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UVOD

Čeprav je k Zgodbam iz prihodnosti težko zapisati skupen uvod, se avtorja
čutiva dolžna pojasniti, od kod sva izhajala, ko sva se lotila pisanja tega dela.
Zamisel je dozorela pri raziskovalcu v strojništvu, ki je k sodelovanju povabil pisateljsko partnerko, sicer avtorico mladinske literature s strokovnim
vpogledom v energetiko, ki se na vsakem koraku prepleta tudi z ekologijo.
In odprlo se nama je polje, na katerem so se znašli futuristični junaki, ki jih
obkrožajo tako leteča prevozna sredstva kot sodobno kreirane živali iz pradavnine, oni pa se – kot ljudje prihodnosti olivne polti in brez las – identificirajo s povsem drugačnim videzom od sedanjih Zemljanov. Skupno s
človekom iz začetka 21. stoletja jim je samo to, da imajo prav tako radi – ali
pa še raje – pustolovščine.
Kako domisliti in zapisati pustolovščine v letih 2150, 2300, 2350, 2420 in
celo 2490 v svetu, ki ne pozna več demokracije, kapitalizma, ledenikov in ne
kmetovanja, je bilo za pisca svojevrstna preizkušnja!
Še nekaj besed, preden vas odnese na potovanje skozi različna časovna
obdobja. Pred pogledom v prihodnost se moramo najprej ozreti v preteklost
in biti pozorni na sedanjost, na naše početje in naš odnos do matere narave,
ki nam je dala življenje. Zavist, pohlep, objestnost, kraja, lenoba in sovraštvo so namreč tiste srhljive “vrline”, ki spremljajo človeka in njegov značaj,
še posebej v 20. in 21. stoletju. Če naj naša vrsta preživi, moramo omenjene
človeške lastnosti izkoreniniti. Morda ni pomoči za generacije, ki so povzročile tako stanje, morda pa zmoremo podučiti vas, mlajše, da ohranite tako
zelen, kot so ga poznali naši davni predniki. Svet, v katerem bodo lahko živeli
tudi prihodnji rodovi človeštva. To nam bo vsem skupaj uspelo predvsem s
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čim manjšo rabo fosilnih goriv, kot so premog, zemeljski plin in nafta. Ker
bo po drugi strani naš stalni razvoj zahteval vse več energije, se moramo
potruditi, da bomo le to zelo smotrno rabili in v čim večji meri reciklirali.
Potrudimo se te potrebe zadovoljevati s čim večjim deležem okolju prijaznih
virov, kot so energija sonca, vetra, vode in geotermalna energija. A ne smemo
si zatiskati oči pred tem, da jedrska energija oz. fizija – danes upravičeno
označena kot veliko tveganje – ne bo krojila naše prihodnosti. Ta bo namreč
ob obnovljivih virih razširjena v številne varnejše in tudi učinkovitejše
izvedbe, pozneje pa se ji bo pridružila tudi jedrska fuzija. Bo njej sledilo
izkoriščanje antimaterije? Bomo izkoriščali energijo celotnih zvezd ali jo
črpali iz paralelnih vesolij? Od tu naprej odgovori niso popolnoma jasni in
veliko je odvisno tudi od naše (neizmerne) domišljije. Do takrat pa bodite
zmerni tako pri pretvorbi kot rabi energije. To pa se seveda ne nanaša na
vaše športne dejavnosti, ki jih boste vsekakor potrebovali tudi v prihodnosti.
Pa obilo užitkov ob prebiranju pustolovskih Zgodb iz prihodnosti! Naj vam
še zaupava, da sledi tudi knjižno nadaljevanje …
Avtorja
P.S. k uvodu v Zgodbe iz prihodnosti
Pet let po izdaji Zgodb iz prihodnosti, ko je dan ugledala ne le ponatisnjena izdaja v slovenščini, ampak tudi izdaja v angleškem prevodu, želiva
avtorja dodati uvodu iz leta 2015 le to, da je bila najina predpostavka v času
pisanja fikcije, ki jo držite v rokah (v obliki bodisi tiskane bodisi elektronske
knjige), to, da ljudje niso bili nikdar prisiljeni v denimo nošenje čipa ali pa
da se, denimo, oblečejo v katomike. Kajti prisile po najinem mnenju vodijo
v nasprotno smer od svobode in blaginje v humanističnem pomenu te
besede; še več – nakazujejo smer nasilja. In kot vemo: nasilje rodi nasilje ali
pa še več tega. Zato si tudi v tem času, ki ga – žal – močno zaznamuje t.i.
'korona', želiva, da bi se ljudje večkrat spomnili, še bolj pa živeli znani rek:
»Živi in pusti živeti«. Morda se s tem lahko vseeno ognemo verzijam prihodnosti, kot sta jih risala Aldous Leonard Huxley s svojim 'Pogumnim
novim svetom' in Gerorge Orwel s svojim '1984'. Živimo in pustimo živeti.
Avtorja (2020)
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ZGODBE IZ PRIHODNOSTI …
ŽE TUKAJ IN DANES?

V času, ko pravzaprav že živimo prihodnost, kakršne si še na začetku
leta 2020 nihče ne bi predstavljal, niti ni težko pisati o prihodnosti. Kot
posamezniki smo se navadili, ali pa se še navajamo, na nekatere družbene spremembe, prav tako pa se tudi podjetja prilagajamo tako vedno
novim družbenim in ekonomskim kot tudi, ali pa predvsem okoljskim,
razmeram.
V Petrolu, danes največji energetski družbi v Sloveniji, smo vse bolj prisotni tudi v širši regiji. Poudarka že dolgo časa ne dajemo samo na fizičnih
prodajnih mestih in trgovanju z naftnimi derivati, temveč predstavljajo našo
strateško osredotočenost predvsem napredne in sofisticirane energetske
rešitve. Mednje spadajo upravljanje energije, voda, infrastrukture, stavb in
ne nazadnje celotnih mest. Ta postajajo vse »pametnejša«, odzivna na
potrebe »pametnih« oz., bolje rečeno, aktivnih prebivalcev. V središču energetskih in infrastrukturnih sistemov prihodnosti je človek, torej prebivalec,
ki bo, do neke mere pa je že zdaj, proaktiven uporabnik, ki soustvarja svojo
realnost.
Morda bodo takšni tudi ljudje prihodnosti ali futurjanci, kot jih imenujeta avtorja knjige. Ne glede na vprašanja, ki se nam morebiti porajajo o prihodnosti in se nam morda danes – v luči pandemije koronavirusne bolezni
– zdijo še posebno negotova, pa je gotovo nekaj: nihče od nas, ki bomo nekoč
morda res obravnavani kot historjanci (kot ljudi iz preteklosti imenujeta
avtorja), si verjetno ne želi za seboj pustiti opustošenja.
Zato se tudi v družbi Petrol trudimo premostiti podnebne in druge izzive,
ki stojijo med nami, sodobniki, in trajnostno prihodnostjo. Sledenje traj7

Z G O D B E I Z P R I HODNOS T I

nostnim ciljem je tako vgrajeno že v naši DNK in verjamemo, da bomo lahko
samo tako ohranili svet za jutrišnje ljudi. Kako bomo to dosegli, skupaj kot
družba, pa v Zgodbah iz prihodnosti, ki se odpirajo pred vami.
V Petrolu smo ponosni, da smo lahko mecensko podprli izdajo ponatisa
pričujoče knjige v slovenščini in tudi njeno izdajo v angleščini. Naše sporočilo ob tem pa je, naj nas ne bo strah skočiti v prihodnost, saj je vendarle
»žogica vpliva«, kakšna bo ta naša prihodnost, v rokah človeštva. Tukaj in
danes.
Jože Bajuk, član uprave
Petrol, d. d., Ljubljana
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Dvanajst milijard zemljanov je pravkar stopilo v novo desetletje in
zahodni del sveta si je oddahnil od nedavnih vodnih orkanov, ki so kipeli
v oceanu in jih je vedno povsem nepredvidljivi oceanski veter butnil ob
obale. Teh skoraj ni bilo več, vsaj ne takih, kot so jih poznali na začetku
21. stoletja, ko so ljudje ob besedi »obala« pomislili na lagodno počitnikovanje ob morju. Morje, suša, vročina in poplave so bili leta 2150 človekovi največji sovražniki, ki so občasno spreminjali videz obal in
pokrajin po vsem svetu. Ljudje z vročih in sušnih ter poplavljenih območij so naselili sever z zmernejšim podnebjem. Na eni od največjih srednjih šol v enem od vzhodnoameriških megamest so se odločili, da bodo
skušali na nedavno naravno katastrofo in njene posledice pozabiti tako,
da bodo dijake usmerili v tekmovanje v športno-virtualni igri, ki se imenuje FIST (Fight with Intelligence and SporT – Bojuj se z inteligenco in
s športom).
QQQ
Razbeljeno jutro so lomile sence MOVE-jev, neslišnih vozil brez voznikov, ki so na različnih višinah in z neverjetno hitrostjo prevažali ljudi
po mestu. Globoko pod njimi so se slišali sikajoči zvoki elektromobilov
in vodikovih transporterjev, ki so se z 250 kilometri na uro podili po beli
podlagi. V igri senc in sonca so utripajoči stebri skrbeli za brezžično
napajanje vozil. Dolgočasni mobilni tempo je prekinila prisotnost dveh
mladostnikov na cesti.
9
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»Axar, počakaj! Axar!« je vpil za svojim dvojčkom Ayar in pospešil za
njim.
Najstnika sta tekla kot za stavo v nasprotno smer kot promet. Vozila
so k sreči zaznala dve živi bitji na površini, ki jima sicer ni bila namenjena. Zaradi kontrolnega sistema, ki je opozarjal na anomalijo tudi z
zvočnimi signali, so v trenutku upočasnila vožnjo na zgolj 40 kilometrov na uro. Brezžična povezava se je zaradi varnosti prekinila in elektromobile je poganjalo samo še lastno napajanje. Fantoma se je zazdelo,
kot da se je ustavil čas, ko sta z več kot 50 kilometri na uro zdivjala mimo
upočasnjenega, a še vedno tekočega cestnega prometa.
Ljudje, ki so sedeli v elektromobilih, so presenečeno gledali za fantoma, nekateri pa niso skrivali svojega nezadovoljstva. Cesta pač ni prostor za igro in ta dva poba sta si očitno to jutro nadela PA-je (Propulsion
Add, ki ni bil modni, ampak bionični dodatek-eksoskelet, ki je omogočal
nekajkratno povečanje moči človeka).
»Axar, si znorel? Počakaj!« je še vedno kot neumen vpil za njim Ayar.
Pešci, ki so hodili ob cesti po svetlečih pločnikih, so se zvedavo obračali za njima. Otroci imajo vendar športne parke, na katerih lahko pokurijo presežno energijo! Obnovljeno življenje po orkanu je terjalo
zmernost in zato je toliko bolj nesprejemljivo, da se ta dva mulca podita
po cesti in ovirata jutranji promet.
Axar se je v milisekundi ustavil, kot bi v trenutku zmrznil. Ayar ga je
dohitel in takrat se je tudi njemu odprl neverjeten prizor. V beli cesti, na
kateri so še slabo sekundo prej vozili elektromobili, je zrasla ogromna
luknja ter se razširila tudi na pločnike in zelene nebotičnike v okolici.
Buhtela je kot neviden oblak in fantoma je bilo jasno, da se je pred njima
odprl virtualni svet, ki ga nista želela videti. Tokrat ne. In v taki različici
tudi ne.
»Pa saj sva odstranila leči!« je vzkliknil Ayar in Axar se je nagonsko
dotaknil svojih zelenorjavih oči. Ne, leč ni bilo več v njih.
»Mislim, da ne gre za leče,« je skoraj zašepetal Axar, ki je doumel, da
njegov brat dvojček in obenem najboljši prijatelj ni pretiraval, ker jo je
pobrisal iz učilnice, potem ko je za virtualno mizo zagledal tri nove
sošolce.
»Ne, ne gre,« se je strinjal Ayar. »Res so se vrnili,« je šepnil bratu.
10
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QQQ
Pred desetimi dnevi …
Bilo je še zgodaj zjutraj in vijolično nebo je nakazovalo izjemno vroč
dan.
Ponoči neslišno delujoči hladilni sistemi v mestih so počasi ugašali in
se preklapljali na uporabo shranjenega hladu za hlajenje objektov.
Prvi vetrič, ki so ga spodbudili sončni žarki, je zanihal elektronske
lističe na nekaterih strehah in sintetičnih drevesih, ki so pridno spravila
iz sebe prve elektrone.
Ptice so po zgodnjem jutranjem letanju iskale prijazne senčne kotičke,
v katere bi se lahko umaknile pred poldnevnim vročinskim udarom.
Ayar se je že zdavnaj prebudil in v sobi pomerjal svoje najnovejše oblačilo.
Med pomerjanjem se je pogovarjal s hišnim računalnikom. »Še
dobro, da sem dobil to novo obleko,« si jo je ogledoval in dodal: »Res
osvežujoče hladi in suši kožo, čeprav je tako oprijeta.«
»Ayar, če želiš, si lahko ogledaš najnovejši program za poslikavo,
poglej v virtualnem polju, kaj vse lahko z njim narediš,« se je oglasil hišni
računalnik in mu posredoval vzorce najnovejših modnih krikov, ki jih je
lastnik obleke lahko po želji spreminjal na svojem oblačilu.
»Vau, tole je pa čisto noro,« se je Ayar igral z vzorci na obleki in si jih
z zanimanjem ogledoval.
»Poglej še to,« je vstopil Axar in sprostil rahel elektronski sunek proti
Ayarjevemu telesu.
»Hej, kaj pa delaš?« se je Ayar v zgodnjem jutru popolnoma predramil, ker je obleka sprožila okrog sebe poseben elektronski ščit.
»Ha, si mi jo pa res zagodel,« se je zasmejal ob pogledu na modrikasto plazmo, ki je objemala obleko.
»Ayar, tole je poseben elektronski ščit pred nezaželenimi valovanji, ki
bi lahko vplivala tudi na tvoj virtualni vidni sistem,« ga je podučil računalnik. »Fanta, glejta, da ne bosta izrabljala njegovih sposobnosti. Lahko
ga namreč uporabita tudi za povsem neboleč, a nenavaden dotik, kot bi
izkoristila silo dveh magnetov z enako usmerjenima poloma,« je bil
natančen računalnik.
12
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Obleke so bile v tistem času res nekaj posebnega, v primerjavi z
nekdanjo modo so bile rezultat vedno bolj dovršene tehnologije, ki so
omogočale raznovrstne poslikave. Nekateri ljudje pa so se z virtualnim sistemom vidnega sistema odločili kar za prosto izbiro oblačenja
in so jih drugi ljudje videli v oblačilih, ki so si jih ponastavili. Po navadi
so izbrali taka oblačila, v katerih so se v preteklosti radi pogosto pojavljali in so ljudem, ki so jih srečevali oziroma videvali, ostala v spominu.
QQQ
»Si kaj razmišljal o FIST-u?« je Ayar vprašal Axarja, ko sta se približno
pol ure pozneje bližala šoli.
»Seveda. Mislim, da bi morala za soigralko izbrati Anyo,« je z nasmehom svetoval Axar. Vedel je, da je Ayar noro zaljubljen v njuno sosedo, ki
se je rodila le nekaj minut pred njima in torej v istem letu, zato je imela
kot onadva ime na črko A. Izbira imen je tako že nakazovala na prihodnja poimenovanja vseh generacij novih ljudi oziroma futurjancev, kot so
jim dejali sedanji kuretjanci.
Ayar se je na mestu zasukal, kot bi jo hotel mahniti nazaj proti domu,
a je Axar predvidel ta njegov korak in mu z bliskovito kretnjo, med katero
se je energija njegove roke le bežno dotaknila energije bratove roke, to
preprečil. Pred njima je namreč stala Anya. Medtem ko je Ayar za hip v
virtualni vzporednici, v katero je lahko pogledal z očesnimi lečami, videl,
da se bo v kratkem srečal s svojo simpatijo, pa je Axar, kot vselej naprednejši dvojček, videl tudi, da bo to prav ta trenutek.
»Hej, vidva!« ju je kot vedno veselo pozdravila Anya.
Deklica je bila skoraj taka kot dvojčka. Imela je enako čudovito olivno polt, ki so jo sodobnemu svetu prinesle globalne migracije, in tudi
ona je imela namesto las, ki so jih sodobni ljudje videli le še pri peščici
najstarejših Zemljanov – ravno ta dan je praznovala svoj 165. rojstni
dan rekorderka iz Sibirije –, glavo tetovirano. Tetovaža je podobno kot
oblačila delovala virtualno; včasih se je zalesketala, drugič premaknila,
tretjič se je spremenila in menjala barvo. Danes je bila vijoličen metulj,
prav tak, kot je bila jutranja zarja, in Ayar je pomislil, da je Anya danes
13
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še posebej lepa. Kot že ena generacija prej so se tudi sodobniki zaljubljali v človekov značaj, videz je bil le obrobnega pomena.
»Jutro, jutro!« ni bil zadržan Axar in z energijo svojega oblačila malce
naprej potisnil bolj sramežljivega Ayarja.
»Se vama lahko pridružim na poti v šolo?« je Anya vprašala bolj za
iztočnico v klepet, saj je že hodila ob njima. Fantoma ni bilo treba odgovoriti, saj je dekle neumorno žlobudralo in Axar je vedel, da govori kot
navita vzmet zaradi Ayarja. Ko je bila Anya ob njem, jo je enostavno nekaj
popadlo in sililo, da je morala govoriti; včasih tudi simpatične neumnosti.
Med njo in Ayarjem je ves čas hoje proti šoli preskakovala iskriva energija, ki so jo lahko videli vsi, ki so nosili leče za virtualni svet. Virtualno
je bilo leta 2150 preprosto realno. Tudi zbadanja sovrstnikov, ki so že na
daleč videli modre iskre.
QQQ

Lise senc so bliskovito preletele okolico in v trenutku izginile v daljavi.
Rahel šum je naznanjal rutinski prelet brezpilotne policijske patrulje
ROCE-jev. Ta plovila so že zdavnaj izpodrinila helikopterje in podobe letečih ropotulj z eno ali dvema elisama so bile vsem, ki so se jih spomnili,
nenavadno smešne. ROCE-ji so namesto elis uporabljali tudi do deset
mikroturbin, zato so bili tako stabilni, da bi se človek, seveda če ni imel
vrtoglavice, lahko tudi med letom mirno sprehajal po njihovi strehi in na
14
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njih celo zlahka zganjal norčije. Spodaj pod patruljo so še zadnji dijaki vzhičeno tekli iz šole po parku sintetičnih dreves in vstopali v veliko dvorano.
»Torej imamo v prvi skupini trojico, Anyo, Axarja in Ayarja, v drugi
pa Apija, Anino in Amana!« je glasno oznanil profesor športne fizike,
gospod Nitro, ko so v šoli dokončno sprejeli odločitev o FIST-u. Profesor
Nitro je bil iz generacije ljudi N, ki je končala ero fosilnih goriv ter digitalizacije in vse skupaj predala novi generaciji, generaciji, ki jo je označevala črka O. Zato je bil med dijaki znan kot racionalen tip, včasih tudi
malce nostalgičen, ki pa ni za sveto jemal vsega, kar je bilo povezano s
tehnološkim napredkom. Za ravnateljico je bil zato pravi človek tudi za
izvedbo FIST-a.
V ogromni modrosrebrni dvorani so dijaki izvajali najbolj neverjetne
športno-fizikalne eksperimente. Stene so spreminjale podobe in postavljale dvorano v različna okolja. Po navadi je ob premorih utonila v morske globine, medtem ko so kiti, delfini in druga čudovita morska bitja
plavali naokrog.
Ko je profesor oznanil odločitev, je završalo, modrina se je prelila v
svetlobo zunanje okolice dvorane, stene so postale prozorne. Videti je
bilo drevesa osupljivih barv in sadežev z nenavadnim, a čudovitim okusom, ki so se nasmihala soncu. V vsakem sadežu je bilo dovolj vseh vitaminov za ves dan. Pred nekaj leti je začel veljati zakon, da morajo biti
drevesa sintetične biologije s svojimi sadeži prosto na voljo vsem ljudem.
Ta drevesa so dajala v nočnih urah od sebe več svetlobe kot polna luna.
Mestna razsvetljava, še posebej ob virtualnem vidu, ni bila več potrebna.
Nekdanji strah pred temo je vedno znova čudil mlade in buril njihovo
domišljijo o preteklih časih.
Na obeh straneh dvorane je sedelo več sto dijakov, katerih glave so bile
ozaljšane z najbolj bleščečimi, divjimi, malodane pošastnimi tetovažami,
a tudi s prikupnimi podobami cvetlic in ptic, ki so letale daleč nad oblaki
in jih pod njimi nihče ni videl že več let. Kdor je nosil virtualne leče – in
v tej dvorani so jih prav vsi –, je lahko videl tudi igrive vzorce in barve
oblačil dijakov, medtem ko je profesor Nitro nosil trenirko z začetka stoletja, ki jo je, če se je strgala, odnesel v popravljalnico oblačil, kjer so
vedno znova zakrpali in okrepili sinjemodri material z belimi črtami ob
strani.
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Dijaki z desne so ob razglasitvi tekmovalcev začeli v en glas vpiti:
»Atomi, Atomi, Atomi!« in prva trojica je vedela, da gre zanje. Ime skupine je bilo izbrano isti hip, ko je najnaprednejši učenec virtualno ponesel zamisel med svoje sovrstnike, hkrati pa so ga zaslišali tudi Anya, Axar
in Ayar. Ob poimenovanju so se le vljudno priklonili, dijaki pa so odobravajoče zaploskali.
A ploskanje dijakov na desni je preglasilo bučno vpitje leve strani dvorane: »Panama, Panama, Panama!« Dijakom je bila dobro znana ameriška zgodovina 19. stoletja ter primer Paname iz nje in ker so imena druge
trojice nagajivo asociirala na to zgodovinsko izkušnjo, je bil izbor samoumeven.
Vse skupaj je prekinil predirljiv profesorjev žvižg, ki je v prostoru tako
močno odmeval, da so se dijaki prijeli za ušesa in zastokali. To je bil še
žvižg iz generacije N, ki je v tridesetih letih tako rada hodila na tekme
ameriškega nogometa, ta šport pa sedanji generaciji ni bil dovolj napet
in zanimiv.
»Posluh!« je zavpil profesor Nitro. »Vsi poznamo igro FIST, pa vendar
naj ponovim, da ne bo kakšnih neumnosti,« je skoraj zapretil. Dijaki so
vedeli, da zato, ker je pred nekaj leti eden od tekmovalcev v igri izgubil
razum, a niso nikoli odkrili, kako je do tega prišlo. Pravila igre so bila
znana in se jih nihče ni drznil kršiti.
»Nasprotnika je treba premagati v inteligenci …,« je začel profesor
Nitro in seveda mislil na virtualni uspeh. »… in nato še v športu, ki je v
našem primeru borilna veščina!« je razburjeno zavpil, dvorana pa se je
od vzhičenosti dijakov spet zatresla. Energija, ki je švigala po zraku, je
zasenčila plazmo, ki se je ovijala med Anyo in Ayarjem.
»Torej!« je spet predirljivo utišal vpitje v dvorani profesor in pokazal
na izbrani tekmovalni trojici. »Vi si morate virtualno kreirati sotekmovalce, ki bodo sposobni v boju premagati virtualne sotekmovalce vaših
tekmecev. Najprej torej inteligenca, nato boj!« je vpil profesor, dvorana
pa se je spet tresla.
Ravnateljica Ofeliya – pripadala je generaciji O –, ki je športno dvorano opazovala iz svoje ovalne pisarne na vrhu ogromne zelene šole, je
videla, da se modra barva športnega objekta vse bolj spreminja v srebrno,
kar je pomenilo, da je elektrike, proizvedene s fotonapetostnimi celicami,
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dovolj v hranilnikih in da lahko ovoj stavbe začne neposredno pridobivati
in skladiščiti vodik. Ob robu dvorane se je lesketal rustikalni rastlinjak.
Čeprav je od zunaj deloval zastarelo, je zagotavljal zelenjavo in sadje za
celotno šolo vse leto. Pod rastlinjakom je bil velik bazen vode, ki so ga polnile z bližnjih streh in površin stekajoče se dežne kaplje. S toliko energije dijakov je naša samozadostnost popolna, je zadovoljno pomislila.
QQQ
Zvoki Plasmica so se glasno razlegali po vsej hiši. Kljub hitremu
ritmu je imel človek ob tako bogatem in popolnem zvoku 16-nivojske
glasbe občutek, da je v breztežnostnem stanju. Bilo bi tudi čudno, če ne
bi bilo tako, saj je bila programirana za človekova čutila.
Anya je sedela v udobnem virtualnem stolu in gledala proti zunanji
steni. Nežna svetloba notranjih sten se je pršila po prostoru. Besede, ki
jih je Anya šepetala, so se v reki verzov prikazovale pred njenimi očmi.
Različne podobe na steni so se medtem spreminjale in slikovito odražale
njena čustva.
»Kako naj mu povem,
da mavričen je svet,
skrivnostno ujet
v prihodnost sanj,
vesoljno hrepenenje …
Kako naj mu povem,
da elektronov ples se vname
in sleherni dotik ujame
v srcu vonj pomladi,
v telesu žar poletja.
Kako naj mu povem, da ga …«
V desnem kotu se je nenadoma prikazalo pojavno okno in na njem
nasmejana obraza dvojčkov. »Hej, Anya, boš prišla ven?« je vprašal Axar.
Anya jima je z nasmehom prikimala, zamahnila z roko in stena je
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hipoma postala prozorna, odstirala pa je prelep pogled na cvetlični vrt.
Anya si je hitro izbrala novo podobo obleke, nato pa jo je kot raketo odneslo iz hiše. Na pragu ji je globok, a nežen elektronski glas hišnega računalnika zaželel lep in prijeten dan.
Rahlo zadihana je lažje skrivala rdečico, ki ji je oblila obraz ob pogledu
na Ayarja. Da bi se izognila zadregi, je takoj izstrelila: »Fanta, domislila
sem se! Vem, kakšne virtualne sotekmovalce potrebujemo!«
Axar in Ayar sta se radovedno zazrla vanjo, na njeni glavi pa je metulj
– še vedno je imela isto tetovažo – zasijal bleščeče rumeno. To jo je
izdalo, da je razburjena.
»Naši sotekmovalci bomo mi sami!« je zakrilila, dvojčka pa sta se
zabodeno spogledala.
»Kako to misliš?« jo je resno vprašal Ayar, ki je bil veliko bolj drzen v
snovanju virtualnega sveta kot Axar, ki je ta svet le bolj čutno doživljal, ni
pa si upal preveč vplivati nanj.
»Mislim, da lahko potegnemo iz nove časovne dimenzije, recimo s
konca 25. stoletja, nas same oziroma jih prosimo za pomoč in jih nato
spustimo nazaj v njihov svet,« je hihitaje zdrdrala. Tokrat ni bila živčna
zaradi Ayarja, ampak jo je gnala obsedenost z igro. Ta je obsedla pravzaprav vso šolo in celo profesorja Nitra.
»Em, to je nekaj čisto drugega kot tisto, ko smo iz preteklosti potegnili k nam svoje starše, Anya,« je skušal biti razsoden Axar, Ayar pa je
izustil le zamišljen 'hm'.
»Seveda! In če smo tako drzni, sem prepričana, da bomo premagali
Panamo,« je plosknila Anya.
»Ne vem, nisem prepričan, koliko bodo sposobni naši futurjanci,« je
bil skeptičen Axar. S futurjanci so označevali ljudi prihodnosti, ki so bili
enaki njim, a z veliko večjimi sposobnostmi. Medtem ko so oni še vedno
nosili leče za virtualni svet, se je pred letom dni že rodila generacija, ki
je imela na podlagi biotehnologij virtualni sistem že integriran v možganih. Nekateri ljudje so se jih kar bali. Od ljudi sedanje generacije so se
na pogled razlikovali samo po barvi oči. Vsi so imeli svetlo modre.
Anya je nadaljevala: »Kolikor mi je znano, lahko naši futurjanci popolnoma občutijo virtualni svet, kot bi ga res živeli, vonjali in okušali.« Malo
je pomolčala, ko je videla začudena pogleda Axarja in Ayarja, nato pa
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nadaljevala: »Naši futurjanci lahko berejo in se pogovarjajo z mislimi, z
mislimi lahko tudi upravljajo vse naprave in stroje.« Fanta sta vedela, da
ima prav, in zavladala je tišina.
