti lidech? 

BARTON: Asi na 20 hodin, ale… 

COOPER: Dobře. V krajním p řípad ě se p řenesete za námi, budu se 
mezitím hledat východisko tam. 

 V místnosti se za čnou sbíhat piloti, které Cooper povolal. Lewisová j im 
přid ělije úkoly, Kenny a Daniel n ěkam odchází 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Vesmírná bitva stíha čů probíhá nerozhodn ě, ale úporn ě. Ani jedna strana 
nemá nijak zvláš ť navrch, síly jsou velmi vyrovnané, zvláš ť když se do boje 
opět zapojil Skelert ův červený tým. Jeden z červených však dostal zásah do 
křídla a následn ě se stroj stal ve smrtící spirále neovladatelný. 

 

INT: KOKPIT F-302 

 Zasažená stíha čka byla práv ě ta Skelertova. Palubní po číta č bliká červen ě 
a poplašn ě bzu čí, zatímco pilot beznad ějn ě buší do palubní desky 
s ovlada či. 

 SKELERT: Mayday! Mayday! Jsem zasašen! 

COOPER(V): Proboha vydržte, Skelerte, vyzvedneme vá s asgardským 
paprskem. 

Žár už za čne pronikat i do kokpitu stíha čky, zatímco pilotovo t ělo svírá 
vysoké p řetížení. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

  COOPER(V): Bartone! Pokuste se p řenést Skelerta na lo ď! 

 BARTON: Zam ěřuji ho! 

 LEWISOVÁ: Mám ho! Na ošet řovn ě! 

 COOPER(V): Léka řský tým na ošet řovnu! 

 VOJÁK: Pane, jsme p řipraveni, m ůžeme se p řenést. 

 



INT: U.S.S. THOR, OŠET ŘOVNA 

 Na ošet řovn ě obskakuje asi p ět zdravotník ů jednoho pacienta – majora 
Skelerta. Z vysíla čky se ozve major Cooper. 

 COOPER(V): Jak jste na tom Jonesi 

 JONES: Snažíme se ho stabilizovat. P řenos ur čit ě není možný… 

COOPER(V): Máte na to 5 minut! Vemte s sebou, co po t řebujete, ale 
hněte sebou! 

JONES: Pane to… 

COOPER(V): Každou chvíli tuto lo ď můžou zni čit, Briane! Je to kruté, 
ale je to tak. 

 

INT: U.S.S. THOR, CHODBA 

 Major Cooper sp ěchá chodbou v plném bojovém vybavení, s jakým proch ázejí 
sg – týmy bránou. Proti n ěmu jde Arthur Riderick. 

 RIDERICK: Coopere! Hledám vás! Vysv ětlete mi co se d ěje! 

COOPER: Pane, kolem létají trosky, st řely a stíha čky a k tomu je náš 
velící d ůstojník mrtvý. Jd ěte mi z cesty a snažte se být užite čný. 

RIDERICK: Majore, porušil jste asi 100 armádních p ředpi- 

COOPER: Kašlu vám na p ředpisy! Snažím se, abychom p řežili, né abychom 
se řídili p ředpisy. Poj ďte! 

JONES: Majore, p řipravili jsme pacienta k p řeprav ě. Stejn ě si ale 
nemyslím, že je to dobrý nápad… 

COOPER: Ale já ano. Zachrání mu to život. Bartone, slyšel jste. 
Přeneste nás na tu základnu. 

Většina posádky lodi je rozložena na atomy a p řenesena na opušt ěnou 
základnu. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA 

 Objeví se v dlouhé široké potemn ělé chodb ě. Všude je tma. Ozývají se r ůzné 
zvuky – šmátrání po batohu, rozepínání zipu, hekání . Pak se rozsvítí sv ětlo 
na Cooperov ě P90. Major se rozhlíží kolem, vidí jak zbytek z po sádky – 
přibližn ě 150 lidí – rozsv ěcuje své baterky. 

COOPER: Rozdělte se na pr ůzkumné týmy po p ěti, hledejte n ějaké 
kontrolní st ředisko! Pine, Grygory, vemte si to na starost. Jack sone! 
Danieli! 

JACKSON: Jsem tady, majore. 

COOPER: Vy p ůjdete se mnou. 



Daniel následuje majora Coopera dál potemn ělou chodbou, za ch ůze šmátrá ve 
svém batohu. 

 COOPER: Máte zbra ň, doktore? 

 JACKSON: Ne… 

 COOPER: (podá mu berretu) Bu ďte ve st řehu! 

JACKSON: (vezme si zbra ň, zatímco kone čně p řestane lovit v batohu a 
vyndá antický detektor známek života) 

COOPER: (sleduje ho)Co je to? 

JACKSON: Je to z Atlantidy. Dokáže to najít život, ale má to i 
spoustu jiných funkcí. 

COOPER: Dobrý nápad. 

Dostanou se ke dve řím na konci chodby. Daniel k nim p řistoupí a za čne 
zkoumat, jak se otevírají. Nakonec zmá čkne n ějaké tla čítko a dve ře se 
otev řou. Ob ěma se naskytne úžasný pohled: uprost řed rozlehlé místnosti, do 
které dve ře vedou, stojí v tlumeném sv ětle hv ězd majestátní hv ězdná brána. 
Je jiná než všechny brány jaké jsme dosud vid ěli – její zámky jsou fialové, 
symboly jsou odlišné od t ěch, které známe. Cooper vstoupí do místnosti 
v t ěsném záv ěsu za Danielem. Do zorného pole se jim dostává celá  místnost – 
vedou z ní čty ři stejn ě široké chodby v četn ě té, kterou sem p řišli, st ěny 
jsou prosklené stejn ě jako strop, kterým je vid ět úchvatný vesmír okolo 
základny. Mezi čty řmi chodbami vedou z místnosti čty ři schodišt ě, Cooper po 
jednom z nich vystoupí nahoru. Daniel ho následuje.  

JACKSON: Tohle musí vést do n ějaké kontrolní místnosti… (zastaví 
s p řed dve řmi na konci schodišt ě a otev ře je stejn ě, jako p ředtím) 

COOPER: Asi jo… 

Vejdou do místnosti, která je plná antických konzol í a rúznách za řízení. 
Daniel k jednomu z nich p řistoupí a snaží se ho aktivovat. Nereaguje. 

 JACKSON: To je divné… m ělo by to… 

Major p řistoupí ke konzoli a jemn ě se jí dotkne. Tla čítka se okamžit ě 
aktivují. 

JACKSON: (P řekvapen ě) Jak jste to ud ělal… vy p řece nemáte antický 
gen… 

COOPER: Jen jsem se toho dotkl… 

V tom se ozve hlas poru číka Grygoryho z vysíla čky. 

 GRYGORY(V): Pane, n ěco jsme našli, m ěl byste to vid ět… 

COOPER: Jdu za vámi, poru číku, jen mi řekn ěte kde to je. (k 
Danielovi) Z ůsta ňte tu, n ěkoho sem pošlu. 

Kenny odejde a Daniel z ůstane v místnosti sám. 

 



INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě je asi deset lidí, v četn ě doktora Bartona a kapitána 
Lewisové. N ěkolik z nich stojí p řed vysunutými panely s krystaly a upravuje 
je. 

 BARTON: Jak to vypadá se stíha či, kapitáne? 

 LEWISOVÁ: P řišli jsme zatím o čty ři stíha čky, v četn ě Skelertovy. 

TECHNIK1: Doktore? Myslím, že jejich zbran ě už brzy budou opravené, 
podle senzor ů, co mám k dispozici… 

BARTON: Do háje… naše zbran ě? 

TECHNIK2: Jsou tém ěř zni čené… Nepůjdou opravit, leda až budeme zpátky 
na Zemi… 

BARTON: To nebude jen tak hned… M ůžeme se spojit s Cooperem? 

LEWISOVÁ: Ano, p ůjde to… 

BARTON: Navažte kontakt. 

LEWISOVÁ: (do vysíla čky) Majore Coopere ozv ěte se! Majore Coopere… 

COOPER(V): Slyším, Lewisová. Co je? 

LEWISOVÁ: Jejich zbran ě budou každou chvíli znovu v provozu… o našich 
se to říct nedá… Máte n ěco? 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S K ŘESLEM 

 Major Cooper dorazil do místnosti, kde Grygory obj evil to n ěco, co 
považoval za použitelné na obranu p řed úto čící lodí. Bylo to antické 
křeslo. 

 COOPER: (do vysíla čky) Jo n ěco snad jo. 

 GRYGORY: Podobné je i na Zemi, ale… tohle vypadá t rochu jinak. 

 COOPER: Víte, jak se to používá? 

GRYGORY: No, ovládá se pomocí mysli, ale je k tomu pot řeba antický 
gen… tan já nemám, moje terapie se neujala… 

COOPER: Víte o n ěkom, kdo ho tu má? 

GRYGORY: Doktor Jackson- 

COOPER: Propána! M ěli byste jít za ním, Grygory! Vezm ěte si pár lidí 
a vra ťte se do chodby, kterou jsme sem p řišli. Pak b ěžte po řád rovn ě 
a naj ďete doktora Jacksona a p řive ďte ho sem! 

GRYGORY: Ano, pane. 



Grygory dá pokyn lidem ze svého týmu, a odejde. Coo per z ůstane v místnosti 
sám. Prohlíží si vypnuté k řeslo, svítí si baterkou. Jemn ě se dotkne k řesla, 
které se okamžit ě aktivuje. Kenny si k řeslo dál udiven ě prohlíží, pak si 
opatrn ě sedne. K řeslo poklesne do polohy, ve které se oby čejn ě ovládá. Nad 
ním se objeví holografický obraz soustavy, ve které  práv ě jsou… 

 COOPER: Slušný… a co t řeba ta lo ď…? 

Obraz se zm ění na nep řátelskou lo ď, která je napadla. 

 COOPER: A te ď… zni čit… 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Z Antické základny vyletí skupina dron ů sm ěřujících p římo proti cizí lodi, 
která se jim snaží vyhnout. Marn ě. Lo ď je rozervána na kusy proudy dron ů, 
které major Cooper vyvolal svou myslí. 

 

INT: KOKPIT F-302 

 Kokpit stíha čky náhle ozá ří ostré sv ětlo z výbuchu lodi. 

 PILOT: Výborn ě Thore! Mod ří pus ťte se do nich. 

 LEWISOVÁ: D ěkujeme, poru číku, ale to jsme nebyli my. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě panuje všeobecné veselí. V ětšina lidí slaví zni čení cizí 
lod ě.  

 LEWISOVÁ: To jste byl vy, majore? 

 COOPER(V): Asi jo… 

BARTON: Podle senzor ů jejich stíha či ztratili obratnost. T řistadvojky 
už jich polovinu dostaly… 

COOPER(V): Výborn ě! 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S K ŘESLEM 

 Cooper sesedá z k řesla, š ťastný že dokázal zni čit lo ď. Vtom se však ozve 
z vysíla čky doktor Jackson. 

 JACKSON: Majore? Mám tu menší problém… 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Za Danielovými zády stojí mimozemš ťan, který na n ěj mí ří n ějakou neznámou 
zbraní. Vyst řelí a doktor Jackson se složí k zemi. 



INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, CHODBA 

 Tým poru číka Grygoryho došel na konec široké chodby ke dve řím, které vedou 
do místnosti s bránou. Grygory se pokouší otev řít dve ře pomocí tla čítka, 
dve ře neragují. Navíc se ozve vysíla čka. 

 COOPER(V): Poru číku, jste na míst ě? 

 GRYGORY: Nejdou otev řít dve ře do místnosti, pane! 

 COOPER(V): Otev řete je, jakkoli! Máme tu spole čnost! Jdu za vámi. 

 

INT: U.S.S. THOR, STROJOVNA 

 Ve strojovn ě už opadlo prvotní nadšení ze zni čení nep řátelské lodi a 
vyst řídaly ho obavy o osud Thora a jeho posádky. 

TECHNIK3: Kapitáne, všechny jejich stíha čky jsou už vy řízené, 
t řistadvojky se vrací. 

LEWISOVÁ: Výborn ě. Doktore, co podsv ětelné motory? 

BARTON: Částe čně ovladatelné… ale kyslík nám dochází rychleji, než 
jsem p ředpokládal. Máme asi jen hodinu času! 

TECHNIK3: Budeme muset n ěkde p řistát… 

LEWISOVÁ: Ano. A já vím kde. 

 

EXT: VESMÍR OKOLO THORA 

 Thor se za číná pomalu, ale jist ě p řibližovat k antické základn ě. Vzhledem 
k jeho poškození je zázrak, že se v ůbec pohybuje – tam, kde kdysi býval 
můstek, jsou te ď jen trosky čehosi a v levém hangáru je velká trhlina. Lo ď 
srovná let do vodorovné polohy v ůči základn ě a pomalu za čne klesat na jedno 
z jejích ramen. Vzdálenost mezi základnou a Thorem se neustále zmenšuje, 
dokud lo ď nedosedne na p řistávací prostor Antické základny. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, CHODBA 

 Základna se jemn ě ot řese. Všichni jsou zametení, nikdo neví, co se stalo . 
Pak se ozve hlas majora Lewisové z vysíla čky. 

LEWISOVÁ(V): Pane, Thor práv ě p řistál na základn ě. Vzhledem 
k nedostatku kyslíku žádám o povolení p řenést se i se zbývající 
posádkou na základnu. 

COOPER: Povolení ud ěleno. 

Chvíli po tom, co major pronese tato dv ě slova, se rozsvítí asgardský 
transportní paprsek a zbytek posádky Thora se objev í v chodb ě na základn ě. 