»Mislim, da lahko s tem prekršimo kakšno pravilo igre,« je bil skeptičen Axar, Ayar pa je bil še vedno tiho.
»Ayar?« se je zdaj Anya obrnila k svoji simpatiji.
»Ja, mislim, da bi šlo,« se je naposled oglasil.
»To!« je veselo zavpila Anya in ga močno objela, da ju je objel čudovit
modrovijoličen obroč. A le za hip; ko ga je izpustila, je popolnoma splahnel.
»No, vidva, zaljubljenca, ne lomita ga preveč,« je postal resen Axar.
Ta zamisel mu ni bila prav nič všeč.
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»Poglej, bratec, če bomo ugotovili, da kršimo kakšno pravilo igre,
bomo to opustili, prav?« se je obrnil k njemu Ayar. Axar je le pokimal.
QQQ
»In?« je vprašal Ayar, ko je Axar prihitel v športno dvorano. Medtem
ko so na enem koncu Atomi šele snovali svojo skupino sotekmovalcev, so
Panamci na drugi strani že vadili borilne veščine s svojimi sotekmovalci.
To so bili nekdaj znana Chuck Norris in Arnold Schwarzenegger ter pripadnik nekdanje tujske legije, ki je pred desetletji povsem poniknila. Za
zadnjimi živimi legionarji so izginile vse sledi med petdesetletnimi boji
v Afriki. Takrat se je revnejši del približno 200-milijonskega ljudstva iz
prevročega in suhega severozahodnega dela celine želel preseliti proti
ekvatorialni Afriki. Bogatejši severni Afričani in ljudje z Bližnjega vzhoda
pa so večinoma zapolnili nekdanje stepe Sibirije, danes kraje z visoko
vlažnostjo in zmernimi temperaturami.
Axar je z roko odmaknil virtualni zaslon, na katerem sta Ayar in Anya
ustvarila družinsko deblo vseh treh in na osnovi preteklih lastnosti ter
sposobnosti družinskih članov skušala predvideti lastnosti in sposobnosti njihovih futurjancev.
»Ne kršimo nobenega pravila,« je zdaj tudi on razburjeno odgovoril.
V zadnjih dneh, potem ko je Anya predlagala nepredstavljivo zamisel
o njihovih futurjancih kot sotekmovalcih v FIST-u, je tudi sam precej razmišljal. Ker je stavil na zanesljivost, je sklenil, da je res bolje zaupati sebi
– sicer v koži futurjanca – kot pa nekemu liku iz preteklosti, ki ti ga je
uspelo privesti v prihodnost in mu s tem nuditi edinstveno doživetje, ki
ga v svojem času ne bo nikdar več doživel. Nikdar nisi vedel niti, ali bo
tak lik želel ostati v tem svetu. Za zdaj se to še ni zgodilo, saj se nihče od
t. i. historjancev ni znašel v novem svetu in želel nazaj v svojo nostalgijo.
»Torej gremo v to?« je zabodla vanj svoje velike okrogle oči Anya. Prikimal je.
»Jaaa!« sta zavpila oba z Ayarjem in zaplesala okoli Axarja, da ga je
energija, ki sta jo sprožila, kar malce povzdignila od tal. Panamci so jih
posmehljivo gledali. Niso se jih zares bali, saj so s svojimi virtualnimi
sotekmovalci že precej in trdo trenirali. Sotekmovalci so bili povrhu še
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zabavni, saj so govorili neko čudno angleščino, sploh eden z močnim
neznanim naglasom.
Močan naglas je bil kar pogost, saj je bil ves svet premešan z različnimi kulturami. To je bila posledica številnih migracij ljudstev v zadnjih sto letih. Več kot milijarda ljudi se je preselila na za bivanje bolj
prijazna območja. Vsi poskusi upravljati vreme in podnebje na Zemlji
so se izjalovili, včasih so celo povzročili dodatno škodo, kot na primer
ogledala v vesolju, ki bi morala zagotavljati senco nad nekaterimi
območji. Nenaden asteroidni dež, ki je leta 2114 zasul ogledala, je spremenil zemeljsko orbito v veliko smetišče razbitin.
QQQ
Sonce je tonilo v svoji rdečini in zlivalo svetlobo po zelenkasti, 92nadstropni stolpnici vertikalne farme. Ta je zagotavljala sadje in zelenjavo
za kar 15.000 mestnih ust. Ta stavba je edina ujela človeško oko iz šolske
dvorane, v kateri sta napeto stali skoraj popolnoma enaki senci dveh teles.
»Še malo, še malo,« je sikal skozi zobe Ayar, Axar pa je živčno stiskal
pesti in se potil za njegovim hrbtom. Še dobro, da je na novo odkrito
oblačilo uspešno prevajalo tudi znoj, sicer bi imel hrbet čisto moker.
Dvojčka sta zrla v virtualni zaslon, na katerem so se mavrično prelivale
barve in različni vzorci, od katerih so trije postajali vse bolj podobni človeškim figuram. Vedela sta, da so to njihovi futurjanci. Anyi to noč nista
dovolila, da bi bila zraven, ko bosta v ta svet vpoklicala svoje futurjance,
saj nista vedela, kakšne bodo njihove sposobnosti in nameni. Niti tega
nista vedela, kako bodo razmišljali!
Toda zvedavo dekle se ni dalo zares odgnati; s konca dvorane, ki je
bila povsem prazna, saj so tudi Panamci končali trening za tisti dan, je
kukala v isti zaslon in si nervozno grizlo nohte.
»Dajmo, dajmo,« je tudi ona šepetala, a je fanta kljub dobro razvitemu
šestemu čutu nista slišala, saj sta preveč nestrpno čakala na težko pričakovan prihod. Omogočila ga je umetna inteligenca, ki so jo razvili komaj
leto prej in še ni bila preverjena, ali deluje tudi za prihod futurjancev. Do
zdaj so jo uporabljali le za prihod historjancev, a so snovalci zakona o virtualnih potovanjih pustili ta člen precej ohlapen, ker bi se morda že v
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kratkem podali tudi v to testiranje. Vedeli so – no, vsaj stavili so na to –,
da si preprosti ljudje enostavno ne bodo upali sami vabiti futurjancev.
Vzrok je bil ogromen, a preprost: človeški kompleks, ki je mučil slehernega kuretjanca – da je nepremagljiv in najsposobnejši. A kot so nove
generacije ljudi prinašale nove virtualne sisteme, tako so se tudi rojevale
z vgrajenimi oziroma prirojenimi novimi sistemi. Zakonodajalci pa zagotovo niso stavili na tako zvedavo mladino, kot je bila generacija A.
V dvorani se je s kopičenjem energije v virtualnem zaslonu in z vse
bolj jasnimi figurami zdaj že prepoznavnih ljudi popolnoma stemnilo,
potem osvetlilo, kot bi bil beli dan, in spet stemnilo. Sleherni šum je
pogoltnila grobna tišina. Vsi trije Atomi so zajeli sapo, fanta pa sta nagonsko stopila korak od zaslona. Iz njega je stopila najprej futurjanska Anya,
oblečena povsem v črno, oblačilo pa je bilo videti, kot bi ji priraslo na
kožo. Njene svetlomodre oči so šinile po dvorani in vsem trem se je zdelo,
kot bi jim kdo prestrelil misli.
Anya, ki je stala na koncu dvorane, se ni mogla zadržati in je pisknila.
V tistem trenutku sta se dvojčka zazrla proti njej, Ayar pa je nagonsko
zaščitniško siknil: »Hej!« Anya je pritekla k njemu in ga prijela za roko.
Njena futurjanka očitno ni dobro vedela, kje se je znašla, saj je kar stala
pred Anyo, Ayarjem in Axarjem ter si ogledovala svoje roke, ki so tudi
bile prevlečene z neko črno snovjo.
Ni minila niti sekunda, ko je za Anyo iz zaslona butnil futurjanski
Ayar. »Mya! Mya!« je kričal in ko se je znašel ob svoji ljubezni, ki jo je
pravkar potegnilo – kot se zdi – v davno preteklost, se je tudi on nagonsko obrnil proti trem možnim napadalcem in dvignil roki v borbeni položaj. Črna snov na koži njegovih rok se je premikala in oblikovala v več
lovk, ostrih kot britev. Trojica kuretjancev je, da bi se ubranila pred njimi,
hitro stopila korak nazaj. Mya – tako je bilo očitno ime Anyjini futurjanki
– se je skrila za svojega dragega. Anya je ob tem prizoru pomislila, da je
zelo lepo, da sta si z Ayarjem pravzaprav usojena – v katerem koli času
že bosta. Toda njeno zasanjano razmišljanje je zmotil prihod tretjega,
Axarjevega futurjanca, ki je iz zaslona treščil na tla pred njih.
»Heej!« je nejevoljno zatulil, da je prekinil neprijetno tišino, ki je
zevala med trojico iz leta 2150 in futurjanskim parom iz leta 2480. Njegov krik je zvenel skoraj elektronsko, a videti je bil šibkejši kot Axar iz leta
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2150, zato je bil ta malo razočaran nad svojim futurjancem. »A v takega
se bom razvil,« je zamomljal sam pri sebi, Anya pa je – malce zaradi živčnosti, malce pa zaradi svoje pristnosti – prasnila v smeh.
»Kdo ste vi, ljudje?« je nežno vprašala Mya in Anya se je hipoma zresnila, saj je v njej prepoznala prestrašeno sebe.
»Živijo, jaz sem Anya,« ji je podala roko kuretjanka. Mya je ponujeno
roko le začudeno pogledala in se umaknila nazaj za fanta, ki je stopil
naprej. »To so naši historjanci,« je ugotovil futurjanski Ayar. Ob teh besedah so njegove lovke povsem izginile. »Jaz sem Mey,« je med priklonom
spoštljivo dejal. »Jaz sem pa Mex,« se je hitro priklonil še zadnji prišlek
– futurjanski Axar.
»Hvala, ker ste nas rešili,« je iskreno dejala Mya, njene svetlomodre oči
pa so postale skoraj bele. Kot bi iz njih govorila voda, je pomislila Anya.
QQQ
»Ljudje, sploh se vam ne sanja, kaj ste začeli v 22. stoletju,« je pribil
Mex in sočno srknil iz tankega steklenega kozarca, v katerem je bila
zelena ledena tekočina. Frizi je bila priljubljena pijača, ki jo je na začetku
22. stoletja plasirala na trg ena največjih korporacij za proizvodnjo pijač;
v njej je bila sveža mešanica zdravega hmelja in zelišč z vitaminskimi
dodatki.
Ko je vrgel očitek svojim historijancem, je Mex mislil na odkritje iz
leta 2136. Znanstveniki so si namreč do tistega leta približno dve stoletji
prizadevali povezati teorijo kvantne fizike, ki govori o obnašanju snovi v
zelo majhnem svetu, manjšem od atomov, in relativnostno teorijo, ki jo
je na začetku 20. stoletja postavil znanstvenik Albert Einstein. Leta 2136
jim je končno uspelo razviti in tudi eksperimentalno dokazati teorijo
vsega. Človek je z njeno pomočjo končno dojel, kako sta gravitacija in
kvantna fizika povezani. To odkritje je pomagalo tudi razumeti in povezati naše vesolje z drugimi, vzporednimi vesolji, kar je bila pozneje temelj
za eksperimente v 25. stoletju. Takrat je ljudem uspelo odpreti posebne
črvine, skozi katere so lahko prehajali iz našega v druga vesolja. Kmalu
pa so še ugotovili, da lahko te črvine izkoristijo za črpanje energije iz drugih vesolij. S tem pa so ravno v času, iz katerega je bila trojica futurjancev,
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povzročili nestabilnost v enem od vzporednih vesolij. Nestabilnost pa se
je pojavila še v drugih vesoljih, tudi v našem, in kar na lepem so začele
nastajati ter goltati predmete in osebe. Ogromno živih bitij je takrat nenadoma izginilo neznano kam. Nekateri pravijo, da so odšli v Nikoli, posebno mirujoče stanje vseh vesolij.
»Tole je super!« je pomignil s svojim izpraznjenim kozarcem Mey, do
njega pa je v hipu pridrsal okrogli mali android in mu iz svojega jedra
natočil novo pijačo.
»In tile historjanski androidi so naravnost nostalgično fantastični!«
se je zasmejala Mya.
»Nostalgično fantastični? Dobili smo jih komaj pred letom dni,« se je
začudila Anya. »Morala bi videti stare, ki so pijačo med natakanjem občasno tudi polili!«
»In kakšno je življenje tik pred vstopom v 26. stoletje?« se je zresnil
Axar.
»Nočeš vedeti, stari,« je spet srknil pijačo Mey.
»Ali pač, morda pa se še kaj spremeni,« je rekla Mya. »Veste, sredi 25.
stoletja, pred našimi 30 leti, so prepovedali potovanja skozi čas. Bioni so
prevečkrat pobegnili v virtualno preteklost.«
»Res?« je nejeverno vprašala Anya in nadaljevala: »Kdo pa sploh so
bioni?«
»Pred teboj stojijo,« se je zasmejala Mya.
Razlaga je postajala vse bolj zapletena in trojica A-jev je v pičlih nekaj
sekundah težko sledila več kot tristoletnemu razvoju.
Tudi Mya je opazila, da je bolje prihraniti nekaj novic za drugič. Zato
je dejala: »No, ko smo že pri prebeglih bionih, oni so se odločali za življenje v obdobju od leta 2200 do 2300, ko so bili časi najboljši.« Ob teh
besedah se je ugriznila v ustnico, kot bi spet nekaj preveč rekla.
»Ampak vaša generacija, generacija A, ta pa se je zapisala v zgodovino, ni kaj,« je spet nekoliko očitajoče dvignil kozarec Mey in rešil spodrsljaj Mye, ne da bi drugi to opazili. Z Ayarjem sta nazdravila.
»S čim?« je spet vprašala Anya.
Futurjanska trojica se je spogledala. »Morda jutri,« je bila odrezava
Mya in vsi trije futurjanci so se obrnili na petah in izstopili iz prijetne
kavarne ob šolski dvorani.
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»Kam pa?« je že hotela vprašati Anya, a jo je Ayar ustavil: »Pusti jih,
najbrž so utrujeni. Saj bodo jutri povedali.«
Axar ni bil tako prepričan. Vse skupaj je bilo zelo čudno; futurjanski
prišleki so spreminjali razpoloženje kot za stavo, je opazil.
»Mislita, da vedo, kaj razmišljamo?« se je Anya obrnila k dvojčkoma,
ta dva pa sta le skomignila z rameni. Nekaj ni bilo v redu …
QQQ
Na obrobju mesta so se v soju prvih sončnih žarkov lesketali objekti
najnovejših, človeku prijaznih jedrskih elektrarn. Bile so ponos človekove domiselnosti in skrbi za okolje, a so hkrati opominjale na pretekle
jedrske napake človeštva.
V bližini elektrarn so roboti že pridno delali v tovarnah. V sosednjih
biofarmah so se sveži izdelki umetnega mesa, mleka in sira nalagali na
transportne trakove – živali iz preteklosti bi bile zelo hvaležne za take
dosežke in naprave.
Transportni trakovi so vodili do velikih cevi, po katerih so švigali paketi
hrane in surovin. Takim sistemom se je reklo INTRA (Internal Transport
ali notranji transport). Zaradi njih veliki tovornjaki oziroma vodikovi transporterji niso več vozili v mesta.
Podi, elektrovozila brez šoferjev, so po mestu razvažali hrano iz sistemov INTRA do lačnih ust in za potrebe meščanov.
Rahlo piskanje v mestu je naznanjalo odvoz smeti, ki so jih podi spravili do sistemov EXTRA (External Transport ali zunanji transport), od
koder so bile v pičlih šestih minutah sto kilometrov daleč. Ob ceveh sistemov INTRA in EXTRA so se proti mestu vili kabli superomrežja, po katerem so ob hladni družbi vodika drveli elektroni.
Zeleno okolje je poskrbelo, da človek takih sistemov sploh ni opazil,
čeprav so bili pomemben del njegovega življenja.
»Kako lepa jutra imate v letu 2150!« je veselo vzkliknila Mya, ko je
naslednji dan pritekla za Anyo, ki je – spala ni niti sekunde – zamišljeno
hodila proti šoli.
»O, dobro jutro!« je vseeno veselo pozdravila svojo futurjanko. Nato
sta pritekla še Mey ter Mex in prvi je takoj prijel Myo za roko. Očitno ni
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tako sramežljiv kot njegov historjanec, je pomislila Anya in se v mislih
nasmehnila.
»Ja, lepa so,« je odvrnila in že hotela vprašati, kakšna jutra so v letu
2480, ko sta se jim pridružila še Ayar in Axar.
»Živijo, družba!« sta pozdravila. Tudi onadva nista prav veliko spala.
Trije futurjanci niso odzdravili; očitno se v prihodnosti ljudje niso več
pozdravljali, ker se tudi rokovali niso.
»Torej nas potrebujete za to, da premlatimo vaše tekmece v historjanski igri FIST,« je Ayarju drzno vzel besedo njegov futurjanec Mey.
»Ne bom vprašal, kako to veš,« se mu je Ayar nasmehnil.
»Smo za!« je veselo skočila Mya. »V zameno pa se vi trije vrnete v leto
2480 namesto nas!« Vsem trem je vzelo sapo. Anya je odrevenela, počutila se je, kot bi v hipu zmrznila.
»No,« je prvi prekinil tišino Axar, ampak nadaljnje reakcije tudi on –
kljub svojim izjemnim sposobnostim predvideti prihodnje dogodke – ni
mogel pričakovati.
»To ni bilo niti vprašanje niti pogoj,« je zadonel s svojim spet malo
bolj elektronsko obarvanim glasom Mey. Očitno je elektronika usekala, ko
se je vznejevoljil, čeprav pri drugih dveh tega ni bilo čutiti.
»Vi ste nas pripeljali v ta čas in nihče vas v to ni silil, ampak veste, da
je treba ohranjati ravnotežja. Povsem preprosto,« je dodal Mex in tudi on
je zvenel bolj zlovešče kot prejšnji večer. »Prejšnji večer pa je bil videti
povsem nebogljen!« si je potihoma dejal Axar.
Najbolje bo, da speljejo pogovor tako, kot so si zamislili futurjanci,
katerih moči se sodobna trojica še vedno ni zavedala. Morda pa je zaslon
sinoči ob robu prav kazal, da je moč zaznane energije prišlekov presegla
600 megavatov, a je Ayar pomislil, da se je virtualnemu sistemu za potovanja skozi čas zaradi preobremenitve za trenutek malce zmešalo.
»Razumemo, ampak, ali lahko najprej opravimo prvi trening, nato pa
bomo videli, kako naprej?« je z mirnim tonom, ki je pomiril nastali položaj, nadaljeval Axar. Imel je sposobnost dati ljudem, kar so si želeli.
Čeprav je na koncu obveljala njegova, so drugi verjeli, da je zmaga pravzaprav njihova.
Futurjanska trojica ni odgovorila, Mex si je le sproščeno zažvižgal in
jo mahnil za Meyem, ki je že izginil v šolo, Mya pa, kot bi se udrla v tla.
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Kuretjanci niso vedeli, da so črna oprijeta oblačila, ki so jih imeli futurjanci na sebi, omogočala tudi skakanje v vzporedni svet, ki ga v tem času
ljudje še niso poznali, in prav tja jo je mahnila Mya. Tudi to namreč leta
2480 ni bilo več dovoljeno, zato si je zdaj dala duška.
QQQ
Leta 2380, mnogo let po času, ki ga opisujemo v tej zgodbi, je korejski znanstvenik Sang Hu Kim razvil molekularne robote, ki jih je poimenoval Catomic (beseda katomiki izhaja iz klajtronike, angleško Claytronic
+ Atom = Catom). Ti molekularni roboti so bili v primerjavi s prejšnjimi
znanimi in dokaj primitivnimi različicami sposobni oblikovati zelo tanke
in različne oblike. Lahko so poljubno spreminjali barve, njihova osnovna barva pa je bila črna. Izjemno dobro so se povezovali tudi v moč razmišljanja, ki so jo krepili z medsebojnim delovanjem. Sang Hu Kim je
svoje odkritje zelo dobro skrival pred javnostjo. Nekega dne pa se je njegov asistent preoblekel v katomika. Šel je na ulico in presenetil nič
hudega sluteče mimoidoče. Nekateri so mislili, da gre za novo sintetično
bitje, drugi so ob pogledu na vesoljca prebledeli. Črna spaka se je sprehajala po ulicah in spreminjala svojo obliko pred začudenimi mimoidočimi. In ko so ti radovedno in presenečeno bolščali vanjo, je spremenila
obraz v velikansko žrelo pošasti. Ljudje so panično bežali pred njo in
naslovnice virtualnih novic so bile polne burnih novic o nenavadni črni
prikazni. Stvar je šla tako daleč, da je policija poslala na ceste posebne
enote, ki so po dveh dneh končno ujele nepridiprava. Sang Hu je pozneje
javnosti razkril svoje odkritje in da bi se ljudem opravičil, je, čeprav sam
ni sodeloval pri teh potegavščinah, razvil posebna oblačila za različna
opravila in težke razmere. Katomiki so postali del življenja ljudi in jih
spremljali na vsakem koraku, vanje pa so bili oblečeni tudi Mya, Mey in
Mex.
QQQ
V virtualnih novicah so naznanili, da je misija Cairo s svojo mešano
androidno-človeško posadko uspešno zgradila podzemne baze na Mar27
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sovi luni Phobos. Podzemne baze so bile nujno potrebne zaradi sevanja
in asteroidnega dežja, ki bi zlahka preluknjal krhko človeško telo in
poškodoval opremo. Nasmejani obrazi ekipe z Marsom v ozadju so polnili virtualno polje. Za njimi se je prva tovorna ladja že dvignila in se
odpravila na nekajminutno vožnjo proti Marsu. Ljudje na Zemlji so bili
veseli, saj je šlo za novo zmagoslavje človeštva in tehnologije.
Njihove obraze pa so hitro zresnili najnovejši posnetki poplavljenih
območij v Bangladešu, na Floridi ter na Nizozemskem, v severni Italiji
in marsikje drugod po zemeljski obli, ki jih je zalilo morje. Skoraj deset
tisoč ljudi z vseh koncev sveta je tisti dan zapustilo svoje domove. In
naslednji dan še deset tisoč. In tretji dan še deset tisoč … Virtualne novice
Ameriške unije so vsak dan predvajale te žalostne posnetke in prebivalce
Zemlje opozarjale na norost njihovih okoljsko neozaveščenih prednikov,
obenem pa pozivale na strpnost in pomoč soljudem. Grobno tišino in
užaloščene obraze, ki so spremljali te, kar v zraku prikazovane novice, je
prekinil rezek zvok.
»Fiiiij!« je zažvižgala skupina Panamcev, ko so Atomi s svojimi
soborci iz virtualnega sveta stopili v dvorano za trening.
»Ali prav vidimo?« je zažvrgolel Api, Anina pa se je nalašč zaletela v
Anyo. Aman je, podobno kot Axar, prišleke gledal nezaupljivo.
»Omislili ste si svoje futurjance!« je s posmehom, a tudi malce zaskrbljeno vzkliknila Anina. »Nisem vedela, da je kaj takega mogoče.«
»Pa je!« ji je drzno siknil Mey, Mya pa je butnila v Anino, kot se je ta
prej v Anyo. Anya je pomislila, da sta njena futurjanka in izbranec veliko
bolj drzna, kot sta onadva z Ayarjem. Če se ni več toliko bala za izid FISTa, jo je bolj skrbel rezultat celotnega podviga. Leto 2480 ji kljub ljubezni
do potovanj nekako ni dišalo. Še sploh, ker novi znanci niso želeli prav
veliko povedati o njem in so si tako zelo želeli ostati v preteklosti – v njeni
in Ayarjevi sedanjosti.
»Gremo!« je zavpil Mey in v njegovem glasu je spet bilo slišati elektronski prizvok. Mex in Mya sta kot na vgrajen ukaz planila nad Apija in
Anino, Aman pa je bil deležen Meyove pozornosti. Medtem so Schwarzi
– tako so Panamci klicali historjanca Arnolda –, Chuck Norris in tujski
legionar veselo nazdravljali s frizijem. Vsakič, ko so naredili požirek, se
jim je zdelo, kot bi jim zmrznili možgani, in to jim je bilo nadvse zabavno.
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»Panama, v napad!« je zatulil Aman, da je njegovim soborcem skoraj
zaledenela tudi kri. Ti so vešče napadli povsem nepripravljene Anyo,
Ayarja in Axarja. V prvem delu FIST-a so se osredotočili na intelektualni
del, kako preseči Panamce v domiselnosti pri izboru virtualnih soborcev
za igro, manj pa so se posvetili treningom za finalni boj. Pravzaprav za
to sploh še niso našli časa.
Medtem ko je Anya svoje roke dvignila v obrambni položaj, preden je
do nje privreščal Chuck Norris, se je Ayar neuspešno spopadel s Shwarzijem, Axar pa se je nekako uspeval ubraniti udarcev tujskega legionarja.
A niso bili dolgo v nemilosti, saj so njihovi futurjanci hitro pometli s
prvotno trojico Panamcev, ki so stokajoč obležali na tleh, in prihiteli na
pomoč svojim histrojancem. Kmalu je na tleh obležala tudi virtualna trojica Panamcev. Obvladovali so jih z vdorom v njihove misli ter načrtovane udarce in odmike, zato so jih vselej prehiteli. Virtualni Atomi so si
zadovoljno pokimali, nato pa zapustili dvorano. Nekaj dijakov, ki so vstopili v dvorano minuto prej, je presenečeno strmelo v dogajanje, za njimi
pa se je na vhodu prikazal profesor Nitro. Takoj mu je bilo jasno, da so
imeli Atomi in Panamci pravkar prvi spopad.
QQQ
Pozno popoldne se je prevesilo v mrak. Sintetična drevesa in obrobe
poti so začele nežno svetiti, kljub temu pa ritem življenja še zdaleč ni
zamrl.
Kakšnih sto metrov nad zemljo se je skupina mladih parov z dvosedi
ROCE podila proti središču mesta na koncert gostujoče skupine Anima
& Animus. Štirje milijoni obiskovalcev so prišli uživat v koreografiji in
glasbeni virtuoznosti, ki se je odvijala v ogromnem amfiteatru, visokem
tristo dvajset metrov. Tisti, ki jim ni uspelo priti v amfiteater, so lahko
kupili virtualno vstopnico. Ta jim je omogočila mesto med pravimi obiskovalci koncerta, le da so lahko koncert dojemali, kot da bi ga gledali z
daljave. Zvoki so se iz amfiteatra širili daleč proti obrobju mesta. Ob šoli
je sedela skupina A-jev in kramljala s svojimi jazi iz prihodnosti.
Anya je pogledala Myo in jo vprašala kot šolarčka: »Mya, zares povej,
kdo so bioni.«
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Mya je nekaj sekund razmišljala, nato pa prijela Anyo za roko in ji
razložila: »Veš, ljudje smo se bili prisiljeni spremeniti, če smo želeli preživeti na tem planetu, še posebej pa zaradi življenja v vesolju, kamor
bomo nekoč daleč v prihodnosti morali oditi.« Ob teh besedah Mye so se
obrazi trojice Atomov iz sedanjosti zresnili. Spomnili so se, da ljudje, ko
bivajo v vesolju, jemljejo posebne bionične sintetike - nekakšne molekularne napitke, ki vzdržujejo telo pri zmanjšani težnosti.
»No, tudi človeški razvoj je terjal, da smo si povečali zmogljivost
naših možganov,« je prijazneje nadaljeval tudi Mey.
»Naši možgani so danes sintetični, a zato nismo roboti ali androidi,
kot jih poznate v vašem svetu,« ga je dopolnil Mex. »Ljudje so namreč
ugotovili, kako nadgraditi svoje možgane, vendar ohraniti čustva in kreativnost,« je razložil.
Mya je še vedno držala Anyino roko. »In ker so se naša telesa nekoliko spremenila, smo si nadeli ime bioni, nasledniki ljudi.«
»Pa ste ljudje?« je nedolžno vprašala Anya.
»Seveda smo! No, vsaj na zunaj,« se je zasmejala Mya.
»Ampak še vedno ne razumem, zakaj ne želite nazaj v svoj svet,« je
poskusila Anya, a je očitno šla predaleč, saj je Mya v hipu izpustila njeno
roko in ji namenila tisti hladni pogled, kot ga je bilo večino časa videti v
modrih očeh futurjanskih dvojčkov.
»Boste videli,« je namesto Mye odgovoril Mey, virtualna trojica pa je
v sekundi izginila – uživati v paralelni svet, ki so ga dopoldne le na hitro
videli in jim je obetal še nekaj novih dogodivščin.
Ko so bili prepričani, da so res sami, so Ayar, Axar in Anya staknili
glave.
»Ni možnosti, da gremo v 2480!« je siknil Axar.
»Seveda ne,« je dejal Ayar in v mislih že koval plan, kako bodo po
finalu FIST-a trojico spravili nazaj v prihodnost.
»In kako mislimo to izvesti?« ga je vprašala Anya, ki ji je uspelo občutiti njegove misli.
»Enako, kot smo do zdaj vedno spravili nazaj v njihov svet historjance,
bomo naredili s futurjanci, samo da jih bomo morali potisniti nazaj v virtualni zaslon malce bolj …, no …«
»… s silo,« je končal stavek namesto njega Axar.
30

VIRTU ALN O TEKMOVAN JE, 2150

»Ja in še preden nam preberejo misli, kaj nameravamo!« je pribila
Anya.
QQQ
»Dober dan, profesor Nitro!« je Mya drzno in obenem izzivalno
pozdravila, skoraj, kot bi se z njim spogledovala. Profesor je bil zaprepaden, saj so bila pravila vedenja na šoli, pa tudi zunaj nje, jasna in med
njimi je bila tudi zapoved, da je vsaka zveza med profesorji in dijaki kaznovana z reprogramiranjem profesorja s posebno novo nevromedicinsko metodo, po kateri možganski čip ali vstavek skrbi za ravnovesno
vedenje. Otrokove pravice so bile v 22. stoletju daleč na prvem mestu.
Zato se je virtualne Atomke prav zbal.
»Dober dan,« je le plaho odzdravil. Njegova siceršnja energičnost je v
hipu splahnela. Tudi to ga je pognalo v ravnateljičino pisarno.
»Pozdravljen, Nitro!« ga je presenečeno, a prijazno pozdravila ravnateljica Ofeliya, ko je profesor skorajda plaho smuknil v njeno pisarno
in je bilo videti, kot da se skuša skriti za velika steklena vrata, ki so
ločevala pisarno ravnateljice od šolskega hodnika. Kot v uvodu govoriva
o svetu brez demokracije... Ofeliya želela, da bi imeli vsi – profesorji
in še bolj dijaki – občutek, da lahko kadar koli vstopijo v njeno pisarno.
Ta pravzaprav sploh ni imela pravih sten, le stekla, ki pa so se, ko je
želela zasebnost in je dvakrat zaploskala, obarvala. Takrat so stekla prekrile različne barve, ki so se ves čas spreminjale in mešale kot migetajoča mavrica. Na eni strani pisarne je bil šolski hodnik, skozi drugo
se je videlo v širni svet 22. stoletja, prva stavba, ki je terjala pozornost, ko
je človek pokukal ven, pa je bila šolska dvorana, kjer so te dni potekale priprave na veliki FIST.
Profesor Nitro se je obrnil k njej in si pritisnil prst na usta, kot bi ji
želel pokazati, naj bo tiho. Ofeliya je prasnila v smeh.
»Saj te vendar vsi vidijo, Nitro!« se je zasmejala in pomignila proti
dijakom, ki so hodili mimo njene pisarne po ogromnem belem šolskem
hodniku, na katerega stenah so se menjavale virtualne slike, ki so prikazovale vse od zgodovine – eden od prikazanih dogodkov se je nanašal
tudi na Panamo, kjer so še vedno kršili človekove pravice – do dosežkov
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sodobnega človeštva, kot je virtualna povezava med tem in preteklim svetom. Ta povezava je bila prikazana kot dolg bleščeč cevovod, obkrožen z
modro-belimi valovi plazme, ki pa je imel na koncu nejasne obrise. Dvosmerna povezava še vedno ni bila znana, zato so kuretjanci sicer lahko
potegnili v sedanjost historjance, sami pa tja še niso mogli, niso znali
odpotovati. O povezavi s prihodnostjo si še niso upali niti razmišljati in
prav zato je bila odločitev Atomov, da si pri FIST-u pomagajo s svojimi
futurjanci, še toliko bolj neverjetna. Ne pa tudi prepovedana. Vsaj ne še
takrat.
»Ofeliya, nekaj ni v redu!« ji je profesor Nitro zašepetal, ravnateljica
pa je hitro dvakrat zaploskala, da so se stene pisarne mavrično obarvale.
»Kaj ni v redu?« je resno vprašala. Biti ravnateljica srednje šole ni bil
ravno mačji kašelj, saj so jo lahko dijaki odstavili že z glasovanjem.
»Mislim, da so Atomi – naša skupina pri FIST-u …,« je začel, a ga je
ravnateljica prekinila: »Vem, kdo so. Kaj so naredili?« je bila napeta.
»… mislim, da so kot svoje virtualne soborce vpoklicali futurjance,« je
živčno končal misel.
Ofeliya je sedla v svoj velik virtualni stol, ki jo je občasno popeljal
v njen najljubši svet, ki ni več obstajal – na daljno Arktiko. Med ledom
in morjem se je njen stol spremenil v udoben ležalnik, ona pa je bila
le sproščena turistka, mimo katere so stopali že nekaj desetletij izumrli polarni medvedi, ki jih lahko danes vidimo samo v posebnih
parkih.
»Ofeliya, si me slišala? Mislim, da so …«
»Sem slišala!« je postala malce nestrpna tudi ravnateljica. Odkar je
človek iznašel način, kako posegati v virtualno preteklost, je vedela, da je
virtualna prihodnost le še vprašanje časa, pa tudi da ta prinaša nekaj več
tveganj in nevarnosti. A da bodo s tem povezani dijaki njene šole, si ni
predstavljala.
»Ampak najhuje je, da to ni prepovedano!« je povzdignil glas profesor Nitro.
Ofeliya se je zagledala skozi stekleno steno, skozi katero se je še vedno
videlo ven, ne pa tudi noter. Ravno takrat je šel mimo njene pisarne trio,
o katerem je govoril profesor Nitro, in eden od dvojčkov – bil je Mex – se
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je kar malce strašljivo obrnil proti njej in dvignil dva prsta v pozdrav, kot
bi se delal norca iz takega pojmovanja miru. Očitno je Mex videl v notranjost ravnateljičine pisarne.
»Kaj bomo storili?« je hitro vprašala dolgoletnega kolega.
»Najprej morava poklicati Atome,« je odločno sklenil in se vrgel v
navadni stol nasproti Ofeliyine delovne mize.
QQQ
»Kaj ste sploh mislili?« je ravnateljica zvišala glas nad Anyo, Axarom
in Ayaxom. Nikdar še ni povzdignila glasu nad kakšnim dijakom, a tokrat
je bila vse prej kot mirna.
»Ofeliya,« je malce tiše dejal profesor Nitro in jo skušal umiriti. Ni si
želel, da bi iz tega nastala kakšna znanstvena drama in bi šola, pa tudi on
kot pobudnik ter vodja FIST-a, imela težave širših razsežnosti.
»Vemo, kaj smo storili,« je samozavestno dejal Axar.
»… in tudi že imamo načrt, kako naše futurjance spraviti nazaj
domov,« ga je dopolnil Ayax. Dvojčka sta vedno, sploh med zagovori, kot
je bil ta in so navadno nasproti njiju sedeli njuni starši, nastopala neverjetno usklajeno in povezano. Anyi je bilo to neizmerno všeč.
»Sama ušesa so me,« je malce sarkastično in še vedno nestrpno dejala
ravnateljica.
»Ko bo konec FIST-a, bomo odprli našo virtualno črvino in futurjanske Atome potisnili vanjo,« je fanta podprla tudi Anya. Ni želela, da bi
bila na tapeti le fanta, ko pa je v resnici ona predlagala, da si omislijo take
virtualne soborce.
»Torej s silo?« se ni slepil profesor Nitro, Atomi pa so pokimali.
»No, najbrž boste potrebovali pomoč,« je dejal vdan, da bo treba problem, ki se verjetno obeta, rešiti racionalno. Po jutranjem srečanju z Myo
mu je bilo zelo jasno, da ne bo šlo ravno gladko.
»Dobro, potem povejte, kaj potrebujete,« se je obrnila s svojim virtualnim stolom naravnost proti njim ravnateljica Ofeliya.
»Mhm,« je polglasno zabrundal Axar in tiho nadaljeval, kot bi se bal
izreči: »Potrebujemo pet gigavatov moči.« Malo je pomencal ter negotovo,
skoraj prestrašeno pogledal profesorja in ravnateljico. »Saj to je toliko,
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kot potrebuje vsa četrt našega mesta,« je na glas ugotavljala ravnateljica. »Imamo samo eno možnost,« je prestregel Ayar, »vso moč iz superomrežja moramo za približno deset sekund preusmeriti v virtualno
črvino.«
Profesor Nitro je začel kašljati, kot bi se mu nekaj zataknilo v grlu.
Ravnateljica ga je s hitrim prijemom pomirila. »Ali veste, da lahko zaradi
tega povzročimo ogromno škodo? Kaj pa promet, transportni sistemi in
računalniška omrežja?« je nejevoljno in zaskrbljeno spraševal profesor
Nitro. Anya in Ayar sta mu skočila v besedo skoraj v en glas: »Saj imamo
hranilnike elektrike! Le paziti moramo, da zaradi prevelike količine energije ne bodo eksplodirali.«
QQQ
Po dnevu in pol neprekinjenega intenzivnega treninga, med katerim
so Atomi vseskozi premagovali Panamo, je postalo jasno, da bodo dvojčka in Anya ter njihovi futurjanski soborci verjetno veliki zmagovalci
finalnega boja. Dvojčka sta se zelo hitro učila, posnemala sta udarce Meya
in Mexa, ki sta med bojevanjem uporabljala tudi svoji katomični ogrinjali. Mya je znala vešče zmesti tekmeca, saj je ob nevarnosti, da bo
dobila hujši udarec, izginila v paralelni svet in se na isto mesto vrnila,
ko je zbegani nasprotnik pogledoval okoli sebe, kam, zaboga, je dekle
izginilo. Anya se je dodobra nasmejala, obenem pa jo je že skrbelo, kakšen bo pravi konec tega druženja s futurjanci. Ekipa Panama je bila že
vidno izčrpana.
Dijaki srednje šole in tudi njihovi vrstniki iz manjših šol v mestu so
razburjeno ploskali, vzklikali in med najbolj napetimi trenutki bojevanja cepetali z nogami ob tla. Njihove tetovaže so občasno zaradi vsesplošne razburjenosti odstopile z njihovih golih glav in zaplesale po
zraku, nabitem z energijo, nato pa se spet prilepile na glave, h katerim
so pripadale. Oblačila so skoraj valovala okoli dijakov in ob gledanju teh
dinamičnih prizorov se je ravnateljici Ofeliyi, ki je dogajanje opazovala
tokrat z vrha športne dvorane, na obraz narisal spontan nasmešek. Kljub
vsemu jim je uspelo pregnati vsesplošno slabo voljo in zaskrbljenost
zaradi posledic velikega orkana, vedela pa je, da bodo dijaki pozitivno
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energijo uspešno prenesli tudi v svoje domove in med družine. Vselej je
bilo tako.
»Pazi, Anya!« je, kolikor je mogel, zavpil Arax. Anina je namreč vihtela težko okroglo kladivo, da bi z njo udarila Anyo. Če bi jo zadela, bi
lahko bile posledice tudi usodne.
Anya se je hitro obrnila in se pognala nad Anino, kot bi poletela, za kar
ji je dal moč pogon PA, ki si ga je nadela to jutro. Dijaki so razburjeno
zaploskali.
Ko je Anina zamahnila, je izza Anye kot blisk priletela Mya ter s svojima
podaljšanima rokama v črnem oblačilu nežno objela Anino okoli ušes in
jo nato spustila. Objem je Anino spravil v trans, saj ji je Mya z njim odvzela
orientacijo in jo povsem zmedla. Okoli sebe je pogledovala kot mala punčka, dokler ni prihitel do nje Api in ji pred očmi tako dolgo vneto mahal z
rokami, da je prišla k sebi. Mey, ki je malo prej obračunaval z njim, in Mya
sta se iz srca smejala prikupnemu prizoru. Nista si mogla kaj, ti historjanci so jima bili s svojo omejeno sposobnostjo prav smešni.
Potem ko je Mex vrgel na tla ogromnega Schwarzija, je ta prav glasno
tulil. Ko pa mu je na vrat prislonil eno od svojih lovk z ostrino britve, je
silak le utihnil in zaprl usta. Mex je nato kot za šalo z drugima dvema lovkama prevrnil na bok tudi legionarja, ki je pritekel nadenj od zadaj. Medtem ko je Chuck Norris že nekaj časa ležal na tleh pod Myinimi nogami,
je občinstvo vstalo in spontano zaploskalo ter zapelo slavo zmagovalni
ekipi – Atomom.
To je bil znak za Araxa, Ayaxa in Anyo – pa tudi za sicer izčrpano
Panamo –, da strnejo svoje moči in jih usmerijo proti futurjancem, ki so
se zmagovalno in ponosno priklanjali vzklikajočim gledalcem. Očitno je
ponos futurjance premamil, da niso bili pozorni, kaj jih čaka. Zato tudi
niso prebrali, da so se misli historjancev obrnile proti njim.
»Zdaaaaj!« je zatulil profesor Nitro in usmeril proti futurjancem virtualni zaslon, ki ga je zagnal pred minuto ter nastavil povezavo z letom
2480. Zunaj so iskre preskakovale z objekta na objekt in predirljiv zvok
je napovedoval, da bo hranilnik elektrike zdaj zdaj razneslo. Ta je tako
močno vibriral, da je skoraj poplesaval in mimoidoči so se razbežali od
tresoče se škatle, velikosti manjše hiše. Nabita energija se je po kablih
vila do virtualne črvine, ki se je spreminjala v orjaško oko.
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Ponosni futurjanci so bili res premalo dovzetni za predvidevanje
dogodkov in zato tudi niso bili pripravljeni na skupni napad njihovih
historjancev in ekipe premagane Paname. Kar naenkrat so se znašli v
zraku, skupina, ki si je sekundo prej skrivaj nadela dodatno količino PAja, pa se je pognala nanje. Še preden so se zavedeli, so bili potisnjeni
nazaj v svoj dom, ki ga je na zaslonu že obkrožala nenavadna belina. Profesor Nitro, ki je imel priložnost od daleč pokukati v zaslon, si ni niti
želel predstavljati, kaj jo je povzročilo in kakšne okoljske grehe je človeštvo v obdobju do leta 2480 še povzročilo.
»Neeee!!!« je obupano tulila Mya, Mey, ki je v tem hipu dojel, da je
ne more zaščititi drugače kot z dotikom, pa jo je prijel za roko. Mex se
je s sključeno glavo predal energijskemu valu, ki jih je potegnil domov.
Škatla hranilnika je še malo poskočila, nato pa v normalnem ritmu
delovala naprej. Prebledele obraze vseh prisotnih je preplavilo olajšanje.
QQQ
»Čestitke, Atomi! In Panama, tudi vam vsa čast!« je veselo dvignil
kozarec frizija profesor Nitro, ravnateljica Ofeliya pa je mladostno zažvižgala skozi prste, kar je pognalo na avditorij občinstvo s tribun velike
dvorane. Ekipi Atomov – ta je bila le še v polovični zasedbi - in Paname
sta nazdravili z zeleno tekočino, Chuck Norris in Schwarzi sta zaplesala
mini kólo, legionar pa jima je ploskal. Iz nevidnih zvočnikov so zadoneli divji elektronski toni in dijaki so zaplesali, najbolj zagreti navijači
pa so dvignili v zrak najprej Anyo in dvojčka, nato pa za spodbudo še
Anino, Apija in Amana. Nihče se ni niti zavedel, kdaj so historjanci –
Chuck Norris, Schwarzi in tujski legionar – izginili nazaj v svoj svet, saj
jih je profesor Nitro prijazno pospremil do virtualnega zaslona in jim
segel v roko, kjer jim je – ne da bi čutili – z dotikom pustil tudi večno
tetovažo, ki je označevala igro FIST. To je bil posebni simbol, ki je povezoval zaslon, android, meč ter pest, pri čemer sta prva dva ponazarjala
umetno inteligenco in napredek, druga dva pa boj, za kar je pravzaprav
tudi šlo pri igri. Iskreno pa je upal, da je bila to zadnja igra FIST-a na
svetu.
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Zadnji in prvi dan pričujoče zgodbe …
Ko sta Axar in Ayar naslednje jutro stopila v šolsko učilnico, ki je bila
podobno kot hodnik polna virtualnih prikazov slik in utripov iz zgodovine človeštva, so njuni sošolci vstali in jima še enkrat zaploskali za
zmago v FIST-u prejšnji dan. Anya je doživela podoben sprejem v svojem
razredu. Ko pa je Axar za skupino stoječih sošolcev, ki so njemu in njegovemu bratu namenjali glasne ovacije, zagledal Mexa, Meya in Myo, se
mu je stemnilo pred očmi. Ni se zavedel, da je planil iz razreda in stekel
iz šole, še manj, da mu je tik za petami sledil Ayar. V glavi mu je odmevalo in misli so se mu prepletale, v ospredju pa je bil strah, da bo besna
trojica – za katero mu ni bilo jasno, kako je lahko prišla nazaj v leto 2150
brez njihove pomoči – v leto 2480 poslala njiju in Anyo. Vse to je v mislih
že sporočal Ayarju, ki pa mu zaradi izjemne hitrosti, kajti tekla sta pod
vplivom PA-ja – nadela sta si ga za vsak primer –, in nenadne reakcije
svojega dvojčka misli ni uspelo takoj razvozlati. Ko je Axar skočil na glavno cesto, po kateri so vozili elektromobili, je bil Ayar, ker se je bal za
brata, še manj dovzeten za njegova miselna sporočanja. Ni niti vedel, ali
Axar sploh dobro vidi, ker nima virtualnih leč. Da jih danes ne bosta uporabila, sta sklenila zjutraj, saj sta imela za nekaj časa dovolj igranja z virtualnostjo.
»Axar, Axar!« je vpil Ayar in tekel za njim.
»Axar, si znorel? Počakaj!« je kričal Ayar.
Takrat je pred njima zrasla ogromna virtualna luknja, ki se je kot virus
širila čez stavbe in ulice do njune srednje šole. Še preden sta se zavedela,
sta bila v njej, poleg njiju pa je proti črnini letela tudi Anya. Luknja, ki se
je razlezla daleč naokoli, je zares pogoltnila le njih tri, nato pa izginila še
hitreje, kot je nastala. Ljudje, ki so še sekundo prej presenečeno in prestrašeno gledali okoli sebe, kaj se dogaja, so, kot bi jih nekaj prebudilo iz
transa, mirno hodili naprej skozi vsakdan. Medtem pa je srednja šola, ki
so jo obiskovali Axar, Ayar in Anya, dobila tri nove sošolce.
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Pisalo se je leto 2300 in svet so ogrožale podnebne spremembe, kot
jih do takrat človek še ni poznal. Medtem ko so ponekod zaradi intenzivnega dvigovanja morske gladine izginjali otoki, obalna mesta ali gosto
naseljena območja držav, so se drugod širile puščave. Čeprav se je človeštvo trudilo s pogozdovanjem, so se brisale meje med gozdom in stepo.
Drevesa in druge rastline so bile videti kot otopele, kot bi izgubljale svojo
življenjsko moč in težko lovile sapo. V zraku se je vse bolj gostil ogljikov
dioksid, sinonim za preteklo človekovo ravnanje z okoljem in za toplogredne pline, ki so peljali Zemljo 21. stoletja v vročo prihodnost. Umrle
rastline in prst, ki je bila dolga tisočletja zamrznjena, so sproščale
ogromne količine metana, ta pa je pospešeno ustvarjal velike količine
ogljikovega dioksida. Na nekaterih območjih so koncentracije ogljikovega dioksida tako močno narasle, da so imeli ljudje glavobole, začel jim
je pešati vid, bili so utrujeni, nekateri so umrli. Da bi ohranil raven kisika
v zraku, je bil človek prisiljen poseči po zelo velikih spremembah. Množično je začel uporabljati sintetične rastline, ki so namesto običajnih
uspevale v težkih razmerah in proizvajale človeku potreben kisik.
Ker so se stopile ogromne gmote ledu, se je močno povečala količina
sladke vode v severnih morjih. Morski tokovi Atlantskega oceana, ki jih
je nekdaj poganjala razlika v slanosti vode, so se umirili. Prejšnji mlačen
piš so zamenjali hladen zrak in neusmiljeni vetrovi. Vzhod in sever Ameriške unije ter sever in zahod Združenih držav Evrope so doživeli po 150
letih poplav in nemirnega podnebja nove podnebne spremembe. Bližala
se je nova ledena doba.
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Veter se je poigraval s sipinami in vrtinčil rumenorjav pesek. Drevored umrlih dreves se je zibal v ritmu plesa in zdelo se je, da se bodo krhka
lesena telesa zdaj zdaj prelomila. Umetne barve neba so v kombinaciji z
običajno modrino strašile osameli oblaček, ki je po naključju zašel nad
pokrajino. V daljavi se je iz sipin kot pošast dvigalo nekdanje mesto, ki
je zapuščeno ob močnih vetrovih tulilo v puščavo. V nasprotni smeri od
mesta je senca opešanih sončnih žarkov metala podobo živega bitja na
puste sipine. Poleg nje je modra plazma valovila okrog negibnega in
skrčenega telesa. Kot bi prinesla življenje, se je telo streslo, modrina
zavese okrog njega pa hipoma izginila.
Deček je odprl težko veko. V glavi mu je donelo. Ko se je dvignil in
pogledal okoli sebe, je ugotovil, da leži na vročem pesku. Pesek, dokler
mu je segal pogled. In puščavska pošast – nekdanje mesto, ki je še
vedno žalostno tulilo v vetru. Deček je bil sredi puščave Gobi, ki je leta
2300 zajemala že domala vso Mongolijo in večji del Kitajske. To pa ni
bila edina katastrofa, ki je prizadela to območje. Človek je s svojimi
dejavnostmi nakopičil v zraku nešteto delcev, ki so sončnim žarkom
pripirali pogled na Zemljo. Najhuje je bilo leta 2286, ko je na Kamčatki
izbruhnilo več ognjenikov. Nebo nad Mongolijo, Demokratično rusko
republiko in večjim delom razvite Kitajske je bilo več mesecev odeto v
temen plašč. Veliko naravnih rastlin si po tistem dogodku ni več opomoglo.
»Heeej! Je kdo tu?« je z visokim glasom zaklical deček. Videti je bil kot
osemletnik, a prav nič ga ni bilo strah.
»Hm,« je zavzdihnil in pogledal naokoli. Izostril je svoj pogled in si
približal vidno polje, ki je sicer segalo do sto kilometrov, na vsega dva
centimetra. Počasi se je obrnil in premeril širno puščavo, ki ga je obdajala v družbi s toplim vetričem. Nič. Nikjer žive duše. Tudi infrardeči
pogled ni zaznal toplote živih bitij. Začutil je le elektromagnetna valovanja, ki so prihajala od onkraj neba, iz zemeljske orbite.
Deček se je zato zazrl v nebo, ki ga je osameli oblaček že zdavnaj zapustil in je bilo videti samo še modrino z odtenki nenavadnih, a izjemno
zanimivih barv. »Hm,« je še enkrat zavzdihnil, tokrat z občutkom, ki je
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izdajal, da mu ni ravno jasno, kaj in kako, ampak prav zato se mora
podati po odgovore.
Potem ko je še enkrat premeril puščavo, se je zagledal v tla. Končno!
Deček je iznenada stekel na desno stran, na ustih pa mu je zaigral
prešeren nasmeh. Le on je vedel, kaj so mu kazala tla. Da je desno od
njega starodavno industrijsko-stanovanjsko naselje nekdanjih kitajskomongolskih delavcev, zato je na območju nekdanje civilizacije morda še
kakšna možnost za sodobno življenje – in preživetje.
QQQ
Na obzorju je bilo videti obris majhne postave, ki je z nenavadno lahkoto dvigovala noge nad puščavskim peskom. Za njo se je v malih oblačkih vrtinčil pesek. Premikala se je s hitrostjo šestdeset kilometrov na uro
in ne bi ji moglo slediti skoraj nobeno drugo bitje, kajti pesek je kot za
zabavo požiral stopinje. Prav nič utrujen je deček v mislih spremljal zgodovino in gledal slike krajev, ki bi jih nekoč srečal na svoji poti. Ob srhljivi
mrtvi naravi so bile pretekle podobe kot pravljični svet. Kadar je deček
počival, se ni zavedal, da mu družbo dela modra plazma in nežno ovija
njegovo telo.
Za njim je bil poldrugi dan popotovanja in dva tisoč kilometrov sipin,
ko je deček nenadoma obstal. Pred njim je ležalo mrtvo telo, prekrito s
peskom. Dečku ni bilo jasno, za kaj gre, ker ni čutil biološkega porekla
telesa.
»Torej ni človek,« so mu sporočale njegove hitre misli.
»Kaj pa potem je to bitje?« se je vprašal.
V istem trenutku je v negibnem telesu zaznal nekaj energije, ki je bila
zaprta kot duh Aladinove svetilke. Deček je s svojo željo telo premaknil
iz peska in kot Pozejdon se je zravnala dva metra visoka postava, z nje je
odtekel pesek in razkrilo se je njeno obličje. Pred dečkom je stal vojak
robot, star približno 150 let. Brazgotine časa in bojev so kazale na krhkost
dvometrskega silaka. Deček je opazil, da ga lahko upravlja s svojimi
mislimi. In tisti trenutek, ko se mu je zdela ta sposobnost imenitna, se
je robot zgrudil na tla, zadnji elektroni energije so pošli in telo je spet
negibno počivalo v pesku.
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»Joj, kaj hudega pa so tebi storili, vojak?« je deček počepnil k telesu.
»Mhm, mogoče pa je le bolje, da je tako, saj ne vem, kaj bi mi lahko
naredil, čeprav sem ga lahko upravljal,« je razmišljal deček.
Tisti hip je kakšnih pet metrov nad dečkom s silovito hitrostjo pribrenčal mali Pik, prav tako robot, kot so dečku sporočile misli. Z enako
hitrostjo, kot je priletel, je tudi izginil za obzorjem, ki je bogatelo v zelenih barvah oaze.
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Deček je stekel za njim in ga klical: »Heej!«
Ko je pritekel v gosto oazo, je Pik že izginil v krošnjah visokih dreves.
Oaza je bila vsaj na prvi pogled videti kot redko drevje in grmičevje ter
nekaj luž in izvir vode na sredini, v ozadju pa se je kazal neverjetno bogat
temnozeleni gozd.
Deček je še nekajkrat poklical Pika, nato pa namesto robota dobil v
odgovor pasji lajež, ki je – kot se je zdelo – prihajal iz gostega gozda.
»Hej, kuži, kuži!« je deček zaklical še bolj zavzeto, grmičevje na robu
gozda se je razprlo in skozenj je – prav čez dragoceni vodni vir – kot za
stavo pridirjal rjavi labradorec. Pes je planil na dečka, ga podrl po tleh in
začel lizati po obrazu, z repkom pa je od veselja tako hitro in močno
mahal, da mu ga je skoraj utrgalo. Kot bi našel izgubljenega najboljšega
prijatelja ali pa, kot da bi bil že celo večnost sam v teh gozdovih, je pomislil deček in se glasno smejal razigrani živali. V istem hipu je začutil, da
je v bližini še nekdo …
QQQ
»Živijo, jaz sem Andy,« je deček, ki je po turško sedel ob viru, mirneje
pozdravil labradorca. Ta je – potem ko se je napil sveže vode – igrivo pritekel predenj, stegnil prvi dve tački predse in spet igrivo mahal z repom.
S takim vedenjem je dečka vabil k igri. Ko ga je Andy hotel pobožati, je
zagledal na njegovi prednji tački drobno pasjo verižico, na kateri se je
svetilo ime Charlie. Ko je Andy izrekel svoje ime, pa je pomislil, da mora
večkrat kaj povedati na glas, saj tako tudi sam izve kaj novega. Kot bi
pozabil in se spet spomnil lastnega imena!
»Si že dolgo tukaj?« je Andy vprašal novega prijatelja, ta pa se je ulegel in položil svojo prijazno glavo v dečkovo naročje. Očitno ne bo nič z
igro, pa se bo samo malo ljubkoval. Deček se je v mislih nasmehnil in
tudi sam omahnil v dremež. Še preden pa se je ta prevesil v trden spanec,
so mu v ušesih odzvanjali prijetni toni glasbenih vibracij. Telo je objela
modrikasta zavesa plazme in ga nežno gladila.