 LEWISOVÁ: Majore! (kývne hlavou) 



COOPER: Gratuluji, kapitáne. Tím ale naše problémy zdaleka nekon čí. 
(do vysíla čky) Všem pr ůzkumným tým ům, vra ťte se zp ět na výchozí 
pozici. 

BARTON: Co se tu d ěje? (všimne si voják ů z Grygoryho týmu, jak se 
pro řezávají dve řmi autogenem) 

COOPER: Jsou tu n ějací emoci. Zajali Jacksona. 

Práv ě p řenesená posádka je šokována tímto prohlášením. Do c hodby za čnou 
postupn ě p řicházet vracející se pr ůzkumné týmy. 

COOPER: Bartone, vezm ěte si Grygoryho a deset lidí a najd ěte n ějaký 
přístup do po číta če základny. 

BARTON: Dobře. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Daniel se probírá z omrá čení. Jeho v ěznitel, mimozemš ťan, stojí nad ním, 
zatímco dve ře jsou pomalu dobývány lidmi z Thora. Mimozemš ťan za čne mluvit, 
opět neznámým jazykem. Jackson se snaží nenápadn ě dostat pro svoji Berettu, 
což se mu po chvíli úsilí poda ří tak, že si toho mimozemš ťan nevšimne. 
Pochvíli mimozemš ťan domluví (vidí, že z Daniela žádnou odpov ěď nedostane) 
a namí ří na doktora zbra ň. Daniel okamžit ě zareaguje, namí ří svou Berettu a 
čtrnáctkrát na mimozemš ťana vyst řelí, ten se bezvládn ě složí k zemi. Daniel 
dojde ke dve řím, snadno odemkne antický zámek, který p ředtím mimozemš ťan 
zamkl.  

COOPER: Jacksone! Co… 

V tu chvíli kolem za čnou létat zelené energetické st řely. Daniel se oto čí a 
vyst řelí, s dalším ma čkáním spoušt ě se však ozve jen cvakání prázdného 
zásobníku. Pak ho jeden z projektil ů trefí do stehna a Daniel se svalí na 
zem. Zpoza brány se vy řítí dva mimozemš ťani, z nichž jeden nese na ramenou 
t ělo. Druhý si sáhne na záp ěstí a dve ře se zav řou p řed Cooperem, který se 
už už snažil zasáhnout do boje. Emzák, kterého Dani el skolil, se zvedne a 
popadne Daniela. Mimozemš ťan, který má prázdné ruce si op ět sáhne na 
záp ěstí a na brán ě se za čne zadávat adresa. Pak se brána aktivuje a všichni 
t ři mimozemš ťani mizí i se svou ko řistí v červí dí ře. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, CHODBA 

 Všichni jsou zmatení. V chodb ě se mezitím nashromáždily všechny pr ůzkumné 
týmy krom ě Pineova. 

 COOPER: Co to sakra bylo?! 

 LEWISOVÁ: Mají doktora Jacksona! 

 BARTON(V): Pane, myslím, že jsem našel n ějaké řídící st ředisko… 

COOPER: Můžete otev řít dve ře na konci té chodby, ve které jsme se 
objevili? 

BARTON(V): Zkusit to m ůžu, ale konzole zatím nereagují… 



COOPER: Zajali dva naše lidi! Pohn ěte si! 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, ŘÍDÍCÍ ST ŘEDISKO 

 Dr. Barton zkoumá p ři baterce konzole v místnosti, kterou práv ě objevil. 
Zbylých deset člen ů jeho týmu se mu snaží všemožn ě pomáhat. Barton zkoumá 
v kuželu sv ětla konzoli za konzolí, dokud jeho baterka neodhalá  cosi 
připojené k jediné rozsvícené konzoli. Vypadá to tém ěř jako replikátor, 
s tím rozdílem, že se to nejspíš nem ůže pohybovat. Barton k tomu p řijde, a 
pokusí se to odpojit – úsp ěšně. V tom okamžiku se za čne po celé základn ě 
rozsv ěcovat. 

 BARTON: No… Takhle je to rozhodn ě lepší… 

 COOPER(V): To vy, doktore? 

BARTON: Nejspíš jo… Odd ělal jsem n ěco, co tu rozhodn ě být nem ělo. 
Cht ěl jste otev řít ty dve ře, majore. 

COOPER(V): Kdybyste byl tak hodný… 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, CHODBA 

 COOPER: Připravte se na otev ření dve ří! 

Několik člen ů posádky zaujme postavení p řed poni čenými dve řmi. Pak se dve ře 
otev řou. V místnosti s bránou už však nic není. 

 LEWISOVÁ: Museli utéct bránou! 

COOPER: Nejspíš. Dokážete zjistit, kam šli? 

LEWISOVÁ: Možná… 

COOPER: Támhle ty schody vedou do řídící místnosti brány. 

LEWISOWÁ: Dobrá. P ět technik ů za mnou.(vydá se sm ěrem, který jí 
Cooper ukázal) 

BARTON(V): Pane, máme tu velkej problém. Dochází en ergie. Tahle 
základna má sice p ět ZPM, ale posledních deset tisíc let jela pouze 
na jedno pln ě nabité! 

COOPER: Kolik máme času, než za čne selhávat podpora života a um ělá 
gravitace? 

BARTON(V): Asi dv ě hodiny, p ři sou časné zát ěži. 

COOPER: Ok, na Thoru ZPM je, te ď je ale problém se tam dostat… (k 
posádce) Týmy po p ěti, pokra čujte v pr ůzkumu města! Hledejte n ěco, 
čím se dostaneme zpátky na lo ď. Jonesi!  

JONES: Pane? 

COOPER: Jak je Skelertovi? 



JONES: Je na tom zle, pokoušíme se ho stabilizovat.  

COOPER: Zůsta ňte se zdravotníky tady u brány. 

JONES: Ano pane. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, ŘÍDÍCÍ S ŘEDISKO 

 Tom se dívá na obrazovku hlavní konzole, na které jsou rozkresleny n ějaké 
plány. 

BARTON:(do vysíla čky) Majore, našel jsem plány základny! Asi dv ěst ě 
metr ů od vás by m ěly být antické kruhy – t ěmi se dá p řenést na lo ď. 

 COOPER(V): Díky doktore. Navigujte m ě. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S KRUHY 
 O chvíli pozd ěji 

 Místnost s kruhy je podobná všem ostatním místnost em na základn ě. V jejím 
st ředu jsou umíst ěny samotné kruhy, které jsou trošku jiné než ty, kt eré 
jsme zatím vid ěli. V místnosti stojí major Cooper a na n ěkoho čeká. Pak do 
místnosti p řib ěhne poru čík Grygory. 

 GRYGORY: (zadýchan ě) Pane? 

 COOPER: Vracíme se na Thor, poru číku. 

 GRYGORY: Cože? 

 COOPER: Pomocí kruh ů. Musíme vyzvednout ZPM. 