Mrak je kmalu zamenjala črna noč, ki skozi debelo plast črnine ni
spustila niti kančka lunine svetlobe. Andy je imel sicer najraje prav take
noči, ker so ga neizmerno pomirjale. A tudi to je izvedel šele dan prej, ko
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je doživel tako stemnitev v puščavi. Kljub temu ga tema ni odvrnila od
prave smeri, ki je vodila do oaze, v kateri je zdaj spal.
Nedaleč od Andyja se je za ogromnim drevesom nekaj premaknilo. V
črno odeta visoka postava je stopila z drevesa na tla. Charlie se ni vznemiril, saj mu je bil njen vonj povsem domač.
QQQ
Jutro je že dobro obsijalo gozd. Sončni žarki so se lomili v kapljicah,
ki so polzele po listih in jih je Andy, ki se je pravkar prebudil, videl kot
bisere. Imel je še napol zaprte oči in medtem ko se je začel dvigovati, ko
je opazil, da se psičku, ki je še ležal, bliža zelena kača, podobna kobri.
Občutek mu je govoril, da ne gre za biološko bitje, njegov čut za obrambo
pa ni niti malo omahoval. Z neverjetno hitrostjo je spretno prijel kačo za
vrat in jo proti drevesom zalučal s tako močjo, da je v zraku kar zažvižgalo. Charlie je najprej malo trznil z nogo, kot bi tekel v sanjah, nenadni
šum, ko je kača letela po zraku, pa ga je predramil.
»Dobro jutro, prijatelj! Kako si spal?« je Andy pozdravil psička, ta pa
se je stresel od repa do glave in zalajal proti gozdu.
»Greva tja?« ga je razumel Andy, labradorec pa je že švignil – zopet čez
vodni vir – med gosto drevje. Andy je stekel za njim. Še dobro, da ni čutil
ne žeje ne lakote, utrujenost pa ga je mučila bolj zato, ker si je polnil
baterije za neznane dogodivščine, ki so ga čakale prihodnji dan. Nikoli ni
vedel, koliko moči bo potreboval.
Ko sta pretekla že lep del gostega temnega gozda, v katerem so čivkale
in krokale ogromne pisane ptice – Charlie se je kdaj pa kdaj za kakšno
zapodil, a seveda ni imel nobene možnosti, da jo ujame –, se je pred
njima odprla široka zelena jasa, sredi nje pa se je lesketalo čudovito
zeleno jezero. Ne da bi pomišljal, je deček skočil v vodo, labradorec pa je
z glasnim laježem planil za njim. Iz vode je bilo slišati vesel smeh in
hihitanje dečka pa pljuskanje rjavega psa, ko se je za zadnjim drevesom
ob jasi spet pojavila črna postava.
Neznanec se je zavihtel na prvo drevesno vejo, pa na drugo in tretjo,
dokler ni bil sredi ogromnega drevesa in se udobno namestil na debelo
rogovilo. Mož neverjetno modrih oči je zamižal ter presnel svoj spomin
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in utrinke, ki jih je pravkar videl ter shranil v svojih možganih, na podatkovno bazo, ki je bila tisoče kilometrov daleč. Njegove oči so bile med
tem postopkom skorajda bele, toliko napora je namreč moral vložiti v
pošiljanje in shranjevanje podatkov na daljavo, a so že v nekaj minutah
dobile nazaj običajno modrino.
Ko je mož splezal z drevesa, ne dečka ne psa ni bilo več v jezeru,
čeprav je to še vedno valovilo, kot bi tisti, ki je v njem plaval, pravkar stopil iz vode. Ju bom že našel, je pomislil mož in se zavihtel nazaj na drevo.
Debela veja, na kateri je prej sedel, je bila ravno pravšnja tudi za prenočitev. Vedel je, da človek, ki mu po žilah teče prava človeška kri, ponoči na
tleh ni varen. Z Andyjem je bilo drugače …
QQQ
Visoka ograja je tekla po mejah nekdanjega nacionalnega parka, ki je
bil namenjen ohranjanju živalskih vrst. Ni skrivala svoje starosti, slike
na njej pa so obujale spomine na čase pred sto leti. Takrat je človek
poustvaril skoraj vsa živa bitja, ki so kadar koli hodila po Zemlji. Namestil jih je v posebne nacionalne parke, kjer so lahko živele prosto. Kljub
temu zaradi neusmiljene suše in grobih razmer, ki jih je narekovala maščevalna narava, nekatera območja niso preživela. Potem pa še izbruhi
vulkanov, ki so pred leti popolnoma zatemnili območje, na katerem sta
bila Andy in Charlie ...
Nedaleč od visoke ograje, ob vznožju bližnje gore, se je slišal nepretrgan lajež: »Hov-hov! Hov-hov!«
Andyja je lajež zbudil. »Charlie?« je zaklical deček. Takoj je vedel, kam
mora steči.
»Charlie, Charlie!« je spet zaklical, ko je pritekel izza velike skale, v
katere votlini sta deček in pes tokrat prenočila. Sanje so bile to noč tako
žive, da se Andy ni zbudil, ko je Charlie vstal, čeprav ga je sicer predramil prav vsak njegov gib, celo globlji dih.
Charlie je stal pred neverjetno velikim bitjem, pred majezavrom, enim
izmed redkih dinozavrov, ki so skrbeli za svoj zarod. Bitje je vreščalo v
Charlieja, ki pa je bil vse bolj iz sebe in je že skakal v besnega dinozavra.
Ko je čutil za hrbtom dečka, je bil še pogumnejši.
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»Charlie, ne!« je zavpil Andy, da je Charlie otrpnil. Deček je stopil predenj in tik pred majezavrov gobec. Zdaj je zagledal tudi mladiča, ki je
izza svoje bojevite mame zvedavo, a tudi nekoliko prestrašeno opazoval,
kaj se dogaja.
Andyju je bilo takoj jasno, da je vse skupaj zakuhal njegov štirinožni
prijatelj, a zdaj je bilo, kar je bilo. Zadevo je bilo treba umiriti. Hitro je
ocenil, da bi bil lahko boj z majezavrom poguben, pa ne nujno zanj,
ampak vsaj za labradorca, tega pa ni mogel dopustiti.
Deček se je živali globoko priklonil in začel z mislimi oddajati posebno valovanje, ki pa ga Charlie ni čutil. Počasi se je približal velikanu,
dokler ni stal tik ob njegovem gobcu. Velikan je dihal tako nervozno in
močno, da je ob vsakem njegovem izdihu Andyja močno streslo. Njegova sapa ni bila prijetna, vseeno pa je Andy previdno stegnil roko proti
nosnicam dinozavra in ga začel nežno božati. »Že dobro, že dobro. Nič
ti nočeva, ne tebi ne tvojemu malemu. Ššššš …,« je sporočal dinozavru
svoje misli in obenem previdno brzdal svoj strah, ki ga je čutil ob velikem
bitju. Dinozaver je nehal gruliti in počasi je nagnil glavo vstran, kot bi
slišal dečkove misli. Ko je deček stopil korak nazaj, objel Charlieja in ga
prisilil, da se je tudi on umaknil, se je majezaver povsem umiril. Prejšnji
borbeni položaj je zamenjal sproščeni položaj, nato pa se je obrnil in z
mladičem sta jo mahnila svojo pot.
Andy je pokleknil k Charlieju in ga objel: »Ti, moj trapec!« Pes se je
očitno že pomiril, saj je začel lizati dečka, kot da se ne bi zgodilo popolnoma nič.
Postava v črnem, ki je ves čas kukala izza velike skale, se je zadovoljno
nasmihala.
QQQ
»Pojdiva, Charlie!« je Andy poklical veselega labradorca, ki je tokrat
preganjal račjekljune dinozavre, ki so ravno pili vodo iz bližnje zelene
reke, in pes je takoj pritekel k njemu.
»Pa kako ti je lahko v veselje nenehno nekoga vznemirjati?« ga je z
nasmeškom na ustih karal Andy. Vedel je, da Charlie ne bo nikomur nič
storil, preganjal in lovil je le zaradi zabave, ko pa se mu je zgodilo kaj
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takega kot denimo z majezavrom, se je branil, čeprav mu je bilo jasno, da
se bo le stežka izmuznil.
Kot da ni slišal karanja, jo je Charlie spet mahnil za vonjem velikega
dinozavrskega ptiča, naslednika vrste, ki sta jo z Andyjem srečala prej. K
sreči je bil ptič že visoko na modrem nebu, da ga preveč igrivi pes ni
mogel vznemiriti, in labradorec se je kmalu vrnil k dečku.
»Tako, tule bova danes prenočila,« je deček pokazal Charlieju votlino,
v kateri je bilo gosto listje. Labradorec je planil v vlažni prostor sredi že
tako vlažnega gozda. Čim globlje sta hodila, tem vlažneje je bilo in vse
nižje so bile tudi temperature. Deček se je sproti prilagajal, Charlie pa je
dihal vse težje. Andy je spoznal, da mora pes počivati, medtem ko bi sam
lahko pot tudi nadaljeval.
Andy in Charlie sta zaspala stisnjena drug ob drugega. Modra plazma
je spet objela nedolžni bitji. Z njo se je Andyju vračala energija, hkrati pa
so njegov spomin in podatki v nevidnem valovanju romali v bazo onkraj
celine, kamor je zavestno pošiljal svoje utrinke tudi mož v črnem.
QQQ
Zvok prerezanega zraka se je širil po dolini in se odbijal od okoliških
gora. Andy in Charlie sta se kar izstrelila iz nežnega spanca v votlini.
Visoko v nebu so se pojavile črne lise, ki so v usklajenem ritmu menjavale smer in se gibale nad dolino, kot bi kaj iskale. Potem ko je Andy
usmeril in izostril vid, se je njegov obraz namrščil in postal je smrtno
resen.
Charlie je medtem tulil v nebo, kot bi lajal v Luno.
»Hej, mali, umiri se,« ga je umiril Andy in ko je pokleknil k psu, da
bi ga pobožal, je začutil, da ves trepeta in mu srce divje utripa. Charlie je
res nehal lajati, a je še kar strmel v nebo.
Andy je še enkrat z očmi sledil črnim lisam, ki so zdaj švigale ravno
nad njunima glavama.
Zaslutil je, da ti leteči stvori nameravajo nekoga napasti, morda celo
njiju. Vsekakor niso bile živali, ampak zračna plovila, križanci med letali
in letečimi krožniki, le da so ti bili kot konice puščice. Morda bodo uporabili laserske topove, se je zamislil Andy. »Joj, kaj če bodo izstrelili fuzij49
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ske bombe,« je zdaj že polglasno razmišljal. Zavedal se je, da bodo v tem
primeru celotna dolina in vsa bitja v njej v hipu izparela. Ob tej misli ga
je kar streslo.
Plovila so ju še enkrat preletela, tokrat zares nizko, tako da je Andy
lahko, ne da bi izostril vid, videl, da nimajo oken. »Res gre za vojaški
polet,« si je rekel na glas.
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In kot bi videl minuto pred realnim časom dogajanja, je Andy vnaprej vedel, da bo plovilo izstrelilo laserske pulze. Barva dečkovega telesa
se je v hipu spremenila v nekaj, kar je bilo podobno ogledalu, hkrati ga
je obdal močan snop valovanja. V istem trenutku pa je že zagrmelo ob
padanju laserskih udarcev. Eden je ošvrknil Andyja in vrglo ga je približno petnajst metrov vstran do roba votline. Charlie je odskočil in stekel
proti Andyju. Toča svetlečih bliskov je prekrila nebo in čez trenutek udarila v tla, da je pesek brizgal visoko v zrak. Andy se je hitro zbral in dvignil v zadnjem trenutku. Potisnil je Charlieja nazaj v votlino in skočil
nanj, da bi ga zaščitil. V tistem hipu je vhod v votlino zasul dež laserskih
pulzov, ki so uparili tudi kamenje, na katerem sta trenutek prej ležala
Andy in Charlie. Potem so črne lise na nebu izginile in utihnil je tudi
srhljiv, rezek zvok.
»Psss,« je šepnil Andy Charlieju, ko je ta še vedno mirno ležal pod
njegovim drobnim, a močnim telescem. Charlie je vedel, da je varen, in
ga v znak zahvale polizal po obrazu, Andy pa si ni mogel kaj, da se ne bi
začel smejati.
QQQ
Ko je bilo naslednji dan za Andyjem in Charliejem že več kot petdeset kilometrov, je bil pes vidno izčrpan, Andy je vse bolj zaskrbljeno
pogledoval zdaj njega, zdaj okolico, če bi zagledal kak vodni vir. Ko ga ni
in ni našel, je sedel na tla in začel z golima rokama kopati v zemljo. V
slabi uri je bila pred njim že kar globoka luknja in Andy se je nagnil z
glavo naprej ter močno pihnil globoko v pljučih zajet zrak. Luknja se je
počasi, a vztrajno odpirala in pred dvojico je zažuborela podtalnica. Charlie se je na glavo pognal v njo in se dobro napil. Andy se je nasmehnil,
zadovoljen nasmešek pa je zaigral tudi na obrazu moža v črnem, ki je
izza velikega drevesa kukal proti dvojici.
QQQ
Teden dni pozneje sta deček in labradorec prišla do vznožja mogočnega gorskega masiva Altayev, ki se je kot velika pregrada vil, do koder
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je segal pogled. Charlie se je Andyju močno zasmilil, saj je bil brez hrane
že tretji dan in je bil videti popolnoma izčrpan. Kljub temu je zvesto sledil svojemu prijatelju in varuhu. Visoko v gorah je dvojica težko napredovala. Andy je moral Charlieja kak del poti celo nositi. Opazovalcu
oziroma skritemu možu v črnini je bilo to nadvse smešno, saj je mala
postavica nosila skoraj večje bitje od sebe. Ko sta Andy in Charlie končno
osvojila najvišji vrh mogočnega gorovja, sta videla pred seboj domala ves
svet. Andy je s svojim ostrim pogledom zaznal, da se daleč na severu
zelena narava preliva v popolno belino.
Sunki hladnega vetra so se neusmiljeno zaletavali v njuni telesi. Če sta
želela priti do reke, ki se je vila med gorami, sta se Andy in Charlie
morala po strmi steni spustiti na drugo stran v dolino. Andyju se je iz
obleke na desni roki začela odvijati elastična vrv, ki jo je zavezal za bližnjo skalo, iz leve roke pa se mu je sam od sebe odluščil del obleke in se
spremenil v mrežo, ki jo je deček uporabil kot košaro, v kateri sta se s
Charliejem spustila v dolino. Andy se ni mogel načuditi svojim veščinam, ki so jih spremljali številni podatki, ki so mu rojili v mislih. Njegova
nadnaravna moč se mu je zdela nadvse imenitna, po drugi strani pa se
ji je čudil, saj je imel v možganih shranjene podatke o krhkih in nemočnih ljudeh.
QQQ
Andy in Charlie sta naslednji dan po številnih premaganih ovirah in
ducatu ulovljenih rib za psa, ki se je končno do sitega najedel in odžejal,
počivala ob vznožju reke. Dečkov pogled je bil usmerjen na sever, od
koder so njegove oči kar srkale belino, ki še zdaleč ni bila tako nedolžna,
kot se je zdelo na prvi pogled. Andy je za seboj čutil prisotnost moža v
črnem.
»Pozdravljen, človek,« je pozdravil moža, ki je stal nekaj korakov za
njim, in se obrnil proti njemu. Ker so prišli do konca poti, se je neznanec prikazal.
»Pozdravljen, Andy,« mu je prijazno odzdravil mož prodorno modrih
oči, Charlie, ki je do tedaj sedel ob dečku, pa je veselo stekel k njemu in
mu z vzpenjanjem po njem hitel kazati dobrodošlico. Res ga je pogrešal.
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»Si vseskozi vedel, da sem tu?« je vprašal mož in stopil naprej.
Andy mu je odgovoril na kratko: »Da.«
»Pa si vedel, da ti nič nočem?« je spet vprašal mož.
»Ne, vedel sem, da imaš rad Charlieja,« ga je z odgovorom presenetil
deček. Mož je bil vidno ganjen.
»Res je,« se je nasmehnil in pokleknil k labradorcu, ta pa je rinil vanj
in proti njegovemu obrazu, kolikor je mogel.
»Veš, Andy, jaz sem tvoj oče,« je nadaljeval mož. »Tvoj kreator.«
Deček je pokimal in se spet zazrl v grozečo belino v daljavi. Vse mu
je bilo jasno: on je nova različica androida, ki bo skrbela za varnost človekovih potomcev, ko se bo začela ledena doba. Zadnji dnevi so bili le
preizkus, ali je sposoben varovati manj sposobno bitje – v tem primeru
labradorca Charlieja. Vrhunec testiranja je bil letalski napad, cilj testa pa
je bil dobiti odgovor na vprašanje, ali bo Andy zagotovil preživetje manj
sposobnega bitja. Andyjev kreator si ni obetal, da bo nov android tako
dovršeno čutil nevarnost in da bo tako hitro ukrepal, ko bo kdo potreboval zaščito. Tudi ni pričakoval, da bo sposoben skupaj s svojim varovancem oziroma prav zaradi njega užiti naravne radosti. Ali nedolžno
čofotati v zelenem jezeru ter dopustiti, da pes zganja vragolije in preganja dinozavre, ki jih je človek v tem stoletju obudil in vrnil v življenje. Da
je Andy presežek vseh dosedanjih androidov, je njegov oče kreator sicer
vedel, ni pa si obetal, da bo z njim presegel kar tristoletni razvoj robotike
in se zapisal v človeško zgodovino – če bo ta seveda preživela novo ledeno
dobo.
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Nova ledena doba je resno ogrožala človeštvo. Med iskanjem rešitev pa
je ljudem leta 2332 uspelo vzpostaviti vsaj delček nadzora nad naravo.
Ponovno so namreč vzpostavili morske tokove, ki so presenetljivo hitro
spremenili podnebne razmere okoli Atlantskega oceana. Debela snežna
odeja se je začela taliti in odkrivati zamrznjeno površino. Takim hitrim
spremembam seveda vsi ljudje niso bili kos, številni pa so jih doživljali
kot ponovno naravno katastrofo.
S popolno izločitvijo vseh goriv, ki so kakor koli prispevala k nekdanjim emisijam toplogrednih plinov, je ljudem do sredine štiriindvajsetega
stoletja vendarle uspelo občutno zmanjšati količine ogljikovega dioksida.
Brez neusahljive človeške domiselnosti in nove generacije fizijskih, nato
pa še fuzijskih reaktorjev, to seveda ne bi bilo mogoče. Iz fuzijskih elektrarn so energijo brezžično prenašali tudi do sto petdeset kilometrov daleč.
Sonce so sicer še vedno izkoriščali za proizvodnjo elektrike, vedno bolj pa
so z njim uravnavali tudi kisik v zraku, ki ga je človeku spet uspelo vrniti
na nekdanjo raven, še posebej s pomočjo sintetičnih rastlin, ki so obdajale
stavbe bodisi kot barva bodisi kot priljubljena dekoracija. Če je bilo treba,
so sintetične rastline preklopile svoje delovanje in zagotavljale vodo preko
vodika, ki so ga proizvedle z energijo sonca in s kisikom.
Človeštvo je zelo hitro napredovalo tudi na drugih področjih. Sredi
24. stoletja je človek postavil virtualni svet skoraj že ob bok realnemu
življenju. S kvantnim čipom, vgrajenim v možgane, je postal del virtualnega sveta, hkrati pa je lahko upravljal realni svet s svojimi mislimi. Z
mislimi je komuniciral z drugimi ljudmi, roboti in napravami. Virtualni
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svet je doživljal kot nekaj stvarnega, kar je čutil z vsemi svojimi človeškimi čutili. Mnogi ljudje so tako opravljali svojo službo. Plačilo je bil virtualni denar, ki so ga lahko v protivrednosti pretvorili v globe - edino
globalno valuto, ki je veljala v realnem svetu. Še vedno pa je bil denar
realnega sveta več vreden kot denar v virtualnem svetu. Nekateri ljudje so
se v službo še vedno vozili. Nekdaj pomembna oddaljenost doma od
delovnega mesta je bila minimalen problem, tudi če je bilo treba do
službe potovati tisoč kilometrov. Z ultra hitrimi letalskimi in drugimi
mobilnimi povezavami je bilo namreč mogoče premagati v zelo kratkem
času še tako velike razdalje. Hiter razvoj in z njim povezane tehnologije
so zahtevale ogromno energije, ki si jo je človek lahko zagotavljal le z
učinkovitimi napravami, kot so fizijski reaktorji desete generacije in
vedno bolj uveljavljeni fuzijski reaktorji. Virtualni svet in njegova uporaba nista segala samo do službe in izobraževanja, temveč sta bila tudi
pomembna komponenta človekovega življenja, njegovega prostega časa
in zabave. Ljudje zato virtualnega sveta niso izkoriščali le ekonomsko,
ampak tudi doživljajsko …
QQQ
Mestni vrvež je razbijal monotonost velikanskih stožčastih stolpnic.
Te so se od morske gladine velikega kanala Temze, ki je rezal pokrajino
megamesta London, dvigovale do oblakov. Nekatere stavbe so še gradili
in objemali so jih velikanski roboti, ki so se kot hobotnice oklepali sten
s svojimi tisočimi, a zelo usklajenimi kraki. Delovni ROCE-ji, večturbinska plovila, ki so jih sicer uporabljali že v prejšnjem stoletju, a so zdaj
imela nov pogon, so prinašali materiale in tovor robotom, ki so neutrudno gradili mestne velikane. Fuzijski pogon jim je omogočal, da so
leteli več dni brez presledka in opravljali različne naloge. Mimo njih je
drvel večravninski promet MAGOBIL-ov, lebdečih vozil v obliki krogle, ki
so lebdela nad magnetodromom in švigajoč skrbela za hiter prevoz milijonov potnikov. Ti so se lahko pripeljali do domače stavbe ali celo nadstropja, v katerem so stanovali.
MAGOBIL-i modre barve so vozili do stanovanjskih naselij med petdesetim in stotim nadstropjem, kjer je živel tudi dvanajstletni Tom, ki je
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udobno sedel v naslanjaču vozila in med vožnjo delal domačo nalogo.
Na stenah vozila so se prikazovale različne podobe, ki jih je klical in urejal z mislimi. Tla plovila so bila prozorna in zdelo se je, kot da Tom lebdi
visoko nad mestom. V vidnem polju se je že pokazala stolpnica, v kateri
je živel. Vozilo, ki je bilo trenutek pred tem kot kolobar deževnika povezano z drugimi, se je neslišno odklopilo in izstopilo na zaviralni tir. Kljub
močnemu zaviranju ob tako veliki hitrosti, zaradi česar bi imel marsikdo
težave, se Tomu ni bilo treba ničesar oprijeti. Za to je poskrbel poseben
žiroskopski sistem v vozilu, ki ni zagotavljal samo stabilnosti vozečih se
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ljudi, temveč je znal kompenzirati tudi vztrajnost vozila in teles v njem.
Vozilo se je ustavilo in vrata MAGOBIL-a so se odprla.
»Hvala za vožnjo s City Mag. Poglejte si, prosim, naš novi program
ugodnosti. Za samo petnajst globeov si lahko privoščite tedenski oddih
v južni Evropi. Lep dan še naprej,« je pospremil glas notranjega računalnika Tomove misli, ko je odhajal iz vozila. Trenutek potem je bil Tom
že v stolpnici.
»Hej, mami, doma sem!« je zavpil, ko je vstopil v prozorno stanovanje v veliki stekleni stavbi. Nasproti nje se je bohotila največja stavba na
Otoku z biokmetijsko dejavnostjo. V njej so pridelovali sintetično hrano
za skoraj vse megamesto. Malo je še počakal, a ni dobil odgovora, torej
je bila mama še zunaj. Spet.
Tom je stopil k oknu – pravzaprav je bilo vse stanovanje obdano s prozornimi stenami. Skozi njih se je videlo tako ven kot v notranjost stolpnice in tudi v sosednja stanovanja, le v enega ne, ki je bilo vselej
zatemnjeno. Njegovi stanovalci so sicer videli ven, nihče pa ni mogel
videti njih. Tom je postal pred steno in si ogledoval mestni vrvež, nato pa
pogledal v nebo. Z njega so že skoraj izginili še zadnji ledeni razpotegnjenci – bolj ledene meglice kot oblaki, ki so spominjali na pretečo
ledeno dobo pred nekaj desetletji.
Delta letalo druge generacije fuzijskega pogona je švignilo mimo
Tomovega okna, da so se čutile rahle vibracije. Tom je miselno pozdravil potnike, ki so občudovali lepote megamesta London, drugega najpomembnejšega mesta na britanskem otočju, takoj za prestolnico
Edinburg.
Ko je letalo izginilo iz njegovega vidnega polja, se je obrnil in stopil
proti prozorni delovni mizi z lebdečim zaslonom. Ko je nežno zamahnil ob njem, je ta oživel. Pred Tomom so se znašle domače naloge, ki
so ga čakale že dva dneva. Čeprav se mu ni ljubilo ukvarjati z njimi, bo
tokrat naredil, kar zahteva profesorica Hardmanova. Mame tako ali tako
spet ni in spet ni vedel, kdaj jo lahko pričakuje, niti tega, ali jima bo
prinesla kaj za pod zob ali ne. Tudi miselni klic je v teh dneh ni priklical ...
Naloga, s katero se mu je najbolj mudilo in bi jo pravzaprav že moral
oddati profesorju, je bila vezana na etične študije. Tom je ugotovil, da bo
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moral pobrskati po spletu, da bo prišel do informacij o zadnjem kriminalnem dejanju. To temo si je namreč izbral za seminarsko nalogo.
»Zadnji umor na Zemlji je bil zagrešen leta 2329, zadnji serijski
morilec ulovljen že leta 2279, zadnja malarija 6. generacije – ta se je
okoli leta 2280 razvila iz navadne malarije, a je imela kar šestkrat bolj
uničujoče posledice za organizem –, ki je vodila obolele, ti so bili odrinjeni na družbeni rob, v kriminalna dejanja, kot so ropi in kraje, se je
zgodila leta 2233,« je na glas bral Tom, ko je nekdo potrkal po vratih. Le
vrata stanovanj v stolpnici niso bila prozorna, ampak so bila iz mlečnobele prevleke, skozi katero je bilo mogoče videti le obrise postav. Tom,
ki se je počasi napotil proti vhodnim vratom in je pričakoval, da bo na
drugi strani stala mama, čeprav si ni mogel zamisliti, zakaj bi ona
trkala, je videl, da stoji pred vrati fantič njegove velikosti. Zaupljivo je
odprl vrata.
»Živijo, jaz sem Sean, tvoj novi sosed,« se mu je v obraz prešerno
zarežal fant in se mu priklonil. Tom se je vljudno priklonil nazaj in poškilil proti edinemu zatemnjenemu stanovanju v stolpnici.
»Ja, tam živim!« se je spet zarežal Sean. »Ti si Tom?« je vprašal.
»Ja, kako pa veš?« je vprašal Tom, Sean pa mu je pomignil proti elektronskemu napisu »Mandy in Tom«, ki je krasil vrata njegovega in maminega stanovanja.
Leta 2350 so se ljudje predstavljali v glavnem le s prvim imenom,
izjema so bili šole, vrtci in nekatere druge ustanove, kjer je zaradi
potrebne avtoritete odraslih še vedno prevladovala uporaba priimkov. Prav
tako so v 24. stoletju spet prišla v rabo nekdanja starodavna imena namesto kratic in okrajšav, ki so označevala vrsto in generacijo ljudi. Ljudje so
namreč spet začeli stremeti k enakopravnosti in enakovrednosti, kar so
nekoč že imeli, a tudi izgubili …
»Ja, seveda,« se je nasmehnil Tom in se zdel sam sebi trapast, da je
izustil tako sumničavo vprašanje. Sosedov fant je bil res prijazen in povrh
sam ni imel nobene pametne družbe sovrstnikov. Ostajal je doma, da bi
bil blizu bolni mami, a zdaj, ko je ozdravela, je tako ali tako ni bilo več
prav veliko doma …
Ko je tako razmišljal, ga je Sean povprašal: »Mandy pa je tvoja mama,
kajne?« Tom je le prikimal.