Kenny postaví Grygoryho do velikého kruhu na podlaz e, pak p řejde 
k Antickému číselníku, n ěco tam na ťuká a rychle se vrátí zp ět do kruhu. Ze 
stropu se na n ě snesou kruhy, které jsou mnohem hladší než ty, kte ré 
používají Goa’ldi. 

 

INT: U.S.S. THOR, MÍSTNOST S KRUHY 

 Stejn ě tak se objeví na Thoru, který používá stejné kruhy , jako Goa’ldi.  

 COOPER: Strojovna není daleko. (jde pry č a Grygory ho následuje) 

Cooper a Grygory se vydají po Thorových potemn ělých chodbách sm ěrem ke 
strojovn ě. Po chvíli ch ůze se dostanou k jejím dve řím. Grygory se je chystá 
otev řít, ale Cooper ho zadrží. 

COOPER: Slyšíte to, poru číku? Jako by tam n ěkdo byl…(odjistí svoji 
P90 a namí ří ji proti dve řím) Otev řete je. 

Grygory otev ře dve ře, za kterými se objeví postava muže. Je to zástupc e IOA 
Arthur Riderick. 

 RIDERICK: Coopere! Ani nevíte, jak rád vás vidím. 



 COOPER: Co tu sakra d ěláte Ridericku? 

RIDERICK: Víte, celá posádka se p řenesla pry č, ale já nemám 
implantovaný podkožní lokátor, takže jsem si až poz dě všiml, že jsem 
na lodi z ůstal sám. Snažil jsem se spojit s vámi na té základ ně, ale 
vysíla čka nefunguje nebo co. 

GRYGORY: Pane, myslím, že je tu málo kyslíku. Vezme me ZPM a vypadnem. 

COOPER: Máte pravdu, Grygory. Vypadnem. 

Cooper projde strojovnou až k panelu, ke kterému je  napojeno ZPM. Odpojí ho 
a uloží do kufru, který náhodou našel. 

 COOPER: Jdeme! 

Riderick i Grygory ho následují. Dojdou do místnost i s kruhy a p řenesou se 
i s ZPM zp ět na základnu. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S KRUHY 

 COOPER: (do vysíla čky) Burtne, máme ZPM.  

 BARTON: Výborn ě, majore. Doneste ho sem. 

RIDERICK: (je pln ě zaujat prostorem kolem sebe) Co to… Tohle p řece 
musí být antické… takový kus technologie… 

 COOPER: Přesta ňte tady žasnout a poj ďte! 

 Vyjdou ven z místnosti. Po chvíli dojdou do hlavní  chodby, ze které vyšli. 

COOPER: Grygory, zave ďte pana Ridericka do místnosti s bránou. Já nám 
jdu zajistit energii. 

GRYGIRY: Ano, pane! 

Rozdělí se podle majorova rozkazu, Grygory s Riderickem se vydají doprava, 
do místnosti s bránou, zatímco Kenny pokra čuje p římo na opa čnou stranu. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, KONTROLNÍ MÍSTNOST BRÁNY 

 Lewisová pracuje s týmem technik ů na konzolích. Práv ě zkoumá DHD, když 
najednou na n ěco narazí. Diagnostický p řístroj, který drží v ruce je plný 
znak ů shodných s t ěmi, které jsou na brán ě. Chvíli na n ě hledí, pak sáhne 
na tla čítko vysíla čky. 

LEWISOVÁ: Majore, mám to. Tohle antické za řízení si našt ěstí pamatuje 
všechny p ředchozí zadané adresy. 

COOPER: Díky, kapitáne. 

 

 



INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, KONTROLNÍ MÍSTNOST 

 Doktor Barton sedí u hlavní konzole a úzkostliv ě sleduje stav energie, 
když do místnosti vb ěhne major Cooper. 

 BARTON: Majore?! 

 COOPER: Víte, kde je hlavní energetická rozvodna? 

BARTON: Ve st ředu základny. Je to docela daleko, ale za tu hodinu , co 
nám zbývá, bychom to mohli stihnout. 

COOPER: Dobře. Jdeme! 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA 

 Pr ůzkumný tým vedený kapitánem Navascem prohledává zák ladnu podle rozkazu 
majora Coopera. Krom ě Navasca je tu taky nadporu čík Ritts, seržant Hawkese 
a doktorky Shuykylová a Limová. Procházejí jednou z  chodeb, jakých je 
základna plná.  

 RITTS: A jakou funkci jste vlastn ě měl na lodi, Navasco? 

 NAVASCO: Pilot.  

 LIMOVÁ: M ěl jste št ěstí, že vás nesest řelili… 

NAVASCO: Jo… tihleti lítají nesrovnateln ě líp, než Wraithi. Dostali 
dokonce i majora Skelerta. 

SHUYKYLOVÁ: Skelert to nejspíš p řežije. Je na tom zle, ale doktor 
Jones je jedním z nejlepších… 

HAWKESE: Měl št ěstí… jiní takové št ěstí nem ěli. 

RITTS: Co tím myslíš, Maxi? 

NAVASCO: Myslí tím, že dostali Daviese. Byl to dobr ej chlap, jeden 
z nejlepších d ůstojník ů. 

RITTS: Slyšel jsem, že zni čili celej m ůstek… 

LIMOVÁ: Neměli šanci. Štíty naprosto skolabovaly… 

RITTS: M ěl sem na m ůstku p řátele… 

NAVASCO: Teď už je to jedno. Pochybuju, že se kdy vrátíme na Ze m… 

Tohle prohlášení všichni chápou jako krutou a neot řesitelnou pravdu. 
Skupina se pono ří do ticha, rušeného pouze zvuky jejich krok ů. Nakonec 
dojdou ke dve řím, kde ticho p řeruší Ritts. 

RITTS: Ušli jsme už nejmí ň kilometr, mám pocit, že tohle jsou už sté 
dve ře, a po řád jsme nenašli nic, co by se práv ě te ď hodilo. 

HAWKESE: Pravda… akorát samý laborato ře a p řístroje…(ukáže na dve ře) 
Co myslíš, že je za nima? 



NAVASCO: Uvidíme. Limová… 

LIMOVÁ: Jist ě, pane. 

Japonská v ědkyn ě p řistoupí ke dve řím a zmá čkne tla čítko. Dve ře se otev řou. 
Skupin ě se naskytne ohromný pohled – p řed nimi je obrovská místnost 
s vysokým stropem. Je tak veliká, že nevidí nakonec , i když se v zatím 
potemn ělé místnosti za čne rozsv ěcovat tisíce zá řivek. Sv ětlo odhalí obsah a 
význam místnosti – v obrovské hale jsou po stranách  zabudovány ob ří je řáby, 
svá řeče a jiné robotické stroje.  

 LIMOVÁ: Sem by se klidn ě vešla Aurora… 

 NAVASCO: Doktorko… tady by se klidn ě dala i postavit! 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA 

 Major Cooper s doktorem Bartonem jdou prázdnou cho dbou p římo do srdce 
základny, kam hodlají dát ZPM z Thora.  