59

Z G O D B E I Z P R I HODNOS T I

»Sem slišal, da je ena prvih, ki so jim ozdravili raka,« se je zresnil
Sean, Tom pa je zopet prikimal in grenko dodal: »Ja in zdaj se je odločila,
da bo zares zaužila življenje, tako da je ne vidim prav veliko. Včasih kar
dva dni skupaj presedi v londonskem kraljevem parku in, kot pravi, uživa
v sadovih planeta. Drugič se odpravi za vso noč in potem še dolgo v jutro
na kakšno zabavo. In tretjič si najde novega prijatelja, ki misli, da bo z
danes na jutri lahko igral očeta, ki ga nikdar nisem imel.«
Sean je začutil nelagodje v glasu vrstnika in ga hitro povabil: »Hej, bi
šel malo ven?«
»Kam ven?« je privzdignil obrvi Tom.
»Ja, ven, po mestu. Vselej se dogaja kaj zabavnega, pa bova že našla
kakšno razvedrilo,« je bil spet prešerno nasmejan Sean.
Tom je bil malce skeptičen, saj ni šel še nikdar takole »ven«, razen v
šolo, pa še tej se je kdaj priključil le virtualno, sploh pa ni šel nikdar ven
z nekom, ki ga je pravkar spoznal. A mame tako ali tako ni, tako da …
Sean ga je zmotil v razmišljanju: »Daj, no, saj bo zabavno!«
Tom je pograbil črn športni pončo s kapuco – čeprav je bil že zelo star,
saj mu ga je naredila mama, tik preden je zbolela za rakom, ga je imel
tako rad, da ga prekratki rokavi niti niso motili – in zaprl mlečno bela
vrata.
QQQ
»Kam pa greš?« je Tom na hodniku, nekaj korakov od stanovanja,
vprašal Seana. »Dvigala so tu,« je pomignil proti trem okroglo-cevastim
dvigalom, ki so stala v spirali sredi prozornega hodnika.
»To je brez veze, pojdiva po stopnicah!« mu je pomignil Sean in jo
mahnil skozi edina črna vrata v stolpnici, ki jih Tom pravzaprav še
nikdar ni zares videl. Mar so že ves čas tu? se je spraševal, ko je pospešil
za Seanom.
Svetloba na hodnikih je sledila fantoma in ugašala za njima. Ko je
Tom stopil skozi vrata, se mu je odprl nov hodnik. Ta je bil sivkaste barve
in v primerjavi s steklenim se je zdel bolj realističen, če se je lahko tako
reklo. Med razmišljanjem se je znašel pred steklenimi stopnicami in
Sean se je pognal po njih. Na nogah je imel tiste nove superge, ki so ob
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padcu, namernem spustu ali pospešku iz podplata izdvojile posebne
diske. Ti so pognali otroke v izbrano smer s petkrat večjo močjo, kot so
zmogli sami, čeprav so si nadeli PA-je, ki sicer v tem času niso bili več priljubljeni, saj je bilo vodilo sodobnega sveta zdravo življenje s čim manj
dodatkov. Seveda PA-ji niso bili enaki tistim, ki so jih poznali ljudje stoletje prej. Z njimi si lahko na primer tudi lebdel nad magnetodromom,
ki je bil namenjen pešcem. Ob hitrosti sto kilometrov na uro bi bili
nekdanji rolarji popolnoma osupli.
»Tooooo!« se je slišal odmev Seanovega navdušenega glasu in Tom
se je pognal za njim. Sprva se je sicer malo nerodno spustil po stopnicah,
da je moral zakriliti z rokami, da se je ujel, nato pa je le obvladal pospešek diska in še sam razburjeno zavpil: »Aaaaaaa!«
QQQ
Tom je gladko drsel po stopnicah in zdelo se je, kot da se jih sploh
ne dotika. Hitrost je bila vse večja in zaskrbelo ga je, kako bo na koncu
stopnišča in ali se bo lahko pravočasno ustavil. Poškodb se ni bal, ker
bi ga v bližnji bolnišnici hitro spravili v red, saj je bilo mogoče v njegovem času že vse popraviti. Če je kdo v kakšni nesreči izgubil ud,
recimo roko, so mu jo med nekaj ur dolgo operacijo nadomestili bodisi
s sintetično bodisi pa so v laboratoriju vzgojili novo roko. Tudi klon
roke je zahteval podobno operacijo, vendar je bilo treba nanj čakati kar
ves teden.
»Pazi, pazi!« je zavpil, ko je pred seboj zagledal nasmejanega Seana.
A ni minila niti sekunda, ko se je Tom, kot bi mu superge zamrznile k
tlom, ustavil tik pred Seanom.
»Uf, to je bilo pa blizu,« je vzdihnil, Sean pa se je že obrnil na peti in
sunkovito odprl črna vrata na koncu stopnišča, ki je vodilo še dlje v globino.
»Kje pa sva?« je pogledal okoli sebe Tom. Okolica, kjer se je znašel,
mu ni bila niti malo znana, čeprav je stal le nekaj metrov za glavnim vhodom prestižne stolpnice. V njej sta živela z mamo, odkar je Tom pomnil.
Ni vedel, da je tudi on po meri izbran otrok njegove mame, ki se je na
lepem odločila, da bi imela sina, in si je v kliniki zamislila otroka po svoji
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meri – prijaznega, bistrega in ustrežljivega fantiča, ki ga je poimenovala
po svojem pokojnem očetu.
»V Živilski ulici,« mu je odgovoril Sean in pomignil proti zeleni
stavbi, ki se je naslanjala na najvišjo stolpnico biofarme. Zelena stolpnica je bila vidno stara in med redkimi na Otoku, ki so še vedno pridelovale pravo biološko zelenjavo. Zaradi svojevrstne arhitekture se mu je
zdela neverjetno ljubka in vsa zelenjava, ki je rasla s stavbo, ta je bila pravzaprav le ogrodje za staro mestno farmo, je vzbujala občutek, kot da
stavba zares diha in živi. Starejši ljudje so radi govorili, da je bil tudi zrak
ob njej bolj svež kot na splošno v megamestu.
»Bi rad videl nekaj novega?« ga je podražil Sean. Tom je prikimal,
čeprav je bilo že to, kar je videl ta trenutek, povsem novo. Zanima me
ves svet, pa še ulice za lastno stolpnico ne poznam, si je mislil, ko je
obrnil korak za novim prijateljem, ki je izginil za stranskim vhodom
steklene stavbe.
Ko sta se fanta spet znašla na stopnišču, je Sean dejal: »Ne vem, ali si
vedel, ampak ta stavba meri dva tisoč metrov v višino, pa tudi dva tisoč
metrov v globino.«
»Neverjetno,« so Tomu zasijale oči. Tega res ni vedel, čeprav je že razmišljal, kako močni in globoki morajo biti temelji, da držijo tako mogočno stavbo, da je ne premakne oceanski veter, ki tako rad zavija nad
Otokom.
Še posebno osupljivo se mu je zdelo dejstvo, da je bil precejšen del
stolpnice pod gladino morja. Torej ljudje bivajo tudi pod vodo, no, vsaj
nekateri, je pomislil.
»Ja, spodaj stanujejo malce drugačni ljudje, kot so tvoji sosedje,« mu
je razlagal Sean.
»Kako pa ti vse to veš?« ga je vprašal Tom, ki ga je že malce motilo, da
mu po tolikih letih življenja v tej stavbi o njej zdaj razlaga poba, ki se je
sem šele preselil.
Novi sosed je le skomignil z rameni in vprašal: »Greš?«
Tom še ni utegnil odgovoriti, ko se je Sean že spustil z istim pospeškom po stopnicah dva tisoč metrov v globino megamesta. Dečka sta
švigala po vse bolj sivih in na koncu že črnih stopnicah mimo različnih
sten, ki so nosile migetajoče slike in predvajale filme, ki jih Tom še
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nikoli ni videl. En utrinek si je še posebej zapomnil. Ta je prikazoval
obolelega človeka, ki je ukradel torbico ženski, ki je malce spominjala na
njegovo mamo. Kot vsi, ki so zboleli za malarijo 6. generacije, je imel
tudi tat nebrzdano mrzlico in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo
zopet izbljuval do krvi. A Tom ni mogel razmišljati naprej, saj se je v
tistem hipu ob nekaj spotaknil. Padel je tako močno, da ga je v trenutku
zmanjkalo.
QQQ
Tom je nezavesten sanjal, da je v podvodnem megamestu Tangaroa, ki
je dobilo ime po maorskem bogu morja in je stalo kakšnih petdeset kilometrov zahodno od nekdanje obale Nizozemske, včasih evropske državice, ki je že davno potonila pod morjem. Vozil se je po prozornih
hodnikih, ki so povezovali stavbe mesta. Prispel je do pristanišča, kjer se
je z amfibijskim plovilom pognal v globine morja in nato pristal ob eni od
višjih stavb Tangaroe. Ko je stopil vanjo, je njeno pročelje začelo pokati.
Najprej je voda kapljala v stavbo po kapljicah, nato pa so se razpoke razširile in voda je zastrašujoče brizgnila ter z vseh strani začela polniti
stavbo. Upiral se je toku vode, ki ga je neusmiljeno vrtinčil v globino.
Medtem je nekje v ozadju slišal znane glasove: »Tom, Tom!« ga je klical Sean in polil z vodo, da bi se prebudil. »Tom, si v redu?« je zaskrbljeno vprašal Sean, ko se je Tom dvignil s tal pod stopnicami.
»Kaj pa se je zgodilo?« je medlo vprašal Tom in se prijel za bolečo
glavo.
»Očitno si bil malce neroden,« se mu je zarežal Sean in pokazal na
stopnišče, kjer je manjkala predzadnja stopnica.
»Ne, ne, ob nekaj sem se spotaknil,« je odkimal Tom. Vedel je, da ni
kar tako zletel po tleh.
»No, če ti tako praviš,« se je Sean obrnil in stopil iz hodnika. Tudi ta
vrata so bila črna.
»Sean, počakaj!« je Tom stekel za njim. V glavi mu je od padca še
vedno zvenelo, a k sreči se ni poškodoval.
Fanta sta se znašla na Podzemni ulici, ki je bila sicer temnejša od ulic
na površini megamesta, a se je vseeno lesketala sivo, skorajda srebrno,
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ulične luči pa so migetale kot zvezdice z neba. Sean se je vedel, kot da bolj
pozna mesto tukaj kot na površini.
»Si prej živel tu doli?« je prihitel do njega Tom, ki ga je komaj dohajal. Med hojo so ju ogovarjali ulični prodajalci na stojnicah, ki so ponujali različne predmete, od starodavnih ur do muzejskih prenosnih
računalnikov, ki jih sodobni človek ni uporabljal že več kot dve stoletji.
Očitno je to nekakšen bolšji trg, je pomislil Tom, ki je o takih trgih gledal oddaje na zgodovinskem kanalu.
»Aha,« je priznal Sean in še pospešil korak.
»O, Sean!« je veselo pozdravila deklica, ki je imela na levi strani glave
drobno elektronsko tetovažo marjetice.
»Daisy!« je bil odkrito vesel malčice tudi Sean in jo dvignil visoko v
zrak. K njima je stopila še prijazna gospa.
»Lepo, da si se oglasil, sin moj,« je mehko dejala in s pogledom oplazila Toma.
»Mama, to je Tom,« je Sean predstavil prijatelja svoji mami, Daisy pa
ga je prav tako zvedavo opazovala in se skrila za mamino plahutajoče
krilo.
»Pozdravljeni,« se je vljudno priklonil Tom.
»O, ti si naš novi sosed,« je veselo ugotovila Seanova mama in se tudi
priklonila.
»Pravzaprav ste vi novi sosedje, moja mama in jaz tam živiva že celo
večnost,« se je zarežal Tom in se isti hip tudi vprašal, ali ni do gospe premalo spoštljiv.
Leta 2350 so imeli ljudje otroke pri petdesetih ali še več letih, Seanova
mama pa je bila videti že blizu sedemdesetim.
»Ja, imaš prav!« se je zasmejala gospa in stopila nazaj za svojo stojnico
– tudi ta je bila kot kakšna starinska stojnica izpred dvesto let. Na njej so
se svetili in piskali aparati ter naprave, ki jih Tom še nikoli ni videl. Bili
so gospodinjski aparati s konca 21. stoletja, ki so jih radi kupovali zbiratelji starin.
»Mama, midva greva še malo naokoli!« je zaklical Sean svoji mami in
pomahal mali Daisy, ki je skočila na mamino stojnico in se začela igrati
kuharico, ki bo zmlela zelenjavo v predpotopnem mešalniku. Mama mu
je le z nasmeškom pokimala.
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QQQ
»Vau, vidiš to?« je Sean dregnil Toma.
»Vau,« je ponovil Tom za njim. »Kaj pa tako močno ukrivlja prostor?
Kot bi bil iz cilindra, mar ne?« je Tom pogledoval proti Seanu in proti
nenavadnemu pojavu na nebu.
»Še nisi slišal?« ga je vprašal Sean. »Pred tednom dni so spravili na
trg prvo antigravitacijsko plovilo, ki se imenuje GEEM.«
»GEEM?« je bil začuden Tom in se spraševal, kako da je bil tako
močno zasanjan, da ni prejel te pomembne informacije. Morda pa sem
le preveč zaskrbljen zaradi mame, je razmišljal.
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»Ja, v bistvu je pravo ime Gravity Mover, na kratko GEEM,« mu je
pojasnil Sean in ga predramil iz zasanjanosti, ki je vodila k običajnim
skrbem zaradi mame.
»Pa to res deluje?« je bil skeptičen Tom.
»No, saj vidiš, da deluje,« je bil odločen Sean in nadaljeval: »Trideset
metrov pod plovilom ne sme biti ničesar, sicer jo lahko pošteno zagode.«
»Kdo pa se vozi v tem plovilu?« je bil radoveden Tom.
»Nihče, testirajo ga še, zato pa tudi ne vozi blizu drugih vozil,« mu je
odgovoril Sean in mu obenem poslal miselni vzorec s podrobnejšimi
podatki o vozilu.
»Aha, zdaj mi je pa vse jasno!« je bil Tom končno zadovoljen in se
čudil Seanovi neverjetni razgledanosti. Fant njegovih let!
Fantiča sta pritekla do konca Podzemne ulice in se znašla pred velikanskim kamnitim vhodom v ogromen predor. Zadnja stojnica na bolšjem trgu je bila že več sto metrov za njima in tudi ulične svetilke so
bile tu posejane le na redko. K sreči je bilo v zraku okoli njiju ogromno
kresničk, da se je okolje zdelo prijaznejše, na trenutke skoraj pravljično.
»Kaj pa je to?« je vprašal Tom Seana, o katerem je bil že prepričan, da
je eden najbistrejših dvanajstletnikov, kar jih je spoznal. Nihče od njegovih sošolcev ni imel toliko izkušenj, niti ni bil tako zvedav in drzen, da
bi hotel vse poskusiti.
»To je predor, po katerem je pred davnimi leti drvel podmorski vlak do
New Yorka,« mu je resno odgovoril Sean.
»Kako pa to veš?«
»Vem, ker ga je moj oče pomagal dizajnirati,« je bil ponosen Sean.
»Kje pa je zdaj tvoj oče?« je spet vprašal Tom, a je Sean že stekel v
črni predor.
QQQ
Tom si je osvetlil obleko in prekril vrhnjo plast s posebnim odpornim
slojem, ki je zaščitil telo pred morebitno poškodbo. Svetloba obleke je
obsijala temne stene predora in razkrila reko kablov, ki se je vila po od
zoba časa že vidno načetem stropu.
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»Sean, kje si? Sean!« je klical Tom, ko je plaho stopal korak za korakom v temno okolje. Okoli vhoda v predor so krožile kresničke in pogled
nanje ter na svetlečo obleko Seana, ki je bil že v temi, je bil naravnost
čudovit. Seveda, saj niso nore, da bi rinile v notranjost, si je govoril Tom.
»Sean!« je spet zavpil, tokrat glasneje, saj mu je bilo vedno bolj neprijetno. Zdelo se mu je, kot da hodi po tirnicah.
»Ššššš!« je siknil neznani glas za njim. Sunkovito se je obrnil in na
tleh zagledal močno drgetajočega, očitno za malarijo obolelega človeka.
»Joj, oprostite. Nisem vedel, da je še kdo tu,« se je hitel opravičevati
in stopil korak proti ležečemu. Tedaj pa ga je od zadaj nekaj potisnilo
nazaj proti izhodu in spet se je znašel med kresničkami, poleg njega pa
je stal zasopel Sean.
»To je bil okužen bolnik, Tom. Ne moreš se kar tako družiti z njimi!«
ga je posvaril.
»Kaj?« je bil zmeden Tom.
»Saj veš: malarija 6. generacije pa to …,« mu je z nedokončanim stavkom odgovoril Sean in jo mahnil nazaj proti bolšjemu trgu.
»Ja, ravno prej sem doma na računalniku iskal informacije, ker
moram napisati nalogo. Vem za malarijo, ampak, ali ni že izkoreninjena?
Poleg tega, zakaj si me pa pustil samega,« je iskal opravičilo za svojo
nevednost.
»Ja, vem, oprosti,« se mu je skesano opravičil Sean. »Pridi, greva k
nam na kosilo!«
Ker sta bila preveč utrujena, poti nista nadaljevala peš. Z mislimi sta
poklicala MAGOBIL, ki je bil čez petnajst sekund nad magnetodromom,
kot so imenovali pot, nad katero so ta plovila lebdela in se gibala. Med
vožnjo je začelo deževati in fanta sta opazovala, kako se voda steka s streh,
pločnikov in magnetodromov ter izginja v kanalih, povezanih s čistilno
napravo.
MAGOBIL je ustavil na pristajalni polici ob stolpnici in fanta sta bila
čez nekaj trenutkov pred vhodom v svojo stavbo, oblečeno z oblogami, ki
so proizvajale elektriko, vodo in kisik ali celo skladiščile ogljikov dioksid
iz ozračja. Glede na svojo namembnost ali delovanje so te obloge spreminjale barvo. Če so bile zelene, so delale kisik in vodo, če rjave, so proizvajale elektriko, če pa modre, so skladiščile ogljikov dioksid.
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»Nadihaj se svežega zraka,« se je Sean pošalil, ko je videl, kakšne
barve je obloga na stavbi.
Tom in Sean sta jo s pospeški iz najnovejših superg mahnila nazaj po
stopnišču steklene stavbe in vstopila v zatemnjeno stanovanje Seanove
družine. Njegova mama je že pripravila bogat sadno-zelenjavni obrok in
kot bi vedela, da bo z njimi kosil tudi sinov novi prijatelj, je bil na mizi
krožnik več. Tomu ni bilo jasno, kdaj je Seanovi mami uspelo pospraviti
stojnico, se vrniti z deklico domov in tako urno pripraviti še presno
kosilo, a očitno je izgubil občutek za čas.
»Hvala, gospa …,« se je zahvalil Seanovi mami. Spet je ostal odprtih
ust sredi stavka, ker ni vedel njenega imena.
»Kar Moyra mi reci,« se mu je nasmehnila in mu dala na krožnik še
modro jabolko odličnega okusa.
»Hvala, Moyra,« se je nasmehnil. Odkar je stopil v Seanov dom, ni
niti pokukal proti svojemu stanovanju, čeprav bi utegnila biti njegova
mama že lep čas doma.
»In kako sta se imela?« je vprašala Moyra.
»Super! Potem ko sva obiskala bolšji trg, sva …,« je hitel razlagati Tom,
a spet ni uspel dokončati stavka, ker ga je Sean močno brcnil pod mizo.
Zato se je naredil, kot da mora zgristi in pogoltniti sočni sadež, v katerega
je malo prej z užitkom zasadil svoje zobe. Daisy, ki je videla brco pod
mizo, se je zahihitala, Sean pa ji je pomežiknil.
»Super sva se imela,« je potrdil tudi Sean. »Mami, ti pomagam
pospraviti posodo?« je takoj zamenjal temo.
»Ni treba, saj bo Bin vse naredil,« je odgovorila mama in v tistem
trenutku je mimo nje v kuhinjski prostor stopil robot – android. Bil je
šesta generacija androidov varuhov; prve so poimenovali Andy in so jih
razvili leta 2300, da bi varovali otroke med prihajajočo novo ledeno
dobo.
»Dober dan, mladenič,« je Bin vljudno pozdravil gosta.
»Dober dan,« mu je odvrnil Tom in ga vprašal: »Bin, koliko si star?«
Starost androida je bilo namreč po videzu težko ugotoviti. Najlažje
jim je bilo določiti starost med daljšim pogovorom. Čeprav so androidi
lahko preračunavali in so zmogli delati vse mogoče, s svojimi čustvi,
mislimi in kreativnostjo niso ravno blesteli. Da bi razmišljal kot 30-letni
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človek, ki je torej pravkar postal polnoleten, bi android šeste generacije
potreboval približno sto let izkušenj.
Bin se je nasmehnil Tomu in mu odgovoril: »Star sem deset let, Tom.
Pet let bom delal tukaj pri Seanu in njegovi mami, saj moram izpopolniti svoja čustva za naslednjo stopnjo razvoja.«
»Uf,« si je mislil Tom, »tile androidi pa imajo težko življenje.« Ni se
zavedal, da Binu pravzaprav čisto nič ne manjka in da potrebuje tako
življenje, če se je želel razviti. Znanstvenikom namreč še ni uspelo
dognati, kako spodbuditi nevronske mreže v možganih in povečati število
ter aktivnost celičnih dendritov, to je tistega dela možganov, ki skrbijo za
človekovo razmišljanje in kreativnost.
Med to kratko izmenjavo besed se je Tom spomnil mnenja, ki so ga
zadnjič v miselnih informacijah posredovali aktivisti za prihodnost
androidov o suženjstvu teh naprav. Po tem prepričanju bi moral človek
imeti doma samo robote, ne pa tudi androidov, ki lahko celo razmišljajo.
Aktivisti za prihodnost androidov zagovarjajo stališče, da bi moral človek združiti svoje miselne sposobnosti s perfekcionizmom androidovega
telesa, torej postati, kot pravijo, bion.
»Od tod tudi izhaja razširjeno gibanje bionizem, o katerem govori
vedno več ljudi,« je v mislih, ki jih ni delil z drugimi, razmišljal Tom.
QQQ
Tom se je pri sosedih dobro okrepčal in čas je bil, da se odpravi domov.
»Na sprehod v treh korakih,« se je v mislih zabaval Tom. Zahvalil se je za
kosilo in povabil Bina, naj pride k njemu domov, da se bosta družila, če želi.
Nekaj trenutkov pozneje je Tom že stopil skozi vrata svojega stanovanja.
»Živijo, mami!« je glasno pozdravil, vrata za njim pa so se zaprla.
Odgovora ni dobil, zaslišal pa je globoko dihanje v dnevni sobi. V njej
je na veliki vodni zofi spala Mandy in v roki, ki ji je počivala na trebuhu,
še vedno držala veliko cvetlico s skorajda fluorescenčnimi zelenimi cvetovi. Kdo bi ji jo lahko dal, se Tomu ni niti sanjalo, a ta dan se mu ni dalo
o ničemer več razmišljati. Za njim je bil zelo poln dan in veselil se je
naslednjega, zato se je nemudoma odpravil v posteljo. Pa kaj, če spet ni
dokončal naloge o kriminalu!
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QQQ
Po nekaj mesecih odkrivanja londonskih nadzemnih in podzemnih
ulic sta Tom in Sean postala nerazdružljiva. Tomove mame še vedno
vse dneve ni bilo domov, ko pa je prišla, je utrujena padla na udobno
zofo sredi dnevne sobe in zaspala, zato je Tom redno kosil pri sosedih.
Moyri je rad pomagal tudi pri prodaji starodobnih napravic na stojnici,
Daisy pa je oboževala igranje skrivalnic z njim. Tudi te igre Tom prej ni
poznal.
A nekega dne, v trenutku, ko je zapiral vrata svojega stanovanja, da bi
odšel v šolo, je odprla vrata sosednjega stanovanja mala Daisy.
»Tom, prideš malo k nam?« je tiho vprašala in ga pogledala z velikimi očmi, njena tetovaža pa je bila le še ovenela različica nekdanje
marjetice.
»Ne morem, Daisy, v šolo moram. Popoldne, velja?« ji je odgovoril in
res že komaj čakal, da se popoldne oglasi pri prijatelju. Kljub vsakodnevnemu druženju pa še vedno ni vedel o Seanu nič drugega, kot s kom
živi in da je njegov oče, ki ga nikoli ni omenjal, sodeloval pri dizajniranju podzemnega železniškega predora, ki je nekdaj povezoval London z
New Yorkom.
»Ne vem, če bo popoldne še z nami,« je bila žalostna Daisy.
»Kako to misliš?« je Tom stopil proti njej, ona pa je široko odprla vrata
zatemnjene stanovanjske celice skoraj na vrhu ogromne steklene stolpnice.
Tom je čez Daisy videl v veliko dnevno sobo, v kateri je bila skoraj
enaka zofa, kot sta jo imela z mamo. Pravzaprav so bila vsa stanovanja v
stolpnici zelo podobno opremljena, da ne bi bilo razlik v premoženju stanovalcev in da se ne bi vrnili časi razrednega kriminala, kot so kraje in
ropi.
Na zofi je ležal Sean, ob njem pa je sedela Moyra. Bin je ležal ob
Seanu in ga ovijal v posebno folijo, da bi mu temperaturo, ki je že presegla petdeset stopinj, zbil na normalno raven. A ni bil uspešen.
»Moyra, Bin, kaj se dogaja?« je zaskrbljeno vprašal Tom.
»Tom, Sean se poslavlja,« mu je žalostno odgovorila Moyra. Njena
žalost je bila pristna, toda niti v njenih niti v Daisyjinih očeh ni bilo o
kakšni solzi niti sledu.
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»Kako to mislite? Saj ga lahko peljemo v bolnišnico, kjer mu bodo
zagotovo lahko pomagali isti hip, ko bo tam,« jim je Tom hotel vliti upanje. Moji sosedje marsikaj vedo o podzemlju, iz katerega so prihajali, a
ne prav veliko o nadzemlju, s katerega sem jaz, je pomislil.
»Tom, ne razumeš,« mu je dejala Moyra. »Seana je napadel smrtonosni virus, ki nam je vzel že njegovega očeta.«
»Virus gor ali dol, danes je vse ozdravljivo, Moyra!« je Tom postajal
nestrpen. »Če so moji mami ozdravili raka …,« je želel nadaljevati, a ga
je Moyra prekinila: »Tom, tvoja mama je človek!«
»Ja, res je,« mu je šlo na smeh, a je v istem hipu dojel, kaj mu je povedala Seanova mama.
»Ne …,« je tiho zastokal, Moyra pa mu je prikimala.
Ko je Tom izvedel, da je njegov najboljši prijatelj – kaj najboljši, prvi
in edini prijatelj – virtualni deček, je segel z roko proti Daisy, ki je stala
poleg njega in ga gledala nedolžno, kot je znala samo ona, a njegova roka
je zdrsnila skozi njeno roko.
Tom se je šele takrat zares zavedel, da se je v svoji kruti osamljenosti
umaknil v virtualni svet ter ga doživljal v družbi novih prijateljev in znancev.
»Adijo, Tom,« je dejal Sean in njegova podoba je bila vse bolj kockasta, dokler se ni povsem razblinila.
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Skoraj tristo let po tem, ko je Seanov oče – virtualni programer, dizajner in inženir – postavil zasnovo za podoceanski predor, ki je povezal
mesti New York in London, je ta pridobitev osamljena strašila na morskem dnu. Po njej je nekdaj z nadzvočno hitrostjo vozil podoceanski vlak,
ki je v pičle pol ure premagal več kot 5.500 kilometrov dolgo pot ter vsak
dan prevažal delavce in poslovneže z ene celine na drugo. A v nekaj desetletjih je postal sinonim za prevozno sredstvo najnižjega sloja prebivalstva. Še nekaj desetletij pozneje pa je predor že sameval na morskem
dnu.
Po letu 2400 se je pričakovana zaostritev ledene dobe umirila. To
obdobje je pravzaprav prineslo tudi nekaj dobrega. V ljudeh je obudilo
solidarnost in željo po enakopravnosti. Ko se je ob otoplitvi izgubil občutek za nevarnost, pa je človeštvu spet zavladal pohlep in družba se je
znova razslojila. Bogataši so si omislili lastna antigravitacijska plovila,
GEEM-e. Probleme z ukrivljanjem prostora pri teh vozilih so strokovnjaki sicer odpravili, a njihova cena je ostala tako visoka, da si jih je lahko
privoščil le malokdo.
Z uveljavitvijo posebnega zakona so leta 2390 androidi postali enakopravni ljudem. V letu, ki ga opisujemo, so se predvsem zaradi močno
izboljšanih sintetičnih možganov lahko že kosali z ljudmi tudi v ustvarjalnih zamislih. Da bi postali nesmrtni in se lažje prilagodili okolju, so
številni ljudje dokončali svoje človeško življenje in se pretvorili v bione.
To so storili tako, da so svoje spomine in čustva prenesli v sintetično telo.
Nekateri bioni so bili torej potomci androidov, drugi potomci ljudi. Kljub
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različnemu poreklu se med seboj niso razlikovali. Oboji so bili izjemno
inteligentni, ustvarjalni in tudi fizično zelo sposobni. Zaradi večkratnega
varovanja spominov in razmišljanja so bioni postali pravzaprav nesmrtni.
Tudi če so bila njihova telesa uničena ali zamenjana, so misli in razmišljanje vseeno ohranili.
Na začetku 25. stoletja je bila zelo razširjena uporaba posebnih teles,
ki so bila identična bionom, vendar brez misli in čustev. To so bili pravi
roboti, navadno v obliki človeka, lahko pa so bili tudi drugačni. Ta »bitja«,
ki so jih upravljali s svojimi mislimi tako ljudje kot bioni, so se imenovala vioni; šlo je za nekakšne virtualne bione. Pogosto so jih uporabljali
tudi v razmerah, v katerih bi lahko bila daljša izpostavljenost telesa
usodna. Če je kdo potreboval »drugega sebe«, da je opravil tisti dan namesto njega neko obveznost, je aktiviral svojega viona.
V veliko zabavo je bilo tako bionom kot ljudem odkritje sistema, s
katerim je bilo mogoče ustvariti majhno črvino, skozi katero so lahko
potovali v paralelne svetove, res sicer virtualno, a zato nič manj doživeto.
To odkritje sprva seveda še zdaleč ni bilo namenjeno zabavi. Še vedno pa
so bili človekovi potomci – torej otroci – razigrani kot vsi historjanci. In
kot v vseh dobah človeštva so tudi leta 2420 premikali meje otroci. Podoceanski predor, čeprav zapuščen in osamljen, je to leto še posebej buril
domišljijo mladih in postal pomemben mejnik v razvoju človeštva.
QQQ
Petinpetdeset let po dogodkih, ki jih opisujemo …
Nambi je bil človeški deček in je dopolnil komaj devet let. Kot vsi
otroci njegove starosti se je rad udeleževal zabav v megamestu Delhi, ki
je bilo leta 2475 svetovno znano središče za antigravitacijske vragolije.
Mladi z vsega sveta so se v Delhi prihajali urit in zabavat.
Nambi se je s svojim virtualnim inštruktorjem podil po vertikalni
steni enega od štiritisočakov, nebotičnika, ki si ga je izbral za urjenje.
Po steni nebotičnika so se sprehajali tudi gromozanski pajki in pletli
pajčevine, ki se jim je Nambi moral – poleg premagovanja teže – spretno
izogibati. Ko je končal urjenje na tej stopnji, je bilo na vrsti veliko
zahtevnejše, ki je terjalo zelo dobro koordinacijo s paralelnimi svetovi.
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To je bila tudi najtežja stopnja in vsakdo, ki je bil dober v njej, je izjemno
izuril svoj občutek za večdimenzijski prostor in čas.
»Inštruktor, preklopiva, prosim, na deveto stopnjo,« je predlagal
Nambi in se koncentriral na svet, ki se mu bo prikazal.
Črvinsko oko se je odprlo in potegnilo Nambija v spiralni vrtinec.
Okrog njega se je v hipu razpotegnil prostor v dolge črte, ki jih je od zunaj
oblivala modrikasta meglica. Deček je hkrati izgubil občutek za čas.
Zdelo se mu je, da celo večnost potuje po tem nenavadnem dimenzijskem predoru.
»Inštruktor, prosim informacije o najini lokaciji,« je Nambija čez
nekaj časa zanimalo, kako daleč sta od devete stopnje. A inštruktor se
mu ni odzval.
»Inštruktor, sva na zvezi? Prosim informacije o potovanju,« je nekoliko bolj ukazujoče ponovil Nambi.
Odgovora spet ni bilo, Nambi pa je opazil, da njegovo telo, vsaj tako
je bilo videti, razpada na majhne delčke.
»Inštruktoooor!« je zdaj na vso moč zavpil Nambi.
»Inštruktoooor!« so v črvini odmevali Nambijevi kriki in ponavljajoče
izzvenevali v konici predora, kamor je tonil deček.
QQQ
Osemnajst let pred dogodkom, ki ga opisujemo …
Pisalo se je leto 2402. Pod Atlantikom je v predoru, ki naj bi bil popolnoma zapuščen, sključen ležal na vlažnih tleh človeški otrok, ob njem
pa je bila razlita katomična obleka. Vonj po zatohlem zraku, v katerem je
bilo komaj kaj kisika, je polnil dolge hodnike predora. Kapljice s stropa
so negibnemu otroku padale na ramo in se razpršile tudi po njegovem
obrazu. Voda ga je sčasoma osvestila in počasi se je začel premikati.
Nambi je stežka odprl oči; čutil je, da so njegove možganske funkcije
močno oslabljene. Zaradi močne vrtoglavice ni mogel izostriti slike. Ko
se je hotel dvigniti na noge, je oslabljen padel po tleh.
Ne le občutil, tudi videl je, da ni sam. Sede se je z rokami zvlekel do
stene predora in se naslonil nanjo. Trudil se je ugotoviti, kaj se dogaja
okoli njega. Videl je temne obrise postav v bližini in slišal, da se neznanci
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pogovarjajo v nenavadnem, njemu nerazumljivem jeziku. Zdelo se mu
je, kot bi nekdaj v daljni preteklosti nekdo na glas navil radio in hkrati
lovil vse slišne postaje. Nenadoma se je ena od postav sklonila nadenj in
sprožila vanj sunek zelene svetlobe. Nambija je v hipu spet zmanjkalo.
»Doktor Niclaus, malega smo pripeljali v operacijsko sobo. Tudi laboratorij je pripravljen,« je novica preplavila misli doktorja Niclausa, ki je
ravnokar pripravljal svoj zadnji primerek kombiniranih sintetično-katomičnih možganov. Takih na svetu še ni bilo. Lahko so se razlezli po vsem
telesu in postali petkrat večji kot običajni.
»Dobro, takoj pridem,« je miselno sporočil doktor in dodal: »Pripravite molekularni hladilnik in ga nastavite na minus dvesto stopinj.«
»In zaženite pomožni fuzijski reaktor, ki bo napajal telo. Novo energijsko baterijo moramo preizkusiti še danes, saj nimamo več dovolj
časa,« je še naročal.
»Razumemo,« je odmevalo v doktorjevih mislih.
Malo telo je negibno ležalo na postelji in okrog Nambijeve glave so se
vili kolobarji svetlobe. Instrumenti so kazali, koliko Nambijevega spo76
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mina se je že preneslo. Ti so, potopljeni v hladen, tekoči dušik, sprejemali
sleherni zapis dečkovih možganov in čustev.
»Dr. Niclaus, možgani so se začeli pregrevati, ne moremo vzdrževati
normalne temperature,« se je oglasil laboratorijski računalnik. »Ali naj
nadaljujemo proces ali ga raje ustavimo? Če bomo nadaljevali, lahko pri
prenosu čustev pride do kakšne napake,« je opozarjal računalnik.
»Ne, nimamo več časa, kar nadaljujte, moč prenosa še povečajte,« je
odgovoril doktor.
»Toliko truda sem vložil, ne bom zdaj dvignil rok. Tole moram dokončati in svetu dokazati, kdo je najboljši,« je doktor razmišljal sam pri sebi.
Dr. Niclaus je bil prvi človek-bion in eden izmed prvih izumiteljev sintetičnih možganov. Žal pa so ga, bolj po naključju, ker je nesrečno izgubil vse zapiske, drugi prehiteli in namesto njega poželi vso slavo. Zato je
bil zelo jezen na ves svet, ker mu niso priznali, da je on prvi razvil bione.
Nekega dne se je odločil, da se bo maščeval in svetu pokazal, kdo je zares
najboljši. Leta je zbiral finančna sredstva in jih nato vložil v raziskovalni
laboratorij, ki ga je skril v opuščeni predor pod Atlantikom. Tam je začel
ustvarjati popolnoma nove sintetične bione. To je bila mogočna vojska
izjemno inteligentnih in sposobnih, vendar zasužnjenih bitij. Z njimi je
želel dr. Niclaus preplaviti in zavzeti svet, ki bi mu vladal on.
Temperatura sintetičnih možganov je naraščala in tekoči dušik je že
močno vrel, hlapi so brizgali po prostoru. Laboratorij je bil že v pravi
megli, ko so instrumenti pokazali, da se je prenos podatkov končal. Doktor si je zadovoljno pomel roki. »Končno, naš vojskovodja je rojen!« je
ponosno dejal.
Dvesto dvajset centimetrov visoka postava se je dvignila s postelje in
obrnila proti svojemu stvaritelju: »Dober dan, Oče.«
»Dober dan, Kroni,« ga je zadovoljen pozdravil doktor. Kroni je bilo
starodavno ime za prvorojeno Zlo v vesolju. Z njim in z mogočno vojsko
je želel doktor ustrahovati svet in pokazati moč svojega uma.
»Kroni, preveri svoje možganske sposobnosti, da vidimo, ali je vse na
mestu,« ga je doktor pokroviteljsko prijel za ramo.
Dva sintetična biona v neposredni bližini sta se želela za vsak primer
umakniti nekaj korakov, a ju je Kronijev beli pogled hipoma zaustavil in
jima zamrznil možgane. Njuni telesi sta najprej negibno obstali, nato pa
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padli in se začeli tresti, kot bi ju priključili na elektriko visoke napetosti.
Čez pol minute je Kroni sporočil doktorju: »Oče, ti dve pojavi sem vsrkal
v svoje možgane, hvala za darilo.«
»Malenkost, Kroni. Ko boš videl, kaj ti ponuja svet s svojimi primitivnimi bitji, se mi boš pa zares lahko zahvalil,« je dodal doktor in se
zadovoljno smehljal.
Doktor Niclaus je Kronija uril leta in leta in ta je odraščal v izjemnega
vojskovodjo. Njegova vojska je čez približno dve desetletji štela kar dvajset tisoč sintetičnih bionskih vojščakov, skritih v predorih in hodnikih globoko pod morjem. Njihovi varnostni sistemi so poskrbeli, da jih nihče iz
zunanjega sveta ni nikoli zaznal, le včasih kot jato rib ali kaj podobnega.
QQQ
Današnji čas …
»Nils, pridi! Nils!« je klical Denny svojega prijatelja, ki se je pred
dobrim mesecem preselil v London z daljne Antarktike.
Antarktika je bila leta 2420 močno skrčena. Večina ledenikov je izginila že sredi 23. stoletja. Ko pa se je začelo v 24. stoletju podnebje ohlajati, je dobila čvrsto obliko in preplavile so jo izjemno nizke temperature.
Nekaj desetletij pozneje so jo ponovne otoplitve bistveno zmanjšale in
razdalja do Otoka se je močno povečala. Ni bila skrivnost, da so na njej
zaradi stalnih vremenskih sprememb živeli le še bioni. Do nedavnega
tudi Nils s svojo družino.
»Že tečem!« je Nils zavpil v temni predor, ki se je – dolg nekaj manj
kot 6.000 kilometrov – raztezal pod Atlantskim oceanom. Petnajstletnika sta hotela ubežati dvema prijateljema – Micku in njegovi sestri Vayri
–, ki sta bila tokrat na vrsti, da ju ulovita.
»Ti loviš« je bila standardna igra štirih prijateljev, ki se jim je včasih
pridružila še peta prijateljica – Katya, ki se je s starejšo sestro priselila iz
Sibirije. Tudi onidve sta bili bionki. Lovljenje v podoceanskem predoru
pa ni bilo kar tako v en dan. Tista dva, ki sta lovila, sta morala najprej
skočiti v virtualni svet, v katerem je bilo sprogramirano okolje še iz časov,
ko je skozi predor vozil vlak. V virtualnem svetu je bilo treba počakati pet
minut, nato teči petsto korakov skozi predor, šele potem pa se je smelo
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skočiti v realnost in ujeti prijatelja v opuščenem predoru. Predor je bil
namreč v virtualnem svetu še vedno odprt in ker je vlak vozil kot včasih,
sta morala lovilca izjemno paziti, da ju ne bi povozil.
»Počakaj me, no!« je Nils že malce naveličano zavpil Dennyju, ki je
drvel skozi temni predor, ne da bi se obrnil in preveril, ali ga prijatelj
lahko dohaja.
Čeprav so bili bioni bolj prilagojeni neprijaznim razmeram na severu
in jugu zemeljske poloble, niso bili nujno tudi hitrejši od navadnega človeka, kot je bil na primer Denny. Še posebej zato, ker je bil opremljen s
katomično obleko. Na daljnem severu in jugu bioni niso toliko potrebovali hitrosti, ampak predvsem sposobnost prilagoditi se na hitro spreminjajoče se vreme, celo na orkane, pa na izjemno nizke temperature, ki so
se spustile tudi do petdeset stopinj pod lediščem. Bioni z Antarktike so
se od drugih bionov razlikovali po bolj beli barvi. Nekateri so bili videti
kot duhovi, njihove nekdaj temno modre oči pa so bile skoraj bele. Zato
je Denny, čeprav se ni velikokrat obrnil v temnem predoru, nekako zaznaval Nilsovo belino za seboj.
»No, pa smo,« je Denny skoraj ustavil korak in se naposled le obrnil
k Nilsu.
Ko ga je Nils dohitel, je njegovo telo analiziralo razmere v prostoru,
tudi visoko temperaturo in zadušljiv zrak. Njegova trikrilna pljuča so zajemala samo deset odstotkov zraka iz predora, devetdeset odstotkov pa je
lahko krajši čas črpal iz zaloge kisika v rezervnem pljučnem krilu.
»Misliš, da vesta, da sva skoraj na koncu predora?« je vprašal Nils prijatelja.
»Po mojem se jima niti ne sanja!« se je zarežal Denny.
Izziv za »lovilca« namreč ni bil le virtualni svet in ne ovire v zatemnjenem predoru v realnosti, temveč tudi to, da nista nikoli vedela, v kateri
del predora se bosta »ubežnika« virtualno prežarčila in se tako skrila.
Lovilca, ko sta priletela iz virtualnega sveta, sta morala najprej najti mesto
žarčenja, da sta po odtisu, ki je tam ostal, določila približno razdaljo, na
katero sta se ubežnika prežarčila. To pa je navadno izdajal svetlobni odtis,
ki je, če je žarel rumenkasto, kazal, da sta ubežnika oddaljena do 1000
metrov, če je žarel rdečkasto, od 1000 do 2000 metrov, in če je žarel
modrikasto, od 2000 do 3000 metrov.
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»Potem pa lahko malce pogledava naokoli, ne?« se je razveselil tudi
Nils in jo mahnil v skoraj nezaznaven krak na desni.
»Hej, počakaj!« je Denny planil za njim.
QQQ
Transatlantski predor je imel pet ločenih cevi, ki so vzporedno,
druga ob drugi, ujete v skupen zunanji obroč ležale pod morjem. Do
posameznih delov predora je bilo mogoče potovati tako po vodi kot
skozi cevi. Ko je še deloval, so bile za delavce in drugo oskrbovalno
osebje narejene vmesne postaje. Do njih so prišli s hitrimi vozili
MOVE-ji, podobnimi MAGOBILOM. MOVE-ji niso prosto lebdeli, temveč so bili v magnetnem polju ujeti nad posebnimi tirnicami in niso
dosegali hitrosti transatlantskega vlaka. Za tako veliko hitrost je bilo
treba iz cevi, po kateri je vozil hitri vlak, izsesati zrak. V zračnem uporu
namreč tako velikih hitrosti ne bi mogli doseči. Za delo v takih ceveh je
bilo treba obleči posebno obleko, ki je bila daleč v preteklosti podobna
skafandru astronavtov, pozneje pa je zadostovalo posebno oblačilo, ki so
ga med obratovanjem predora nadgradili v katomično obleko. Dve cevi
predora sta bili namenjeni za prevoz surovin, dve za prevoz potnikov,
ena cev pa je bila evakuacijska. Na vsakih pet kilometrov je bila v predoru evakuacijska postaja, v katero se je lahko na varno zateklo tudi do
tisoč potnikov. Reševalne postaje na vsakih pet kilometrov seveda ne bi
zadostovale, če bi na primer predor začela poplavljati voda. Da bi ogroženi ljudje dosegli evakuacijsko postajo, bi brez uporabe PA-jev ali pozneje katomočnih oblek minilo precej časa. Zato sta bili predvideni dve
rešitvi. S prvo bi črpali vodo in poplavili transportne cevi, z drugo pa bi
močne črpalke prečrpale toliko vode, da bi z njo v hipu napolnili kakšno jezero. Seveda bi predor ob morebitnih poplavah zapirali tudi
posebni prekati. Največje težave niso predstavljale poplave, temveč
odgovor na vprašanje, kako hitro ustaviti vlak. Če bi se moral hitro ustaviti, bi povrnil del energije, ki jo je potreboval za vožnjo. Da se ob sunkovitem zaviranju potniki ne bi poškodovali, so morali temu dejanju
dati kar nekaj časa. In čas je bil dragocen tudi pri igricah otrok v predoru.
80

IZGU B LJEN I V PRED O R U , 2420

Mick in Vayra sta tekla kot za stavo pred vlakom v virtualnem svetu in
fant je dekle še ravno pravi čas potegnil na enega od peronov na tisočem
kilometru, ki je bil tam le za primer, če bi se vlak pokvaril.
»Hitro se česa primi, da te zračni tok ne bo odnesel!« ji je zakričal.
Sekundo pozneje je vlak švignil mimo, da sta njuni telesci kar zaplapolali po zraku. K sreči ljudje las že dolgo niso imeli. Omislili so si jih
lahko le bioni, pa še tem so bili navadno le za okras. Sta pa bila Mick in
Vayra med vrstniki nekaj posebnega, ker sta si čez katomično obleko navlekla še pletenine in volnena oblačila, ki jih že stoletja ni skoraj nihče več
nosil. Razen seveda alternativcev, kot je bila njuna mama, ki je ohranjala
stik z materjo Zemljo in je tako kot onadva ohranila svojo človeško
podobo. Alternativka pa je bila tudi zato, ker je znala marsikaj sama narediti, denimo gojiti domačo zelenjavo ter sadje in celo čistiti vodo. Če so
nekateri ljudje pristajali na sintetično hrano, ki je bila sicer stalnica bionskega življenja, pa tega alternativni ljudje, kot sta bila onadva, niso nikdar
sprejeli.
»To je bilo pa za las!« je vsa zasopla izustila Vayra in se v istem hipu
zasmejala, kajti zavedela se je, da je uporabila izraz iz zelo starega človekovega obdobja, ko je človek še imel lase, a ji kaj drugega ni padlo na
pamet. Mick se je zarežal, a bolj kot zaradi sestrine fraze zato, ker je bil
še nekaj trenutkov prej prepričan, da se jima ne bo uspelo rešiti.
»Kaj ni vedno?!« je vprašal, Vayra pa mu je vrnila nasmeh.
Mick je predlagal: »No, pa pojdiva zdaj nazaj domov.«
Nato je preklopil možgansko funkcijo za virtualni prenos ter stopil s
perona v tistem hipu, ko je pripeljal naslednji vlak in je bilo videti, kot bi
stopil v dirjajočo virtualno zver. Vayra je storila enako in skočila za njim.
Isti trenutek sta pristala na prašnih tleh zapuščenih tirov, po katerih vlak
ni vozil že dvajset let, v predoru pa je bilo temno in vladala je mrtva tišina.
»Ali že kaj vidiš?« je Vayra vprašala brata, ki je bil nanosekundo pred njo.
»Ja. Temo,« se je namrgodil.
»Dobro, potem si pa vzemiva še sekundo ... in izostriva vid,« je izgovorila stavek s presledkom in ostrila svojo vidno zaznavo.
»Poglej!« je zavpila in stekla proti mestu, kjer sta se Denny in Nils
očitno prežarčila. A mesto je bilo obarvano zelenkasto, česar Vayra in
Mick nista še nikoli videla.
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»O, ne,« se je zgrozila Vayra, Mick pa je zaskrbljeno odkimal z glavo.
Vedel je, da sta prijatelja tvegala zdravje in še kaj drugega, da sta se prežarčila več kot 3000 metrov daleč. S sestro pa tako nista mogla tvegati.
»Greva za njima?« je zagrizeno vprašala Vayra.
»Si nora? Midva greva na največ 2500 metrov,« je sklenil. Ker je bil
starejši in povrhu še brat, se je čutil odgovornega za sestro. Če bi se jim
v predoru kaj zgodilo, jih najbrž ne bi hitro našli, saj njihovi starši niso
vedeli, kje se najraje igrajo.
»Prav!« je pristala Vayra in se zravnala, potem ko si je čepe ogledala
barvo žarčnega odtisa.
Ni minila niti sekunda, ko sta brat in sestra izginila, za njima pa je na
mestu, kjer sta prej stala, zasijal modrikast odtis.
QQQ
Katya se je močno veselila, da se bo pridružila svojim prijateljem pri
igrah v predoru. Medtem ko je naročila MAGOBIL in čakala nanj, ji je
sošolec Bin poslal miselno povabilo: »Hej, Katya, se greš malo peljat z
menoj? Imam novega GEEM-a.«
Bin je bil bion iz bogate družine, ki je imela v lasti najnovejšo floto
MAA-jev, plovil, ki so potovala pod vodo s hitrostjo do tristo kilometrov na
uro. To so zmogla zato, ker so okrog svoje površine ustvarila zračni žep,
ki ga je voda samo oblivala in nanj ni pritiskala. MAA-je so uporabljali za
mestni promet v podvodnih mestih, ki jih je bilo leta 2420 precej. Binov
oče je bil nekoč župan podvodnega mesta Abispolis, kakšnih sto kilometrov vzhodneje od otoka Madeira proti Gibraltarskim vratom. Ljudje in
bioni so poznali afero, med katero je iz mestne blagajne Abispolisa izginilo petnajst milijonov globeov. Nihče ne ve natančno, kako se je to lahko
zgodilo, poznavalci najnovejših bančnih sistemov pa pravijo, da je nekdo
vdrl v mestni bančni račun in z njega nakazal po tisočinko globeov na vsakega od tujih računov. Pomislite, koliko bančnih računov je potreboval za
petnajst milijonov globeov! Ker je računalniški sistem zaradi lažjega
poslovanja zaokroževal vsote na stotinke in ne na tisočinke, nihče ni
zaznal, da je denar izginil. Šele pri mesečni kontroli so zagnali vik in krik.
Župan je zaradi pritiska ljudi in bionov, ki so ga krivili za nedovršen
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sistem in izgubo denarja, odstopil. Nekaj let pozneje pa je postal lastnik
podjetja, ki je izdelovalo MAA-je. Pravijo, da je investiral v tehnologijo
kakšnih dvanajst milijonov globeov. Od kod mu denar, ni vedel nihče, baje
so mu ga posodili prijatelji, kot je sam razlagal naokoli.
»Joj, Bin, si kot naročen,« je vrnila sporočilo Katya. »Veš, se mi zelo
mudi in moram čim prej priti do predora,« je dodala.
»Predora? Misliš velikega?« je vprašal Bin.
»Ja, tam sem zmenjena s prijatelji, igramo se virtualne skrivalnice,«
je bila zgovorna.
»Uf, tole pa je nevarna reč, Katya. Čez štiriinštirideset sekund bom
pri tebi,« ji je Bin poleg teh besed poslal še miselnega smejka.
Katya si je medtem ogledovala vrvež, ki je polnil zračne vrzeli med
visokimi objekti megamesta. In res, čez natančno štiriinštirideset sekund
se je Bin, kot bi se pripeljal z višav z dvigalom, spustil s svojim vozilom
pred Katyo. Vrata vozila so se odprla in dekle je sedlo poleg njega.
»Živijo, Bin, hvala za povabilo.«
»Živijo, Katya, boš videla, kaj ta naprava zmore!« se je hvalil Bin. Nato
je svoje misli usmeril v računalnik vozila, da je to pospešilo do zelo visoke
hitrosti. V nekaj sekundah sta bila dva kilometra visoko, da je Katyi kar
sapo jemalo. Bin se je hotel pobahati, zato je usmeril vozilo zunaj poti,
kar seveda ni bilo dovoljeno.
»Kako pa si to naredil?« je zaskrbljeno vprašala Katya.
»Sodobni računalniki vse zmorejo,« se je še kar naprej hvalil Bin in
že sta dirjala proti dvema stolpnicama, ki sta se skoraj dotikali.
»Joj, Bin, upam, da veš, kaj delaš!« je bila Katya vidno vznemirjena.
»Seveda, glej zdaj to,« je rekel Bin in vozilo se je začelo vrtinčiti proti
objektoma.
»Pozor, nekontroliran poseg v manever,« se je oglašalo vozilo, a zdelo
se je, da Bina opozorilo le še spodbuja k drznim neumnostim. Vozilo je
vijugalo med objekti, Bin se je zadovoljno smejal, Katyo pa je bilo zaradi
nevarnih manevrov vedno bolj strah.
»Pozor, nedovoljen prehod GEEM-ove poti,« se je še zadnjič oglasil
računalnik, trenutek pozneje se je okrog vozila ovila katomična zaščita in
»buuum«. Tresk je bil tako silovit, da sta Bin in Katya za hip izgubila
zavest. Ko sta odprla oči, sta tako njuno vozilo kot drugi GEEM, ki sta
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mu prestregla pot, padala v globino megamesta. Katomična zaščita obeh
vozil se je znova sprožila ter zavrla prosti pad in vozili sta zajadrali.
Kakšno minuto pozneje sta vozili varno pristali na tleh in vidno pretreseni potniki obeh vozil so si ogledovali škodo.
»Katya, res nisem hotel, oprosti,« se je opravičeval vidno pretreseni Bin.
»Ah, pusti me pri miru!« ga je Katya jezno zavrnila, odšla in miselno
poklicala MAGOBIL.
Minuto pozneje se je že vozila proti predoru in obžalovala, da je sprejela povabilo Bina na vožnjo. V edino tolažbo ji je bilo dejstvo, da se ni
nikomur nič zgodilo.
QQQ
»Kako neumno od njiju. Saj ne morem verjeti, kako daleč sta šla!
Komu želita kaj dokazati?« se je hudoval Mick in lahkotno tekel s slabimi 30 kilometri na uro skozi temen predor. Oči so se mu že dodobra
privadile na temo in mimogrede se je izogibal oviram, kot je bila denimo
električna žica, ki je visela s stropa, ali gomila gradbenega materiala, ki
je zgrmela na tla s porušenega stropa.
»Au!« je zavpila Vayra in ko se je Mick obrnil k njej, je že ležala na tleh
ob železniški tirnici, ob katero se je spotaknila.
»Kaj nisi dobro izostrila vida?« je Mick pokleknil k njej, Vayra pa je na
robu solz odkimala.
»No, poglejva,« ji je pomirjujoče dejal in pogledal rano na njenem
gležnju, ki jo je neizmerno skelela.
»Še dobro, da imaš katomično obleko, sicer bi zdaj imela odprt zlom,«
je modroval Mick.
Vayra je iz žepa potegnila paličico, podobno nekdanjemu flomastru,
in z njo potegnila čez skelečo rano, ki je zijala iz odprte katomične obleke.
In ni minila niti minuta, ko se je rana zacelila, katomična obleka pa se
je vrnila v prvotno obliko.
»Je že dobro!« je veselo dejala in se pobrala s tal.
»Okej!« je plosknil tudi Mick. »Zdaj pa glej, kam stopaš!« se ji je
nasmehnil, ona pa mu je pomežiknila in se pognala z dobrimi 45 kilometri na uro skozi predor.
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»Denny, si tu?« se je Nils obrnil v malem in temnem kraku predora
za prijateljem.
»Ja, ja,« je zagodrnjal daleč za njim Denny. Že dolgo sta hodila po
neznanem predoru, pa še nikamor nista prišla.
»Poglej,« je Nils iztegnil prst predse. Denny je glasno zažvižgal.
Pred njima se je odprl nov podzemni svet; krak predora, po katerem
sta prisopihala, je bil le okno, ki je gledalo vanj. Podzemni svet je bil tu
povsem razsvetljen, daleč navzgor pa se je dvigala skoraj povsem bela
industrija. Fanta nista vedela, kaj nastaja v gigantskem kompleksu, videla
pa sta, da ga ovija nešteto cevovodov, po katerih je švigala rumena, modra
in srebrna snov, mala plovila v zraku pa so očitno preverjala, ali procesi
tečejo, kot morajo. Ko sta se zazrla proti vrhu kompleksa, sta videla odprt
modri ocean z vsemi morskimi bitji, ki so živela v njem. Zdelo se je, da
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ju pred tem, da se ocean ne zlije nad njiju, varuje le nevidni strop nad
nenavadnim kompleksom.