 BARTON: Te ď bychom m ěli sejít do nižšího patra. Je to p římo pod námi… 

 COOPER: (ukáže na dve ře p řed nimi) Tudy. 

 BARTON: Jo… asi sem se špatn ě podíval… 

Cooper otev ře dve ře tla čítkem. P řed nimi se objeví malá místn ůstka podobná 
výtahu, jakou známe z Atlantidy. Vstoupili do ní. 

BARTON: Tohle vypadá stejn ě jako na Atlantid ě…  

Dotkne se bodu na obrazovce, na které je plán zákla dny. Dve ře se zav řou a 
místnost pohltí bílé sv ětlo. Když zmizí, zdá se, že jsou v úpln ě stejné 
místnosti, ze které se p řenesli, dokud se ovšem neotev řou dve ře. Za dve řmi 
je totiž rozestaveno n ěkolik konzolí, ale i spousta jiných za řízení. 

 BARTON: Divné… na Atlantid ě vedou tyhle transportéry pouze do chodeb…  

 COOPER: Jsme na míst ě? 

 BARTON: Ne ješt ě –  

Přeruší ho zvuk vysíla čky. 

NAVASCO(V): Majore Coopere, tady kapitán Navasco. M ám tu n ěco… 
skute čně zajímavého… 

COOPER: Co myslíte, kapitáne? 

NAVASCO(V): Objevili jsme halu, vybavenou jako dok.  Podle Limové se 
tu dá postavit lo ď t řídy Aurora. 

COOPER: Dobrá, kapitáne. Za chvíli za vámi pošlu do ktora Bartona. 

NAVASCO(V): Rozumím, pane. Další rozkazy? 

COOPER: Držte pozici. Cooper konec. 



BARTON: Doufám, že to bude použitelné na opravu Tho ra… Tudy!(ukáže 
směr) 

COOPER: Nevšiml jste si n ěčeho, doktore? 

BARTON: Co myslíte? 

COOPER: Je tu tma…(p ři t ěch slovech vytáhne baterku a rozsvítí ji) 

BARTON: To je divné… podle po číta če základny nám energie m ěla ješt ě 
vydržet… 

Mezitím prošli místností, do které ústil transporté r, dál chodbou a dostali 
se ke dve řím do srdce základny – do energetické rozvodny. Do této chvíle si 
ani nevšimli tmy, která je obklopovala. Barton otev ře dve ře. Naskytne se 
jim pohled do st ředně velké místnosti. Po st ěnách je rozestavených n ěkolik 
konzolí, uprost řed jakýsi pult. Barton se chystá jít dovnit ř, ale Cooper ho 
zadrží. 

 COOPER: Moment! Tady je krev! 

 BARTON: To není možné… 

 COOPER: Bu ďte ve st řehu, Tome.  

Projde po stopách krve k řížem p řes místnost. Barton ho následuje. 

 BARTON: Po čkat! Tohle sem nepat ří! 

Ukáže na robotického pavouka, stejného jako ten, kt erého odstranil už p řed 
tím v řídící místnosti. 

 BARTON: Posvi ťte mi. 

 COOPER: Co to je? 

BARTON: Nějaký druh robota. Nejspíš to sem dali ti mimozemš ťani…  

S t ěmi slovy odtrhne pavouka od pultu, ve kterém jsou z apojena ZPM. 
Rozsvítí se sv ětlo. 

 BARTON: Tady máte odpov ěď na tmu, majore. 

COOPER: Ale to není všechno.(ukáže na stopy krve) 

BARTON: Pravda. 

Otev ře dve ře, které vedou do další chodby. Jakmile se rozsvítí  sv ětlo, 
naskytne se jim hr ůzný pohled – na zemi leží čty ři mrtví lidé, podle 
uniforem členové posádky Thora. 

 COOPER: Kryjte mi záda! 

Klekne k jedné mrtvole a p řitiskne jí prsty na krk. Pak je posune ješt ě na 
čelo. 

 COOPER: Už jsou pár hodin mrtví. Jejich t ěla jsou chladná. 

 BARTON: Ale jak… 



 COOPER: Je tu p ět zbraní (ukáže), ale pouze čty ři t ěla. Jedno chybí. 

 BARTON: Pine… 

 COOPER: Vypadá to… pak tohle, podívejte 

Ukáže na stopu jakési zelené mazlavé stopy. 

 COOPER: Jednoho nejspíš zasáhli… Jen by m ě zajímalo, kolik jich bylo… 

BARTON: Rozhodn ě už tu nejsou. (ukáže na detektor známek života, 
který práv ě vytáhl) 

COOPER: Jo. Poj ďte. 

Vrátí se zp ět do rozvodny. 

BARTON: Podle všeho tu Antikové používali hned p ět ZPM. 

Něčeho se dotkne, jedno z p ěti vybitých ZPM se vysune z pultíku. Kenny mu 
hned podá ZPM z kuf říku, který nesl. Barton ho vloží do panelu a zasune . 

 BARTON: To by bylo. 

 COOPER: Te ď byste se m ěl jít podívat na tu halu, co objevil Navasco… 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Helen Lewisová práv ě vyšla z kontrolní místnosti brány p římo do prostoru 
brány. Rozhlédne se. P římo vedle Hv ězdné brány stojí n ěkolik lehátek 
z Thorovy ošet řovny, kolem kterých neustále pobíhají zdravotníci. Jinak je 
zde pár unaven ě vypadajících pr ůzkumných tým ů, které se vrátily zp ět, aby 
znovu na čerpaly síly. Nakonec ji zaujme samotná hv ězdná brána uprost řed 
místnosti. Vypadá majestátn ěji a dokonce je snad i v ětší než ostatní známé 
brány. Pak si všimne n ěčeho, co dosud každému unikalo. Brána má deset 
zámků! 

 RIDERICK: D ěje se n ěco, kapitáne? 

 LEWISOVÁ: Ne… jen jsem se zamyslela… 

GRYGORY: Kapitáne? Pokusil jsem se vysledovat podle  známek života, 
kde jsou naše pr ůzkumné týmy. 

RIDERICK: A co jste zjistil? 

GRYGORY: Proč vy se do toho vm ěšujete? (ost ře) 

RIDERICK: Poru číku, jestli jste si toho ješt ě nevšiml, pak tu jsem 
jako zástupce IOA a to znamená, že p řebírám zodpov ědnost za tuto 
misi! 

LEWISOVÁ: To ale neplatí pro vojenský personál, Rid ericku. Co jste 
zjistil, poru číku? 

GRYGORY: No… všechny týmy se rozprchly po základn ě, ale nikdo se 
nepokusil prozkoumat, co je nad námi… 



LEWISOVÁ: Přece vesmír.(zvedne hlavu k prosklenému stropu) 

GRYGORY: Podle plán ů ne. 

LEWISOVÁ: (zavolá na dva z odpo čívajících voják ů) Blacku! Spancere! 

BLACK: (p řijde k nim) Pane? 

LEWISOVÁ: Půjdete s námi, nadporu číku (kývne na Blacka). Vy taky, 
seržante (ke Spancerovi) 

RIDERICK: Vyhrazuji si právo jít s vámi, (pohrdliv ě) kapitáne. 

LEWISOVÁ: Nemám výhrady. Budete ale pod mým p římým velením. Poj ďme. 

Vyjdou z místnosti jednou ze čty ř chodeb. Lewisová jde první, za ní 
Grygory, Black a Spancer, zatímco Riderick uzavírá skupinu. Chvíli 
postupují hlavní chodbou, pak odbo čí do jedné z vedlejších chodeb, která je 
zakon čena schodišt ěm. 

 GRYGORY: Schody? Tady? (zklaman ě) 

 LEWISOVÁ: Jo… zajímavé, že? 

 GRYGORY: Čekal jsem spíš n ějaký rychlovýtah, ale tohle… 

Vystoupají po schodech, pak pokra čují kousek další chodbou, která je 
zakon čena dve řmi. Helen dojde ke dve řím. 

GRYGORY: Podle toho, co jsem vid ěl v plánech, by za t ěmi dve řmiměla 
být velká místnost. 

RIDERICK: Doufám, že se nepletete, poru číku. 

Helen otev ře dve ře, které se, jako všechny dve ře na základn ě, zasunou do 
stran. Místnost, která se p řed nimi objeví, je zhruba stejn ě velká a 
stejného p ůdorysu jako ta, ve které je brána, ale na rozdíl od  ní je asi 
dvakrát tak vysoká. Má prosklený strop, který vypad á v ětší než ten pod 
nimi, ostatn ě místnosti jsou p římo nad sebou a tak je tu krom ě proskleného 
stropu také prosklená podlaha. Jakmile Helen jako p rvní vstoupí do 
místnosti, rozsvítí se sv ětla a místnost odhalí své tajemství. Kolem dokola 
po místnosti jsou naskládány ve čty řech patrech lod ě podobné Puddle 
Jumper ům – vypadají o n ěco modern ěji a celkov ě lépe.  

 LEWISOVÁ: Úžasné… tolik jich snad není ani na Atla ntid ě… 

 GRYGORY: Myslím, že tohle bude užite čné… 

 COOPER(V): Kapitáne Lewisová? 

 LEWISOVÁ: Lewisová p říjem. Pane? 

 COOPER(V): Mohla byste se laskav ě vrátit zp ět do místnosti s bránou? 

 LEWISOVÁ: Jist ě pane. Ale myslím, že byste se m ěl podívat nad sebe… 

 S t ěmi slovy p řejde neprosklenou část podlahy. 

 



INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 Major Cooper se podle rady kapitána Lewisové podív á nad sebe. Spat ří 
kruhový prosklený otvor, kterým jde vid ět až do vesmíru. Pak se najednou 
před hv ězdami objeví postava kapitána Lewisové. Kenny je do konale zmaten. 

 COOPER: Co… to tam d ěláte? 

LEWISOVÁ(V): To ješt ě není všechno, pane. Práv ě se dívám na n ěkolik 
desítek Jumper ů. 

COOPER: A mohla byste mi laskav ě p řiblížit co to je, ten Jumper? 

LEWISOVÁ(V): Promi ňte, zapomn ěla jsem, že o hv ězdné brán ě víte teprve 
t ři m ěsíce… Jumpery jsou nejmenší známé antické lod ě, s jejich pomocí 
lze cestovat i bránou. 

COOPER: To zní dob ře. Vra ťte se sem, kapitáne, musím s vámi n ěco 
probrat. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, DOKY 

 Doktor Barton práv ě dorazil k týmu majora Navasca, který už se pustil do 
zběžného prohledávání haly. 

 BARTON: Kapitáne. 

NAVASCO: (p řib ěhne k Bartonovi) Doktore! Zkoušeli jsme zatím za čít 
bez vás… 

BARTON: Dobře. Co tu máme? 

Do jejich rozhovoru se vloží doktorka Ima Chi Limov á. 

LIMOVÁ: Nevypadá to jako opravá řský dok, doktore, spíš se tu lod ě 
stav ěly… 

BARTON: Dobře… to tedy sv ědčí n ěco málo o ú čelu této základny. 

LIMOVÁ: Jist ě. Zkoušela jsem zrovna zprovoznit jednu z konzolí, ale 
pak jsem si řekla, že to radši nechám na vás… 

BARTON: Jist ě, doktorko. Uvidím, co se tu dá d ělat. 

 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 

 V místnosti už se sešli n ěkte ří vyšší d ůstojníci. Major Cooper, momentáln ě 
nejvyšší d ůstojník schopný služby se rozhodl poradit se s osta tními o 
dalším postupu.  

COOPER: Naší prioritou by te ď měla být záchrana doktora Jacksona a 
poru číka Pinea. 

BLACK: Majore, nemyslím si, že jejich záchrana je m omentáln ě v našich 
silách… 



RIDERICK: Nevím, jestli nejste náhodou slepí a hluš í, ale p řed chvíli 
nás málem zni čili n ějací mimozemš ťani. Zatím to odneslo n ěkolik 
desítek lidí. Copak chcete, majore, abychom p řišli o další? V tom 
případ ě si troufám vážn ě pochybovat o vašem právu velet! 

COOPER: Pane Ridericku, p řed chvíli jsem vás vytáhl ze skoro 
rozpadajícího se Thora. Jak vás tak poslouchám, m ěl jse vás tam 
nechat! 

LEWISOVÁ: Považuji záchranou misi za prioritu stejn ě jako vy, majore. 

GRYGORY: Stejn ě tak já, pane. 

SPANCER: Myslím, že není dobré posílat záchranný tý m, sotva jsme se 
vzpamatovali z útoku.  

COOPER: Dobrá. P ůjdu já, Lewisová a Grygory. Nevím co, nás bude čekat 
na druhé stran ě, proto pov ěřuji prozatímním velením tady pana 
Ridericka. Má pravdu – v tomto ohledu je nevhodn ějším velitelem on. 
Jestli se nevrátíme do šesti hodin, pokuste se s ná mi spoji rádiovým 
signálem. 

JONES: To p řece nem ůžete, majore. Jste nejvyšším d ůstojníkem – 

COOPER: Jsem nejvyšším d ůstojníkem, a proto tu velím. Odvolejte týmy 
prohledávající m ěsto zp ět sem. M ůj identifika ční kód znáte. Rozchod. 

S t ěmi slovy se porada rozpustí. Cooper, Lewisová a Gry gory se vydají 
směrem do hangáru s Jumpery nad nimi. 

 

EXT: ATLANTIDA 

 Na ob ěžné dráze planety je „zaparkovaný“ t ěžce poškozený wraithský úl.  

 

INT: WRAITHSKÝ ÚL 

 Rodney McKay prov ěřuje veškerá za řízení v úlu. V ětšina z nich je však mimo 
provoz díky spáleným obvod ům. Už se chystá to vzdát, když najednou narazí 
na n ěco, co zatím nikdy nevid ěl. 