»Vau,« je bil zaprepaden Nils.
»Misliš, da je med nami in oceanom steklo?« je vprašal Denny. Čeprav
mu je bilo tako vprašanje smešno, mu ni padlo na pamet nič drugega.
»Pojma nimam, ampak dvomim, da bi steklo vzdržalo tolikšno težo
in pritisk,« je sklepal Nils. Stekla namreč že dolgo niso več uporabljali pri
gradnji.
»Zanimivo,« je dejal Denny in se pognal proti velikemu belemu kompleksu.
»Hej, Denny, ne lomi ga!« je zavpil Nils za prijateljem, a ker ga ni bilo
več na vidiku, je stekel za njim.
QQQ
»Tule sta bila,« je ugotovil Mick, ko je na tleh zagledal košček belega
materiala, v katerega je bil kot bion odet njegov prijatelj Nils.
»Očitno se je ob nekaj zadel in si strgal oblačilo,« je še dodal.
»Torej morava naprej,« je sklenila Vayra in pospešila korak proti
koncu stranskega predora. Čez nekaj sekund sta bila z bratom pred velikanskim kompleksom, ki sta ga našla tudi njuna prijatelja. Čeprav nista
bila več prepričana, da igra še traja, sta prijatelja morala najti!
»Greva naprej?« je bila Vayra v dvomih. Tudi Mick je bil zaskrbljen;
sam bi šel iskat prijatelja brez pomisleka, mlajši sestri pa skoraj ni smel
dovoliti, da gre v neznano.
»Nisem prepričan, da je to pametno,« je bil iskren. »Ja, že, ampak če
razsodno pomisliva, kje smo,« je glasno nadaljeval in ugotovil: »Smo na
več kot tri tisočem kilometru podzemnega predora med Združenimi
državami Evrope ter Ameriško unijo in tu leži neki delujoč kompleks.«
»Kaj pa če skočiva najprej v virtualni svet pogledat, kaj bi to lahko bilo?
Morda nama bo potem bolj jasno,« je predlagala Vayra, ki je razumela
bratovo previdnost.
»Morda bi bilo še bolje, če bi skočila najprej v preteklost pogledat, kaj
so tu postavili. Gotovo bova to lahko ugotovila,« je menil Mick.
»Prav!« je soglašala Vayra in – še preden je Micku uspelo vklopiti
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možgansko funkcijo za prehod v preteklost –, izginila iz njegovega
dometa. Še dobro, da jo je zgrabil za roko in se ji pridružil pri potovanju
v leto 2348, sicer ne bi vedel, v katero leto naj ji sledi. To je bilo leto, tik
preden je predor dobil končno podobo.
Vayra in Mick sta se znašla v trdi temi. Pred njima je namesto tisočih
virov svetlobe, od cevovodov, po katerih so se pretakale barvite energije,
do beline gigantskega kompleksa, temno sijal le manjši objekt, ki je
očitno šele dobival svojo podobo.
»Poglej!« je Vayra s prstom pokazala proti velikim cevem predora, ki
je bil postavljen pravokotno na glavno cev.
»Le kam bi ta cev lahko vodila?« se je na glas spraševala.
Mick je bil nekaj časa tiho in brskal po podatkih iz zgodovine. Nato je
segel v žep in iz njega potegnil malega katomičnega robotka. Z obema
rokama ga je prijel in ga kot ptička vrgel v zrak. Robotek je letel po predoru, kot kresnička osvetljeval prostor okrog sebe in pošiljal podatke Mickovim mislim.
»Tole, sestrica moja, je nedokončani predor skozi Grenlandijo in
naprej do Aljaske, ta objekt pa je vmesna postaja,« je kazal Mick na veliko
dvorano ob stiku obeh predorov.
Nekje v daljavi se je slišalo žvižganje, ki bi bilo lahko tudi piš zraka.
Ta zvok je Micka vseeno presenetil, Vayra pa je šla glasno naprej. Neznani
kompleks jo je vidno vznemiril: »Ali ni nenavadno, da je ta predor tako
nenavadno oživel v prihodnosti?«
»Pssst! Nekdo je tukaj,« je Mick Vayro pocukal za rokav.
Ker je Vayra glasno govorila, je žvižganje utihnilo.
Da bi se skrila, je Mick potegnil sestro za bližnje stroje, ki so še zaviti
v folijo stali v dvorani.
»Odeni se v katomični ščit,« ji je velel in se tudi sam v trenutku
spremenil za mimoidoče in instrumente v neprepoznaven predmet.
Tudi Vayra je tako storila in tiho čakala, kakšen bo Mickov naslednji
korak.
Žvižganje se je spet oglasilo, tokrat veliko močneje, in skrita otroka sta
opazila, da gre proti gradbišču enega od objektov bion. Kot bi ju začutil,
je obrnil glavo proti njima, nato pa nadaljeval pot, kot da ne bi ničesar
zaznal, in vstopil v nedokončan objekt.
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»Pojdiva!« je skočil izza strojev Mick in Vayra mu je sledila. Tekla sta
proti objektu, v katerega je izginil žvižgajoči mož.
K sreči so bila vrata priprta in otroka sta se zrinila skoznje. Ko sta prehodila teman hodniček, sta prispela do s prodorno belo svetlobo osvetljenega laboratorija.
»Mick, tole mi pa ni všeč,« se je Vayra obrnila proti svojemu starejšemu bratu.
»Tudi meni ni, najbolje, da čim prej odideva,« je bil nekoliko prestrašen tudi Mick.
Ko sta se obrnila proti vratom, pa ju je oblila zelena svetloba in nezavestna sta padla na tla.
QQQ
»Nils, Nils!« je klical Denny svojega prijatelja, ki je tekel proti vhodu
objekta sredi velikega prozornega kompleksa. A Nils je že izginil v
njem.
Ko je vstopil, je Nils zagledal nenavadni prizor: kakšnih tisoč identičnih bionov se je urilo v različnih veščinah. Vsake toliko časa se je kakšen predmet okrog njih uparil, ko so vanj združeno usmerili energijo.
»Mhm, nenavadno,« si je mislil Nils. Še posebej sta ga presenetila
moč in usklajenost bionov. Še več, videl je, da so sposobni združiti svoje
moči in se vesti kot ena oseba.
»Noro, saj to ni mogoče,« je bil iz trenutka v trenutek bolj presenečen.
Takrat je slišal Dennyjeve misli, da so ga bioni odkrili, sledila pa je
nenadna prekinitev signala.
Sekundo potem je Nils v elektromagnetnem valovanju začutil, da so
bioni izsledili tudi njega.
»Joj, hitro moram ukrepati, verjetno imam na voljo le še nekaj
sekund,« si je rekel, vklopil svoj spominski sistem in preslikal vse spomine ter informacije v posebno okno. Nato je odprl virtualno črvino in
namesto da bi se sam pognal vanjo, je poslal vse informacije in s posebno barvo označil sled.
Trenutek potem ga je zadela zelena svetloba in tako kot prijatelji je
tudi Nils padel v nezavest.
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Katya je prispela do vhoda v predor in izstopila iz MAGOBILA, ko je
dobila nenavadno miselno sporočilo.
»Uf, tole pa je res zajeten kup informacij. In kako so raztresene in
zmedene,« se je trudila dešifrirati nepovezane stavke, ki so ji preplavljali
misli. Ko je končno razumela vsa sporočila, je prebledela.
»Nujno moram obvestiti starše!« si je najprej dejala.
Po krajšem premisleku pa je sklenila: »Ne, morda je bolje, da kar
neposredno obvestim centralni računalnik.«
Trenutek potem je otrpnila, kot bi meditirala. Svoje misli je namreč
spojila s centralnim računalnikom.
Centralni računalnik ni bil samo računalnik, kot bi lahko kdo pomislil.
Pravzaprav je šlo za nekakšnega vodjo sveta. Seveda ni mogel sam odločati o vsem. Vodja sveta je bil res izjemen računalniški sistem, neuničljiv
tvor, ki se je razpredal v vsa omrežja in tako ohranjal svoje življenje ne
glede na to, ali se je kje pojavila kakšna napaka ali je prišlo celo do izpada
omrežja. Poleg superračunalnika je svet vodilo še dvanajst članov senata
Zemlje, šest ljudi in šest bionov. Niso jih izbrali ljudje ali bioni na volitvah, kot tudi niso izbrali ljudi in bionov, zaposlenih v javnih službah. Vsak
človek ali bion je bil izbran z računalniškim omrežjem glede na svojo
sposobnost. Če je bil izbran za neko nalogo, je to odločitev enostavno
moral sprejeti, seveda za mandat, za časovno obdobje desetih človeških let.
Komaj je Katya končala prenos podatkov, že ji je superračunalnik
odgovoril: »Hvala, Katya, tole je bilo zares pomembno sporočilo, takoj
bomo ukrepali.«
Deklica je izklopila prenos in se zamislila: »Saj ne morem čakati kar
križem rok, medtem ko so moji prijatelji v težavah. Nekaj moram ukreniti tudi sama!«
QQQ
»Živijo, Bin, oprosti, ker sem bila prej tako huda nate. Če se mi želiš
oddolžiti, mi morda lahko napraviš pomembno uslugo,« je Katya sekundo pozneje že poslala miselno sporočilo Binu.
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Malo je počakala in poslala še eno sporočilo: »Živijo, mami, nekaj zelo
hudega se je zgodilo. Pokliči, prosim, še Mickovo in Vayrino mamo ter
Dennyjevega očeta in Nilsovo mamo. Vsi pošljite, prosim, svoje vione k
vhodu v transatlantski predor. Zdaj še ne morem povedati, za kaj gre. Mi
boš morala zaupati.«
»Halo, Katya, z veseljem se ti odkupim, povej, kako,« se je oglasil Bin.
»Bin, si lahko sposodimo štiri vaše dvosede MAA? Mojim prijateljem
se je zgodilo nekaj strašnega,« je hitela Katya.
»K vhodu v predor pridem s štirimi MAA-ji, enega bom upravljal jaz,
okej?« je bil Bin samozavesten.
»Najlepša hvala,« se mu je zahvalila Katya. Komaj je prekinila povezavo, že so se pojavili pred njo trije vioni.
»Super!« se jih je razveselila Katya in jim povedala, kaj se je zgodilo:
»Na pomoč bo prišel tudi Bin z MAA-ji. Predlagam, da se z njimi spustimo do steklene dvorane, kamor so najverjetneje odpeljali Nilsa, Vayro,
Micka in Dennyja.«
»Katya, kaj ste počeli v predoru?« je vprašal vion Nilsove mame.
»Igrali smo se,« je odgovorila Katya in stekla k modrikastemu odtisu,
ki je sporočal, kje v predoru utegnejo biti njeni prijatelji.
»Kakšne igre pa so to bile?« je zategnjeno vprašal vion Dennyjevega
očeta.
»Nimam časa podrobno razlagati, ker so moji prijatelji in vaši otroci
ujeti v neki dvorani. Mislim, da je glede na znake ne bo problem najti.
Upam le, da so v sedanjem času,« je dejala Katya.
QQQ
Iz vojaške baze na Grenlandiji se je dvignilo približno dvesto vojaških GEEM-ov, do zob oboroženih z mikrofuzijskimi izstrelki in laserskimi topovi. Deset skupin bionskih komandosov je vstopilo v predor z
obeh strani, v New Yorku in Londonu. Superračunalnik je elektronsko
izoliral obroč okrog predora, da ni mogel uiti niti mikrobit informacije,
kaj šele bitje, ki bi morebiti želelo škodovati svetu. A ščit je stalno popuščal in klonil pred močjo dvajset tisoč bionskih vojščakov, ki so združevali miselno moč in razbijali vse zaščitne algoritme. Prvi del flote
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GEEM-ov je bil že v bližini predora, kjer je izsledil prvo manjše oporišče.
»Pripravljamo fuzijske izstrelke,« je sporočil vodja eskadrilje in hip
zatem je zgrmela proti morju toča vodenih žarkov. Kakšnih petsto metrov
nad morjem pa jih je zaustavil neviden ščit, ob katerem so se izstrelki
razleteli v različnih barvah. Plovila GEEM-ov, ki so se preveč približala
ščitu, so se v sekundi uparila; od njih so ostali samo oblački.
»Kaaaaj?« je bil presenečen vodja eskadrilje.
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»Naredite zaščitni manever,« so bile njegove zadnje besede, kajti čez
trenutek je toča izstrelkov spremenila nebo v malo umetno sonce, v katerem so izginila vsa plovila GEEM, ki jih je superračunalnik poslal z Grenlandije.
Enota komandosov je prodrla do prve utrjene točke v predoru, ko se
je nanjo vsul dež laserskih žarkov. Kamnine okoli njih so se uparile, še
preden bi človek tlesknil s prsti.
»Skupina ALFA 2, v ALFA 1 nas je ostalo samo še osem, težko se upiramo tako močnemu obstreljevanju,« je sporočil vodja enote.
»Skupina ALFA 2?« je ponovil, a namesto odgovora je zaslišal grozovit šum in krike, ob katerih je celo biona, navajenega vojskovanja, oblil
mrzel pot.
»Skupina ALFA 3?« je vodja klical še tretjo enoto, a tudi od tam ni bilo
odgovora.
Ko je želel vzpostaviti stik še z drugimi skupinami, pa je njegovo
enoto zajel udarec miselnega valovanja, jim v trenutku zamrznil
možgane in vsi vojščaki so kot lutke popadali po tleh.
QQQ
Nekaj tisoč kilometrov vstran so se v plovilih MAA Katya, Bin in vioni
staršev Katyjinih prijateljev pogovarjali, kaj storiti. Niti slutili niso, da gre
nekje daleč za biti ali ne biti.
»Predlagam, da uporabimo virtualno časovno črvino in preverimo, kaj
se je zgodilo v zadnjih dneh,« je rekla Katya, drugi pa so ji v znak, da se
strinjajo, brez besed prikimali.
Medtem je superračunalnik poslal nad predor dvakrat močnejšo
ekipo, a je bila tudi ta v manj kot dvajsetih minutah potolčena, dobesedno
izparila je z obličja Zemlje. Zaznal je tudi gibanje manjše skupine plovil
in odpiranje posebne časovne črvine.
»Katya, kaj delate? Saj vas bodo pospravili za malo malico,« je superračunalnik opozoril z miselnim sporočilom reševalno skupino, ki jo je
vodila Katya.
»Ampak tam so naši prijatelji in otroci, moramo jim pomagati!« je v
imenu skupine s strahospoštovanjem odgovorila Katya.
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»V redu, Katya, ampak ukrepate na lastno odgovornost. Dam vam pol
ure časa, nato pa bom moral, če ne bomo prebili obrambe upornikov,
upariti celoten predor, čeprav boste vi in vaši prijatelji še v njem,« je ostro
opozoril superračunalnik in nadaljeval: »Rešiti moramo človeštvo, torej
so žrtve mogoče. Katya, to morate razumeti in sprejeti.«
»Ja, se zavedamo,« so se vsi odzvali skoraj v en glas.
»Predlagam, da se prežarčimo v dvorano. Morda nam bo tako uspelo
hitreje rešiti prijatelje, ki bi jih bilo nato najbolje takoj prežarčiti v drug
čas, da jih uporniki ne bodo izsledili,« je predlagal Bin.
»Super ideja!« je bila Katya vesela poguma in vznesenosti mladega
biona.
»Najprej se bomo prežarčili vioni. Če se kaj zgodi, bosta morda imela
vidva čas, da se pravočasno umakneta,« je dejal vion Dennyjevega očeta.
»Prav, velja. Vso srečo,« sta Bin in Katya posredovala misli vionom, ki
so v nekaj sekundah izginili v drug čas.
QQQ
Kroni je miselno upravljal svoje vojščake in orožja, ki so silovito branila njihove položaje in brezkompromisno napadala zvezne vojaške sile
sveta.
»Nihče nam ni kos,« se je veselil dr. Niclaus in pripravljal močne elektronske izstrelke, ki bi lahko v trenutku zravnali s tlemi celo megamesta.
»Kroni, boš videl, kako bo celoten spomin Mexica romal v tvoje
možgane in jih obogatil,« je iz svojega laboratorija miselno nadaljeval dr.
Niclaus, ki se mu je na obrazu risal izraz norca in neusmiljenega uničevalca.
»Še petnajst sekund pa je po tebi,« je superračunalniku napovedal
Kroni, ko je prebil njegov požarni zid in se nevarno približal njegovim
zaščitnim algoritmom.
Malo potem je za hrbtom Kronija nastal manjši vrtinec prostora,
kamor so se v preteklost prežarčili vioni staršev ujetih otrok. Vojskovodjo
je vrglo po tleh in črvina je objela njegovo telo. Hip nato se je pojavila še
črvina, s katero sta se žarčila Katya in Bin, ujela Kronija ter ga, čeprav je bil
močan in se je upiral, kolikor je mogel, potegnila v pretekli virtualni svet.
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Superračunalnik je zaznal, da uporniki popuščajo, in proti predoru
izstrelil svoje najmočnejše orožje, antimaterijsko bombo.
»Čez deset minut bo konec vsega,« si je rekel superračunalnik in upal,
da bo Katyi in njenim prijateljem uspelo, saj ni mogel več dostopati do
njihovih misli.
V tem času so vioni staršev prebili vrata laboratorija in s presenečenjem onesposobili dva biona, ki sta podlegla elektronskemu udaru treh
misli.
Katya in Bin sta sedela na tleh in pred njima je stal visok, mogočen
Kroni. Poznala sta njegovo moč, saj sta dobila potrebne miselne informacije.
»Glej, Kroni, samo po svoje prijatelje sva prišla, saj so šele otroci,« je
hitela pojasnjevati Katya, ki ni mogla zadržati solz.
Bin je reagiral še mnogo bolj prestrašeno: »Ssssamo spusti nas, prrosim,« se mu je tresel glas in strmel je v tla, ker se ni upal srečati s Kronijevim strašljivo belim pogledom.
Kroni je prebledel in začudeno gledal okoli sebe. »Kroni?« je vprašal
prestrašena otroka, ki sta sključena sedela pred njim. »Jaz sem Nambi,«
je nazadnje dodal.
Dr. Niclaus je s svojimi napravami zaznal, da je z njegovim Kronijem
nekaj narobe.
»Joj, samo da ni tisto, česar sem se tako zelo bal,« je pomislil na prenos Nambijevih misli. Takrat ga je namreč računalnik opozarjal, da so se
možgani pregreli in da to utegne imeti v posledice prihodnosti.
Kakor hitro je dr. Niclaus zaznal Kronijevo, zdaj Nambijevo razmišljanje, se je z dvajsetimi najboljšimi bioni vojščaki odpravil proti plovilu,
s katerim naj bi pobegnil v vesolje.
Nambi se je obrnil, kot bi slišal, kaj počne njegov stvarnik. Nato je s
svojimi strašljivimi belimi očmi pogledal Katyo in Bina ter dejal: »Imate
samo še štiri minute časa, nato nas bo zadel antimaterijski izstrelek
vašega superračunalnika.«
»Takoj se prežarčite in zapustite predor,« jima je velel.
Binu, Katyi, pa tudi drugim, ki so se jima pravkar pridružili, ni bilo
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treba dvakrat reči. Čez hip so že bili v MAA-jih in z največjo možno
hitrostjo hiteli iz predora.
QQQ
»Kroni, ne delaj tega!« je dr. Niclaus poskušal zaustaviti Nambija, ki
se mu je vrtel spomin na vse, kar je prestajal v predoru
»Oče, dr. Niclaus, temu moram narediti konec. Žal mi je, ampak nisva
si zaslužila živeti v tem svetu, poglej, koliko gorja sva storila! Zbogom!«
so bile Nambijeve zadnje besede.
»Ne, ne delaj tega!« se je miselno upiral dr. Niclaus.
V istem trenutku je zaščitni ovoj okrog predora izginil in vsi zaščitni
algoritmi so se sesuli v nepomembne bite.
Plovilo dr. Niclausa se je dvigalo iz potopljenega predora, a modra
svetleča pikica z neba je bila hitrejša. Priletela je na morsko gladino in
osvetlila predor pod njo. Trenutek pozneje je nebo in morje oblila močna
svetloba. Gladino, pod katero je bil predor, je potegnilo navznoter, nastal
je kanal, iz njega pa je butnil stometrski val, ki se je z neverjetno hitrostjo
širil po morju in po nabranih kilometrih upadel.
Čez nekaj minut so na morski površini plavali le manjši ostanki, ki so
nakazovali, da je tam nekdaj nekaj bilo. Predor je izginil za vekomaj, z
njim pa tudi Zlo, ki je želelo vladati svetu.
QQQ
Nekaj dni pozneje …
»Katya, tvojo družbo so izpustili iz bolnišnice, želiš, da jih greva obiskat? Te pridem iskat z GEEM-om?« je Bin poklical Katyo.
»Hvala, Bin, ampak ne bi rada ponovila nesreče,« ga je smeje se zavrnila Katya.
»Glej, saj ne bo nič hudega. Izkušnja od zadnjič me je res dobro izučila,« jo je prepričeval Bin.
»Torej boš res vozil previdno?« je bila Katya še vedno nezaupljiva.
»Obljubim!« ji je Bin odgovoril.
Čez petnajst minut sta že bila pri prijateljih.
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»Vau, kakšna dobra škatla!« je rekel Nils ob pogledu na GEEM-a. Ko
so se zadnjič s temi vozili odpeljali iz predora, je bil preveč prestrašen in
šokiran, da bi dojel, v čem se vozi.
»Ej, Bin, dovoliš krog?« ga je vprašal Mick, Vayra pa se je hihitala. Bilo
je videti, kot da tudi njen brat ni dojel, da se je s tem vozilom že vozil.
»Kaj je, Denny, si ostal brez besed?« se je Katya namuznila tretjemu
fantu iz stalne družbe 'prijateljev iz predora'.
»Ja, ja. Vkrcajte se že!« se jim je zarežal Bin in dodal: »Nekam vas
moram peljati, a naj bo skrivnost, kam gremo!«
Čim je družba sedla v vozilo in je to odpeljalo, so GEEM preplavili
prestrašeni kriki, tako divjo vožnjo jim je Bin pripravil. Katya mu je že
želela poslati miselni udarec, ko je vozilo upočasnilo nad previsno steno,
pod njo pa je bil kup, pokrit z velikanskim pokrivalom.
Takrat se je v njihovih mislih oglasil superračunalnik: »Zelo pogumni
ste bili in brez vaše pomoči je svet ne bi tako dobro odnesel. Tudi moj varnostni sistem ni najbolje deloval. Vi pa ste s svojim pogumom prekosili
sebe in rešili svet pogube.«
Družba se je zadovoljno spogledala, nato pa usmerila pogled na pokrivalo, ki se je umikalo s kupa.
»V znak zahvale za vaš pogum in požrtvovalnost poklanjam vsakemu
od vas svojega GEEM-a,« je rekel superračunalnik.
»Vendar glejte, da ne boste vozili tako kot Bin!« se je še zasmejal in
odklopil povezavo.
Nils je pogledal Katyo: »Daj štirico!« Tlesknila sta z dlanmi, kot so
počeli bioni, ki so imeli na rokah samo po štiri prste.
Nekaj minut pozneje, ko so naložili programe za upravljanje GEEM-ov,
je družba zapustila previsno steno. Superračunalnik jim je tisti dan rezerviral poseben koridor, v katerem so lahko zganjali vse, kar so GEEM-i
zmogli. Če stene vozil ne bi dušile zvoka, bi se daleč naokoli slišala smeh
in kričanje. Plovila so počasi izginjala za obzorjem, pod njimi pa je mirno
valovalo morje, pod katerim je transatlantski predor nekdaj povezoval
dve celini.
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Petindvajseto stoletje človeštva je bilo vse prej kot mirno. Narava se je
v zadnjih tristo letih razbesnela in najprej zasula svet z debelo snežno
odejo, ki je pokrivala skoraj petino zemeljske oble. V 24. stoletju jo je ljudem uspelo nekoliko ukrotiti, rešiti tokove v Atlantiku in sprožiti segrevanje ozračja, da je led pokrival le še manjši del sveta. Da bi se lažje
prilagodili okolju in nenehnim spremembam, so se ljudje vse pogosteje
spreminjali v bione – sintetična biološka bitja z dušo in mislimi človeka.
Tisti ljudje, ki se niso odločili za popolno preoblikovanje, so ostali v prijaznejših in toplejših krajih na Zemlji, bioni pa so se lahko prilagodili
tudi najhujšim vremenskim razmeram. Sčasoma so nekateri bioni privzeli drugačno podobo kot človek. Vseeno pa so ljudje in bioni sobivali,
konec koncev jim tudi ni preostalo nič drugega.
Številni bioni so živeli in delali na drugih planetih. Skoraj sedemnajst
milijonov se jih je naselilo na Marsu. Luna in nekateri sateliti planetov v
sončnem sistemu so postali novi dom desetim milijonom nekdanjih
Zemljanov.
Zaradi izjemno hitrega razvoja so Zemljani potrebovali vedno več
energije. Vesoljske ladje, na katerih so bioni živeli in delali, so križarile
po Osončju. Nabirale so različne surovine, med njimi tudi žlahtno snov,
imenovano antimaterija, ki je bila osnovno pogonsko sredstvo za medgalaktične misije; prve med njimi so krenile na pot leta 2490.
Otroci bionov so pogosto spremljali svoje starše na njihovih misijah.
Te so lahko trajale tudi več let, ne da bi vmes stopili na kakšen planet ali
satelit. Njihov dom so bile ladje in seveda virtualni svet, v katerem so se
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izobraževali, družili in se zabavali. Vsake toliko časa se jim je vseeno ponudila priložnost za krajše bivanje na katerem od planetov. Nekateri so imeli
še več sreče, na primer Nicole, ki se je z očetom za več let selila na Mars.
QQQ
Sto dvajset metrov dolga ladja ESHU 360-12 se je približevala Phobosu, ki se je kot nadležna muha vrtel okrog svojega velikega prijatelja.
Za njim je bilo videti rdečkasto-modro-zeleno površino Marsa. Snop žarkov s Phobosa je zadel odbojno ploščo v obliki krožnika, ki jo je ladja
potrebovala za svoj pogon. Tokrat ji je snop pomagal pri ustavljanju in
spremljalo ga je še nekaj zadnjih fuzijskih zagonov, ki so ladjo nežno
upočasnili za pristanek v Phobosovi luki.
Nicole so prebudili rahli tresljaji ladje in igra sončnih žarkov na njenem obrazu, ki so zapolnili okno sobe in zaprli pogled na širno vesolje.
Vedela je, da so na cilju, in njen obraz je oblil nasmešek. Sonce je osvetlilo tudi virtualno sliko ob postelji, na kateri se je bohotilo bujno zelenje
nekdanje afriške države Kongo, od koder so bili Nicolini predniki.
Skočila je pred steno, kot bi iskala po garderobni omari. Hm, kaj naj
si omislim za danes, se je spraševala in v mislih brskala po informacijah
o različnih vzorcih in barvah. »No, pa poglejmo, kako bo videti tole,« je
dejala na glas in stegnila roke, tisti hip pa je temno polt njenih rok objela
posebna črna snov in se razširila po vsem telesu. Črna snov so bili najnovejši katomiki. Kakor hitro je bilo telo prekrito, se je spremenila tudi
barva, ki si jo je Nicole izbrala. »Super, ta zelena obleka z listi bioloških
dreves je res lepa,« so se v njenih modrih očeh pokazale iskrice ob
pogledu na obleko. Preverila je, ali je kaj pozabila, in nato z mislimi na
hitro pobrskala, kje je njen oče, inženir pri podjetju InterSolar Materials,
ki je v Osončju iskalo različne materiale. Pred leti se je specializiral tudi
za nabiranje antimaterije, pogonske energije za novo generacijo vesoljskih plovil.
V včeraj pripravljenem kovčku so bile spravljene stvari, brez katerih
nobena sodobna najstnica s konca 25. stoletja ni mogla: rezervni katomiki, posebno ogledalce, ki je kazalo odsev osebe v tem ali v prihodnjem
času, z deset do petnajst leti več, pa stvari za prosti čas, kot so bile e98
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knjiga, prozorna volna in pletilke, pa še in še. Nicole je kovček položila v
posebno dvigalo in po dolgem hodniku, ki je povezoval več sob, odkorakala proti palubi, kjer je bila restavracija z lepim razgledom na zunanji
svet. Tam jo je že čakal nasmejani oče, oblečen v uniformo podjetja.