 MCKAY: Zelenko! Nech toho a poj ď sem! No tak Radku… 

 ZELENKA: Co je Rodney?(snaží se ho odbýt) 

 MCKAY: Podívej se na tohle (ukáže na jedno za řízení) 

Zelenka p ři čupne k za řízení a bedliv ě si ho prohlíží. 

 ZELENKA: To je divné… Tohle v ůbec nevypadá wraithsky. 

 MCKAY: Práv ě… měli bysme to vzít na Atlantidu k prozkoumání… 

ZELENKA: Rodney! Nem ůžeš si tahat do pokojí čku jakýkoliv wraithský 
brak! M ůže to být nebezpe čné! 



MCKAY: To si nemyslím… kdyby to bylo nebezpe čné, wraithi by to nem ěli 
tady na svém m ůstku… 

ZELENKA: I tak by bylo lepší to prozkoumat spíš tad y než na 
Atlantid ě, alespo ň do té doby, dokud nebudeme v ědět na co to je… 

MCKAY: Dobře… ať je teda po tvém. Řeknu Sheppardovi, a ť nám doveze 
z Atlantidy n ějaké vybavení. 

 

INT: ATLANTIDA, OŠET ŘOVNA 

 Ošet řovna vypadá spíš jako polní nemocnice v dob ě války než ošet řovna. 
Snad všechna l ůžka jsou zapln ěna. U jednoho z l ůžek stojí skupinka lidí. 
Podíváme-li se blíž, všimneme si, že ve skupince je  doktor Beckett, 
doktorka Kellerová, pan Woolsey a ješt ě n ěkolik zdravotník ů. 

 WOOLSEY: …myslíte, že už bude možné ho vzbudit? 

BECKET: Snad… d ělali jsme, co jsme mohli, abychom zvrátili ú činky 
retroviru pouze v oblasti pam ěti. 

KELLEROVÁ: Ano. Ale myslím, že už to bude fungovat.  

WOOLSEY: Tak tedy? 

BECKET: (kývne na jednu zdravotnici) Vzbu ďte ho! 

Zdravotnice píchne spícímu wraithovi, který te ď vypadá tém ěř jako člov ěk až 
na dlouhé bílé vlasy, n ějakou injekci. Po chvíli se wraith probudí. 

WRAITH: Červi! (vzpíná se, ale pokrývka odkryje kožené řemínky, jimiž 
je p řivázán k l ůžku) Co jste to se mnou ud ělali!? 

WOOLSEY: Splnili vaše nejtajn ější p řání. Dostal jste se na Atlantidu! 
A te ď se budu ptát já! Jak jste se dostali sem nepozorov aní? 

WRAITH: Nic vám ne řeknu! Už se t ěším, až se jednou nakrmím na vašem 
t ěle! (jeho hlas zní zoufale) 

BECKET: Sérum pravdy, deset miligram ů. (op ět ke zdravotnici, která 
jeho p říkaz okamžit ě splní) 

WOOLSEY: Tak ješt ě jednou. Jak – jste – to – ud ělali? 

WRAITH: Mí brat ři m ě najdou. Zni čí vás! Pomstí m ě! 

 MCKAY(V): Pane Woolsey, myslím, že jsem na to kápl ! 

 WOOLSEY: (odstoupí kousek od postele s wraithem) N a co, doktore? 

MCKAY(V): Našel jsem za řízení, které z řejm ě ruší naše senzory. Ale 
nevyrobili ho wraithi. Žádám o povolení vzít ho na Atlantidu 
k dalšímu prozkoumání. 

WOOLSEY: (do vysíla čky) Povolení ud ěleno. Dobrá práce. (pro sebe) 
Když ne Wraithi, tak kdo tedy? 

INT: ANTICKÁ ZÁKLADNA, MÍSTNOST S BRÁNOU 



 Zdravotnický personál a v ětšina pr ůzkumných tým ů z Thora pozoruje cosi u 
stropu místnosti. Vidíme, jak se sklo nad nimi rozd ělí na n ěkolik částí a 
zasune se do stran. V nov ě vytvo řeném otvoru se objeví Jumper se zataženými 
motory a za čne klesat dol ů k podlaze, až se zastaví p řed bránou. 

 

INT: JUMPER 

 V pilotním k řesle sedí major Cooper, vedle n ěj kapitán Lewisová, Grygory 
stojí za nimi.  

 COOPER: Zadejte adresu, kapitáne. 

 LEWISOVÁ: Rozkaz, pane. 

 GRYGORY: Na to, že v tomhle sedíte poprvé, létáte skv ěle, pane… 

Čelním sklem Jumperu vytá čení brány. Pak tém ěř sou časn ě se zapadnutím 
posledního zámku vyst řelí z brány charakteristický vír, který se za okamž ik 
ustálí v klidný horizont událostí. 

 COOPER: Jaký je to pocit? 

 GRYGORY: Nevím, nikdy jsem p řitom nesed ěl v lodi. 

Současn ě s t ěmi slovy Cooper vletí s Jumperem do červí díry, která se za 
nimi uzav ře. 

 

INT: NEZNÁMÁ PLANETA 

 Brána na druhém konci červí díry leží na planet ě, která se tém ěř nedá 
srovnávat se Zemí, jak ji známe dnes. Je osv ětlena mdlým, na červenalým 
sv ětlem a kolem brány rostou zvláštní tmavozelené rost liny s rudým 
nádechem. Aktivní bránou proletí Jumper a brána se zav ře. 

 

INT: JUMPER 

 COOPER: Úžasné! Reaguje to na pouhou myšlenku… 

GRYGORY: Jo… tohle antikové dovedli. Jenže v ětšina lidí, by ť mají 
antický gen, se musí pln ě soust ředit na pilotování Jumper ů. 

COOPER: Soust ředit? 

Jumper ud ělá ve vzduchu dvojitou piruetu a oto čí se o 180°. Grygoryho, 
který jako jediný stojí, tahle akrobacie zbaví rovn ováhy a on spadne na 
podlahu Jumperu.  

 LEWISOVÁ: Majore! Dávejte p řece pozor! 

  COOPER: Promi ňte, nechal jsem se unést… 

 GRYGORY: (sbírá se z podlahy) V pohod ě… nic se nestalo. 

 LEWISOVÁ: Bylo by vhodné, majore, kdybyste myslel na maskování. 



Jumper okamžit ě splyne s oblohou. 

 COOPER: Má to n ějaké senzory? 

 LEWISOVÁ: Máte je na obrazovce, pane. 

 COOPER: Promi ňte, nezvyk… 

 LEWISOVÁ: Jo… 

 COOPER: Ale podle t ěch senzor ů je tahle planeta neobydlená… 

LEWISOVÁ: Ukažte… senzory nemají dosah na druhou po lokouli planety. 
Musíme doufat, že n ěkdo je alespo ň tam. 

GRYGORY: To nemáme moc velkou nad ěji… 

COOPER: Nic jiného nám nezbude, poru číku. 

O deset minut pozd ěji 

LEWISOVÁ: Senzory neukazují žádné známky života, pa ne. 

COOPER: Do háje! Nemohla jste se t řeba splést, když jste hledala 
adresu v DHD? 

LEWISOVÁ: Vylou čeno… jsem si stoprocentn ě jistá, dokázala jsem z toho 
vyždímat jen jednu adresu. 

GRYGORY: Pak jsme tedy na slepé stop ě… 

 

INT: ZEM Ě, CHEYENE MOUNTAIN 

 Základna v Čejenské ho ře je v plném provozu. Nedá se ur čit, kolik je na 
Zemi hodin, ale po podzemní základn ě se prochází stále spousta lidí. Jedním 
z nich je i brigádní generál Jack O’Neill. Prochází  chodbou, na jejíž 
podlaze jsou nazna čeny klasické barevné naviga ční čáry. Jak brzy zjistíme, 
chodba vede p římo do místnosti s bránou. O’Neill dojde až do míst nosti za 
nepr ůst řelným sklem, kde se kone čně setká s generálem Landrym. 

 O’NEILL: Hanku.(kývne na pozdrav a podá Landrymu r uku) 

 LANDRY: Jacku, co tu d ěláš? Ne čekal jsem t ě tu… 

 O’NEILL: Nové zprávy o Thorovi? 

 LANDRY: Ne… pouze to, co ví Atlantida. 

 O’NEILL: Už zjistili, jak se k nim Wraithi tak nep ozorovan ě dostali? 

 LANDRY: To nevím… Caldwell už odlet ěl z našeho dosahu. 

O’NEILL: Vyšli zprávu našim spojenc ům, pokud se objevili n ěkde 
v mlé čné dráze, budeme mít v ětší šanci je najít. 

LANDRY: Jo, to už jsem ud ělal. Požádal jsem o pomoc Jaffy, ale 
myslím, že si z toho hlavu moc ned ělají… 



O’NEILL: Jo, to je jim podobný. 

Ozve se varovný signál a vytá čení brány, což na chvíli upoutá jejich 
pozornost. 

 WALTER: P říchozí červí díra, pane. 

 LANDRY: Díky, Walt ře, vidím. 

 O’NEILL: No, každopádn ě mi dej v ědět, až to zjistíš. 

 LANDRY: Spolehni se, Jacku. 

 WALTER: P řijímám identifika ční kód. Je to SG-11. 

 LANDRY: Kone čně. Docela jim to trvalo… 

Zatímco zamyšlený O’Neill odchází z místnosti, z červí díry se vyno ří p ět 
postav SG-týmu. Landry si je zamyšlen ě prohlíží, vypadá to, že se dívá spíš 
skrz n ě než p římo na n ě. Pak velící d ůstojník SG-11 podá hlášení. 

VOJÁK: Pane, dle vašeho rozkazu jsme uv ědomili Jaffy o zmizení Thora. 
Nemají o n ěm žádné informace. 

LANDRY: Děkuji, majore, m ůžete jít. 

WALTER: Pane, myslím, že bychom se m ěli smí řit s tím, že Thor ten 
skok nezvládl… 

LANDRY: Pokouším se s tím smí řit posledních pár hodin. Dost dob ře to 
nejde… 

 

INT: NEZNÁMÁ ZÁKLADNA 

 Daniel Jackson se probudí. Leží v n ějakém sarkofágu, který je postaven 
téměř ve svislé poloze. Sarkofág je z poloviny otev řen, takže Daniel docela 
dobře vidí ven. Pokusí se oto čit hlavou doprava, ale s tím pohybem se mu 
obli čej zk řiví bolestivou grimasou. Po celém t ěle jsou do n ěj napojeny 
nějaké dráty, které vedou do r ůzných p řístroj ů. Rozhlédne se po místnosti. 
Je malá, za řízením p řipomíná laborato ř n ějaké neznámé rasy. Pokusí se 
trošku zašilhat doprava, aby si ud ělal kompletní p ředstavu o svém v ězení – 
po své pravé ruce spat ří poru číka Pinea, stejn ě uv ězněného jako je on sám, 
ale v bezv ědomí. Vtom do místnosti vejde dve řmi, které jsou podle všeho 
někde za nimi, mimozemš ťan, patrn ě jeden z t ěch, kte ří sem poru číka a 
Daniela dotáhli. Mimozemš ťan p řistoupí k za řízení, které je naproti 
Danielova sarkofágu, chvíli na n ěm něco studuje, pak odejde. Daniel si 
všimne, že je asi o dvacet centimetr ů vyšší postavy než lidé i když chodí 
mírn ě nahrbený. Když se mimozemš ťan oto čil, Daniel uvid ěl jeho dlouhý ocas. 
Mimozemšťanovo po čínání o čividn ě probudilo poru číka Pinea, který se v rámci 
možností ot řepal a za čal se omámen ě rozhlížet kolem. Daniel se pokusil 
k n ěmu promluvit, k jeho vlastnímu p řekvapení zjistil, že ústa má volná. 

 JACKSON: Poru číku? 

 PINE: Doktore! Jak jsme se sem dostali? 

JACKSON: To nevím, poru číku, omrá čili m ě… Naposledy si pamatuji, že 
nás odtáhli bránou na n ějakou planetu. 



PINE: Napadli nás na základn ě. Než jsem se vzpamatoval, čty ři mí 
vojáci byli mrtví. N ěkolikrát jsem jednoho z nich zasáhl, ale 
nevypadalo to, že by mu to ublížilo… 

JACKSON: Jo… taky jsem to zkusil… nezastavil je ani  celý zásobník. 

PINE: Co myslíte, že na té základn ě d ělali? 

JACKSON: To samé, co jsme se chystali d ělat my. Byli to pr ůzkumníci. 

PINE: Ale pro č na nás zaúto čili! 

JACKSON: Nemám nejmenší tušení, poru číku. Jejich jazyk nep řipomíná 
nic, s čím jsem se kdy setkal, a v ěřte mi, umím hodn ě jazyk ů. 

PINE: Kde myslíte, že jsme? 

JACKSON: Nejspíš bu ď na jejich lodi, nebo na základn ě. 

PINE: Myslíte, že nás nechají naživu? 

JACKSON: Očividn ě nás na n ěco pot řebují… 

PINE: P řipadám si jako laboratorní krysa… 

JACKSON: Trefné. 

PINE: Dostaneme se n ěkdy ješt ě domů? 

JACKSON: Vzchopte se, poru číku! Te ď se musíme hlavn ě dostat odsud! 

Do místnosti op ět vejde mimozemš ťan, tentokrát doprovázený ješt ě jedním. 
Přistoupí k p řístroji p řed Danielem, n ěco na ní na ťuká a doktor Jackson i 
poru čík Pine op ět upadnou do bezv ědomí. 
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