»Kako si spala, princeska?« jo je ogovoril in njen obraz je bil videti, kot
bi jo poljubil na lice.
»Super, vso noč sem sanjala o zares neverjetnih dogodivščinah,« je
izstrelila Nicole in si postregla sveže pripravljeno sintetično sadje, ki je
čakalo na mizi.
»Sanjala sem, da smo taborili na Marsu, tako kot so včasih naši predniki,« so se ji iskrile oči.
»Jaz sem tako taboril samo dvakrat v življenju. Res je fantastično, to
bi morala poskusiti tudi ti,« ji je nekoliko začuden, zakaj njegovi hčeri
roji po glavi taborjenje, odgovoril oče.
Med zajtrkom je oče Nicole nežno pobožal in ji rekel: »No, zdaj se pa
zares začenja novo življenje, kajne?«
Nicole se je neprepričljivo nasmehnila, saj česa takega že dolgo ni
doživela. Z očetom je namreč zadnja tri leta križarila po Osončju, nekaj
časa sta preživela tudi na Luni. Ta je bila deklici še posebej zanimiva
zaradi svoje nizke gravitacije, kar jo je izjemno zabavalo. Tokrat pa ne bo
šlo samo za zabavo, ampak tudi za izkušnjo, saj se bosta z očetom na
Mars preselila za nekaj let. Še prej pa jo čaka poletna šola, da spozna tudi
druge otroke …
QQQ
Medtem ko je Nicolin oče ostal na ladji in ji pomagal raztovarjati, se je
ona z drugimi otroki odpravila proti doku z GEEM-i, antigravitacijskimi
plovili, ki so vozila potnike s Phobosa na Mars. Z njo so bili na krovu še
Irena, Xavier, Aki in Jon. Edini človek je bil Jon; očetu se je pridružil na
poti na Mars, kjer bosta preživela nekaj mesecev. V pričakovanju novih
dogodivščin so bili otroci tiho, samo občasno so se sramežljivo spogledali, dokler se plovilo ni dvignilo s Phobosa in se začelo spuščati na Mars.
V kotu plovila je nekaj časa eden od otrok – njegovo glavo so pokrivali
črni lasje oziroma vsaj tako je bilo videti naglavno okrasje – bingljal z
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nogo in gledal skozi okno, nato pa je naenkrat skočil s sedeža in začel
gostobesedno pripovedovati: »Živijo, jaz sem Xavier, generacija bionov iz
Južne Amerike. Na Marsu bom s starši preživel počitnice, nato pa nadaljujemo pot v Evropo – Jupitrov satelit. Kot vidim, greste tudi vi v poletno
šolo, kajne? Ali veste, koliko časa bomo tam prosti? Saj veste, da bomo
lahko šli malo naokrog raziskovat. Ko sem bil jaz pred dvema letoma …«
Čeprav so se lahko sporazumevali z mislimi, so sčasoma postali njihovi miselni vzorci drugačni kot pri ljudeh. Zato so se včasih pogovarjali
primitivnejše, kot so bili v preteklosti vajeni ljudje.
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Za Xavierjem, ki je stal ob oknu, so se že videli obrisi Aurore, največjega mesta na Marsu.
Irena, bionka iz Sibirije na Zemlji, je s svojimi nebeško modrimi očmi
preletela obraze, preko misli poslala vsem prisotnim podatke o sebi, nato
pa na glas in nekoliko hudomušno pripomnila: »Lepo, da smo te spoznali, Xavier, ampak, prosim te, zdaj sedi, da lahko uživamo v tem lepem
prizoru. Boš potem govoril.« Xavier se je užaljen in brez besed zleknil na
svoj sedež.
Ladja se je spuščala proti vznožju Aurore, mesta z več kot milijon
hodniki, vklesanimi v gorovje. To je nekdaj, ko je bila na Marsu redkejša
atmosfera, varovalo prebivalce pred asteroidnim dežjem. Iz gorovja so
vodile stožčaste stolpnice, ki so jih obdajale sintetične rastline različnih
barv. V mesto in iz njega so po zraku vozile kolone majhnih plovil. V
dolini ob vznožju gorovja, kjer je bilo tudi pristanišče za večje ladje,
so se v neskončnost širila polja sintetičnih rastlin. Te so pomagale soustvarjati novo življenje na Marsu. Daleč na obzorju je bilo mogoče
videti visoke dimnike pare, ki se je na Marsovem nebu oblikovala v oblake.
QQQ
Potniki so se razkropili, otroci pa so sedli v manjše plovilo, ki jih je
odpeljalo tri tisoč metrov visoko proti prelepi graščini zaobljenih oblik.
Aki, drobna bionka, bila je iz Hokaida in je prihajala na obisk k mami,
je zavriskala od veselja. »Vau, kako čudooovita graščina! Bomo tukaj imeli
poletno šolo?« je spraševala in ni skrivala svoje vzhičenosti.
Jon je prikimal in rekel: »Ste vedeli, da imamo tukaj na voljo tudi
črvinska vrata?«
»Ja, sem slišala,« je rekla Aki. »Ampak so jih zapečatili,« je hitro dodala.
»O, to sem slišala tudi jaz,« se je vključila v pogovor Irena, »menda
zato, ker so pred desetletjem trije učenci pobegnili v preteklost.« Vprašujoče je pogledala druge otroke.
»Niti niso pobegnili, potegnilo jih je in so izginili,« je dodal Xavier,
čeprav je še vedno užaljen gledal skozi okno. Nicole so bila sama ušesa
in misli so ji begale. Trenutek potem jih je v mislih ogovoril nežen glas:
»Graščina Zoltan, prosimo, pripravite se za izstop.«
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Družba je bila kmalu pred vrati graščine, ta so se odprla in miselni
vodnik jih je pospremil do njihovih soban. Nicole si je ogledovala premikajoče slike na stenah. Še posebej ji je bila všeč slika s tremi bioni, ki
so bili z razpršeno obleko v prostoru videti kot fantomi med izvajanjem
borilnih veščin. Spodaj v kotu se je vsake toliko časa pojavil napis. Nicole
ga je na glas prebrala in strmela v sliko: »Mya, Mex, Mey, generacija 2480.«
»Generacija, ki je v črvinah izgubila največ ljubljenih in ni vedela, da
bodo že čez dve leti črvine tako hitro, kot so nastale, tudi izginile. Čeprav
tile trije tega verjetno nikoli niso mogli izvedeti,« si je mislila Nicole.
»Sicer pa so videti kot pravi borci in tudi malo zlobne poglede imajo,«
se je nasmehnila in obenem se je čudila, zakaj so se tako preimenovali.
V 25. stoletju so si namreč otroci lahko nadeli drugačna imena, kot so
jim jih dali starši. A sama je ostala kar pri prvotnem, ki ji je bilo všeč.
QQQ
Jutro se je prebujalo nad pisano pokrajino. Barve graščine Zoltan, pa
tudi drugih stavb v mestu, so se spremenile v svetlo zeleno. V igri prvih
žarkov sonca in zelene barve je bilo slišati nad Auroro rahel šum. Ta je
dihala v nov dan z novimi količinami kisika, ki se je sproščal iz stavb.
Mestni vrvež je počasi naraščal in se kljub vedno večjemu številu plovil
krepil z nezmanjšano hitrostjo. Vedno več plovil je tudi zapuščalo glavno
pristanišče in odhajalo v širno vesolje.
Valerij je udobno sedel v svojem virtualnem naslanjaču in spremljal
pouk. Petindvajset novih sošolcev in sošolk je vzbujalo zanimanje posebej zato, ker je bilo med njimi toliko bionov, kot jih v Odessi ne bi mogli
našteti. Oziral se je levo in desno ter pozdravljal svoje nove prijatelje.
Čeprav tako učenje ni bilo več v modi, so v graščini Zoltan še vedno uporabljali klasične učilnice, skoraj podobne takim, ki so jih imeli v 22. stoletju. Valerij in še sedem sošolcev je pouk spremljalo le virtualno, saj so
bili šele na poti na Mars. Tisti dan so se učili o Marsu, da bi ga otroci kar
se da dobro spoznali. Prvi del pouka je potekal precej običajno, spoznavali so zgodovino Marsa in njegove prebivalce. Po množici podatkov, ki
so se stekali v njihove glave, je bil drugi del pouka namenjen čustvenemu
razvoju, torej doživljanju takega Marsa, kot je bil nekoč.
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Dva virtualna stola od Valerija je sedelo dekle, na katero mu je pogled
zakrival veliki Benjamin. Benjamin ni bil samo velik bion, temveč tudi precej zajeten. Valerij je razmišljal, da bi se pravi stol pod njegovo težo zagotovo
zlomil. Ko je natančno proučeval trhle noge virtualnega stola, se je izza
Benjaminovega hrbta pojavilo dvoje Nicolinih modrih oči, ki so radovedno
pogledovale proti Valeriju. Valerij se je hitro obrnil stran, nato pa začutil,
kako mu je zaplala kri po žilah in mu je srce prestrelilo tisoče puščic. Globoko je zajel sapo in še enkrat pogledal na desno, vendar mu je pogled do
želenega bitja spet zakrivalo ogromno Benjaminovo telo. Vseeno je zbral
pogum in preko svojega virtualnega telesa dregnil Benjamina. »Psst, Benjamin,« mu je zašepetal v mislih in pazil, da tega drugi sošolci ne bi čutili.
»Nekaj imaš pod mizo,« je nadaljeval, čeprav takih besed sploh ni
želel izustiti. Benjamin se je sklonil in Valerij se je spet zagledal v Nicole,
ki je pridno sledila pouku.
V istem trenutku je začutil silovit dotik, kot bi butnilo vanj sto orkanov. »Se norčuješ iz mene?« se Benjamin ni mogel zadržati.
»Benjamin in Valerij, umirita se!« sta zaslišala v svojih glavah. To je
bil globok glas virtualnega učitelja, ki je s svojo avtoriteto znal ukrotiti še
tako razposajenega učenca.
Pouk je hitro minil in prebivalci graščine Zoltan so se razkropili po
svojih sobanah. Preden je stopila v svojo sobo, se je Nicole ustavila na
velikem balkonu, s katerega je bil krasen razgled na pisano okolico
Aurore. Za njo se je pojavil Xavier.
»Lepo, kajne?« je dejal tiho in se nekoliko preveč stisnil k njej, da se
je Nicole premaknila na levo.
»Res je lepo. Že dolgo nisem uživala v tako lepih in pravih barvah
neba in okolja,« je dejala.
»Mogoče pa bi šla kdaj skupaj naokrog?« jo je sicer malce sramežljivo,
a vseeno neposredno vprašal Xavier.
»Lahko,« se je nasmehnila, »ampak zmeniva se še z drugimi, verjetno
si tudi oni želijo malo raziskovati,« se je izmikala.
Valerij je medtem zrl skozi okno vesoljskega plovila in opazoval, kako
Zemlja postaja čedalje manjša pika v vesolju. Nikakor se ni mogel skoncentrirati na svojo najljubšo igro Avanture, ki jo je igral z drugimi otroki
v virtualnem svetu.
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»Valerij, izpadel si. Danes si pa res zanič,« se mu je rogal Cho, Valerijev sosed v Odessi. Valerij se je kmalu poslovil in se zleknil na posteljo.
Zazrl se je v strop in vpoklical program za meditacijo, ki ga je povedel v
let ptice po deževnih gozdovih, ki so nekdaj obstajali na Zemlji.
QQQ
Fuzijski pulzni pogon je zaustavljal ladjo, ki se je približevala Marsovemu satelitu oblike krompirja. Množica na krovu je občudovala veličasten pogled na mrtvega pritlikavca in pisanega velikana v ozadju. Na
Phobosu so se odpirale odprtine luke, v katere je pristajala ladja. Da bi se
obvarovali pred nevarnimi astrovremenskimi vplivi, kot so bioni in ljudje
radi poimenovali sevanje in asteroidni dež v vesolju, se je vse, kar se je
dogajalo na Phobosu, odvijalo pod njegovo površino.
»Čez pol ure bomo pristali na Phobosu,« je sporočil miselni informator vesoljskega plovila.
Valerij ga ni zaznal, saj si je pomotoma izklopil komunikacijski čip, ki
ga je kot človek moral uporabljati. Bioni ga niso potrebovali, saj so imeli
sintetične možgane, ti pa so že vsebovali tak komunikator, vendar veliko
naprednejšega kot ljudje.
»Valerij, vstani, pristajamo,« ga je večkrat glasno opomnil sobni računalnik. Valerij se je prebudil in zehajoč ogovoril računalnik: »Hvala, Zen.
Ali lahko, prosim, sinhroniziraš moj možganski čip z najnovejšimi
podatki in tamkajšnjimi oddajniki?«
»Urejeno,« se je slišalo štiri sekunde pozneje v Valerijevih mislih.
Valerij je stopil do stene, iz katere se mu je okrog telesa ovila obleka,
in v hipu spremenil njeno barvo v svetlo modro. Z mislimi je tudi on,
tako kot pred dnevi Nicole, pobrskal po ladji in iskal svoje starše, ki so
ravno takrat uživali ob enkratnem pogledu na Phobos in Mars v ozadju.
Staršev ni skrbelo, da bi Valerij zamudil, saj so za vse poskrbeli sobni
računalniki in možganski komunikatorji.
»Dobro jutro, ali sta že zajtrkovala?« ju je preko misli vprašal Valerij.
»Dobro jutro, zaspanec. Ja, sva že jedla, kar pojdi si kaj vzet, se dobimo na
platformi,« mu je prav tako prek misli odgovorila mama. V njenih očeh je odsevala rdečkasto zelena barva planeta, ki so ga prekrivali beli puhasti oblaki.
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QQQ
Valerij se je kot prejšnje dni njegovi sošolci odpravil z GEEM-om v
Aurorino glavno pristanišče. Bil je edini otrok na plovilu in poleg njega
je sedel par nove generacije bionov, ki je spremenil človeško obliko. Valerij ju je opazoval, saj sta bila videti precej eksotično. Takih bionov še
nikoli ni videl, razen seveda v miselnih informacijah.
»Živijo, Valerij, mene lahko kličeš Šsssžžžšš,« ga je v mislih ogovorila bionka. Vsaj občutek je imel, da je bitje ženskega spola.
Valerij je pretvoril sikajoče zvoke v mislih in razumel, da gre za nenavadno ime, ki je temeljilo na neki izbrani vrsti valovanja. Njeno obličje se
je spreminjalo v najrazličnejše oblike, kot bi bila iz vode. Vsake toliko
časa si je nadela človeško podobo, saj je čutila, da je Valeriju nekoliko
nelagodno.
Nedefiniran spol, ko se pojavita nenavadna sopotnika v običajni bionski obliki, drugače pa se oblikujeta v različne oblike, najbolje v vodne,
ker živita v morju na luni Evropa.
Nadaljevala je miselno komunikacijo: »Če te kaj zanima, Valerij, ti
bova vse povedala. Midva sva nova generacija bionov, ki živi v globinah
morja na Evropi, Jupitrovem satelitu. In ne, nisem ženska, tako kot tudi
Šššddtttt poleg mene ni moški.«
Bitji sta si nadeli človeško podobo in se nežno nasmehnili začudenemu Valeriju. Nato sta mu na njegovo željo miselno posredovali informacije o svojem življenju in bivanju. Zaradi tega razburljivega srečanja
se je zdela Valeriju pot izjemno kratka. Že naslednji trenutek je bil
namreč v plovilu, ki ga je poneslo proti graščini Zoltan.
QQQ
Nicole je negibno sedela ob oknu in v mislih obujala spomine na svojo
mamo, ki jo je zaradi človeške neumnosti izgubila pred leti. Med letoma
2400 in 2480 je namreč človek izvedel vrsto nenavadnih eksperimentov
za pridobivanje antimaterije in zaradi njih skoraj zapravil celotno človeško zgodovino. Izdelal je poseben vhod v paralelne svetove. Vrata so predstavljala majhno črvino, skozi katero je bilo mogoče poslati majhne
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robote, signale, energije in informacije. Leta 2460 so znanstveniki dojeli,
kako iz paralelnih svetov potegniti antimaterijo, ki so jo potrebovali za
medzvezdna potovanja, in do leta 2480 nalovili iz paralelnih vesolj veliko
količino antimaterije. Zaradi tega nespametnega izkoriščanja so v paralelnem vesolju, približno 10.000-krat manjšem od našega, povzročili
hudo nestabilnost in kolaps, posledica pa so bile črvine v drugih vesoljih, tudi v našem. Nenadoma so se začele pojavljati črvine in enako hitro
tudi izginile. Nihče ni vedel, kako dolgo bo to trajalo. Ogromno ljudi, bionov in predmetov je za vedno izginilo s sveta in nihče ne ve, kje so. Med
njimi je bila tudi Nicolina mati. K sreči so se črvine leta 2482 tudi zaprle,
a se je tu in tam še zgodila kakšna nepredvidena nesreča. Izgubljenih
ljudi in bionov pa ni bilo nikoli več nazaj …
»Ne pozabite na našo zabavo danes,« je miselni glas predramil Nicole.
Tisti dan je bila načrtovana virtualna zabava, za katero so se lahko vsi
zamaskirali, kakor so želeli. Ker so uporabljali virtualni svet, so bile njihove pojave lahko toliko bolj neverjetne. Nicole je nekaj časa razmišljala,
nato pa si razposajeno dejala: »Za svojo podobo si bom izbrala kar odboj
drugih oseb in njihovih čustev!«
Čas je hitro tekel in družba je bila zbrana na zabavi. Medtem se je Valerij že namestil v svoji sobani, si ogledal okolico gradu ter občudoval neverjeten razgled na Auroro in njeno okolico. Tudi on si je omislil svojo masko,
prav tako precej nenavadno, podobno kot Nicole. Odločil se je, da bo predstavljal energijo, ki šviga po prostoru in spreminja svojo obliko. Ker je bila
med otroki večina bionov, bodo to energijo zlahka opazili bodisi skozi svoj
infrardeči pogled bodisi kot različna valovanja. Valerij se je zato na zabavo
odpravil v kačasti obliki svetlobe, ki je vsakega gosta nekoliko ošinila. Medtem je opazoval sošolce. Benjamin se je spremenil v velik krof, iz katerega
se je nenehno cedila marmelada. Xavier je bil morska kumara in poskakoval naokrog. Jon je bil meglica, ki se je gibala po prostoru. Irena in Aki
sta se spremenili v levinji, živali z Zemlje. Zabava je potekala že pol ure in
občutki navzočih so bili polni različnih prijetnih valovanj, ki so nadomeščala nekdanjo glasbo ter potovala skozi telesa in misli. Po stopnicah v dvorano je v dolgi beli obleki prihajalo bitje, katerega odsev so bile vse maškare,
zbrane v dvorani. Valerij je osupnil ob pogledu na to nenavadno bitje. Ko
se mu je približal skozi snop elektronov, ki se je ovijal okrog bližnjega
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lestenca, je začutil, da gre za dekle, ki jo je Benjamin s svojim telesom
zakrival med poukom. Valerij se je spremenil v kačast snop svetlobe, da bi
tudi njo ošinil, ob dotiku z njenim poljem pa se je v milisekundi sprostila
nenavadno močna svetloba, ki je prav tako na kratko in v tisoč barvah obarvala dvorano. Presenečeni Valerij se je zmeden odpravil proti drugim
maškaram, Nicolino srce pa je še dolgo razbijalo v neverjetnem ritmu.
QQQ
Naslednji dan so se učenci odpravili na izlet v Auroro. Dvosedi GEEMi so prišli po njih v graščino in družba je napolnila plovila ter se spustila
z njimi v stari del mesta, prepreden s hodniki in podzemnimi labirinti.
Xavier je prijel Nicole za roko in še preden je ta dojela, za kaj gre, sta
sedela v plovilu in drvela proti mestu. Takoj za njima je podobno storila
Irena, ki je v plovilo potisnila Valerija. Začuden, ker sedi v plovilu sam z
bionko, ki jo je komaj spoznal, je pogledoval proti plovilu pred njima in
iskal obrisa dveh oseb v njem.
»Valerij, zakaj imaš zelene oči? Ali si niste vsi ljudje nadeli modrih
oči, kot jih imamo mi, bioni?« ga je vprašala Irena in mu ob tem poslala
nežen miselni vzorec, da je bilo Valeriju kar malo nerodno.
»Ne, ljudje na Zemlji imamo še vedno navadne oči,« ji je odgovoril.
»Kaj pa obleka, ki jo imaš na sebi? V katero generacijo katomikov
sodi?« je nadaljevala Irena. Katomiki so bili nanorobotki, ki so se lahko
sestavili v različne površine. Ker so imeli mnogo različnih funkcij, so jih
tako ljudje kot bioni uporabljali tudi kot oblačila, a so bili seveda veliko
več kot zgolj to.
»Generacija Delta 17,« je kratko odgovoril Valerij, ker mu je bilo zelo
nerodno.
»Kaaaaj? A to še delajo? Saj je vendar muzejska zbirka,« je prenagljeno odreagirala Irena. Valerij se je ob teh njenih besedah počutil kot
razcapanec.
Irena se je obrnila proti Valeriju in napovedala: »Glej, nekaj ti bom
podarila.«
Iz njene obleke so se začele dvigovati tanke nitke, ki so objemale Valerijevo roko.
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»Kaj pa delaš?« je zaskrbljeno vprašal Valerij, ki še nikoli z bioni ni
spregovoril več kot nekaj besed.
»Ne skrbi, to je le drobno darilo,« ga je pomirila Irena in dodala: »Boš
videl, kaj zmore, ko bova zunaj plovila.«
»No, ja, hvala, ampak jaz ti pa nimam kaj podariti,« je spet pogledoval po svoji obleki, kot bi bila raztrgana, čeprav je prelepo odsevala modre
in zelene barve.
Plovila so v tem trenutku že začela pristajati in Benjamin je nervozno
stopical naokrog.
»Kaj zdaj, zaljubljenci, se mislite mečkati v GEEM-ih ali gremo raziskovat?« je okrcal Valerija in Ireno pa tudi Xavierja in Nicole, ki sta sedela
pred njima.
»Nehaj, no, Benjamin,« ga je zavrnila Irena, in ga zbodla: »Pa si še ti
koga najdi, namesto da se kotališ naokrog!«
QQQ
Kmalu potem se je družba že sprehajala po podzemnih hodnikih, ki so
bili pravzaprav prve naselbine ljudi ter robotov na Marsu konec 21. in na
začetku 22. stoletja. Miselni vodnik jih je nenehno spremljal. Preko misli
in tudi pravih hologramov je kazal, kakšno je bilo nekoč življenje na Marsu.
Obiskovalci poletne šole so spoznavali androide in ljudi tistega časa.
»No, tukaj je takratna biofarma. Kot lahko vidite, ni šlo za sintetične
rastline, ampak čisto biološke,« je nizal miselni vodnik. »Tukaj so proizvajali vodik, tam so skladiščili vodo,« je nadaljeval. Družba se ni mogla
načuditi, kako primitivne so bile nekdaj naprave. In učenci so težko razumeli, kako je bilo mogoče s tako opremo preživeti na Marsu.
Med hojo po labirintnih hodnikih se je Xavier približal Valeriju in
zaprl miselno polje, da ju ne bi nihče slišal: »Psst, nekaj ti moram povedati, Valerij.«
»Veš, Nicole je moje dekle. Hodiva. Ni treba govoriti naokoli, a toliko,
da veš, ker sem opazil, da je tudi tebi ušel kak pogled k njej,« je Xavier
nesramno nakladal.
»Res si samozavesten, Xavier,« si je mislil Valerij in vseeno prikimal:
»Ja, seveda, nikomur ne bom črhnil niti besedice.«
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Trenutek potem je Xavier sprostil miselno polje in se obrnil k svojemu novemu – vsaj tako je sam mislil – dekletu: »Nicole, počakaj!«
Nicole se je obrnila in s svojimi modrimi očmi ujela zelen Valerijev
pogled, ki se je upiral čustvom. Ko je Xavier dohitel Nicole, se je še enkrat
obrnil proti Valeriju in mu pomežiknil, Valerij pa mu je le pokimal.
Zdaj so bili že v hodnikih, ki so bili zgrajeni dvesto let pozneje, leta 2300.
»To so prvi primerki pravih androidov in kot lahko vidite, so bili že
precej dovršeni,« je spet dejal vodnik. V prerezu se je pokazalo telo
androida in vrsta informacij je preplavila misli obiskovalcev.
»Leto 2400 lahko označimo kot prehodno obdobje, ko smo se nekdanji ljudje odločili za preobrazbo v bione. Lahko tudi rečemo, da smo združili perfekcionizem sintetične biologije in androidov z ustvarjalno naravo
človeka,« je nadaljeval miselni glas.
Valerij razlagi ni sledil zbrano, po glavi so mu rojile popolnoma drugačne misli. Njegovo odsotnost je prekinil Jon, ki je bil tudi človek: »Ej,
stari, kje si pa dobil to obleko?«
»Misliš to zeleno?« ga je vprašal Valerij, čeprav je vedel, da na kaj drugega Jonova opazka ne more leteti, ko pa je imel na sebi le eno oblačilo.
»Ja, res je lepa, toda, ali veš, kaj vse lahko počneš z njo?« je spet vprašal Jon.
Za njima se je oglasila Irena: »Valerij, še nisi preizkusil mojega darila?«
»Kakšnega darila?« je zanimalo še Aki, ki je hodila ob Ireni.
»Dala sem mu malo naših katomikov, poglej tam na njegovi roki, tisto
zeleno,« ji je preko misli razložila Irena.
»Aja, vidim, ja,« je na glas odgovorila Aki.
»Valerij, tole pa res moraš preizkusiti,« se je Aki obrnila k Valeriju.
Valerij se je ustavil in sinhroniziral svoje misli z novim delom obleke
na sebi. Nato je iztegnil desnico in zelene niti so se kot vrtinec začele
vrteti okrog njegove roke, trenutek zatem pa odletele proti razstavljenemu
androidu in ga obdale z mrežo.
»Joj, nisem hotel,« se je prestrašil Valerij, »mi je kar ušlo.«
Benjamin se je obrnil in ni si mogel kaj, da se ne bi oglasil: »Ušlo ti
je, kaj? Saj voham nekaj čudnega!«
Skupina je prasnila v smeh, Valeriju pa je bilo zelo nerodno. Zelene nitke
so se razpletle z androidovega telesa in se zopet ovile okoli Valerijeve roke.
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»No, poglej, zelenec,« se mu je Benjamin ponudil kot pomoč. »Odpri
svoje miselno polje, da vstopim vanj in te naučim, kako se s tem dela,«
mu je razložil svoj namen.
Valerij je odprl svoje miselno polje. Nenadoma je skupek zelenih nitk
z njegove desnice naredil velik zaščitni balon okoli njega. Enako hitro, kot
je nastal, se je balon tudi sesedel vase, v naslednjem trenutku pa so se na
Valerijevih rokah pojavile ostre konice mečev in enako hitro izginile.
Nazadnje so se zelene nitke sprehodile po Valerijevem telesu in se pri
tleh spremenile v kolo.
»No, zajahaj ga,« mu je dejal Benjamin.
»Daj, no, bolje, da tega ne počne tu na hodniku,« je vskočila Aki.
»Samo preizkusil ga bo, kajne, Valerij?« ga je bodril Benjamin.
Valerij je negotovo skomignil z rameni: »Okej, samo usedem se
nanj.«
Kolo se je v hipu prilagodilo Valerijevi višini in trenutek, potem ko je
sedel nanj, sta s hitrostjo približno 200 kilometrov na uro oddrvela po
hodniku. Družba se je smejala, ko je v daljavi slišalo, kako Valerij kriči.
Hitro je bil nazaj.
»Ej, to je bilo pa res hudo, kaj takega pa še ne!« je Valerij s tresočimi
se nogami stopil s kolesa, ki se je spet spremenilo v nit in se ovilo okoli
njega. Fant je še dolgo pogledoval proti svoji novi pridobitvi in bil ponosen, ker toliko zmore, čeprav ga je začela v zgornjem delu trebuha prebadati topa bolečina.
QQQ
Nicole ni pričakovala, da se bodo njene sanje, ki jih je pred dnevi razlagala očetu, uresničile. Danes so namreč izvedeli, da bodo šli za tri dni
taborit pod vznožje velikanske, enaindvajset kilometrov visoke gore
ognjenika Olimp. Učenci so vriskali od navdušenja. Benjamin in Xavier
sta se že junačila, kaj vse bosta počela, in se hvalila, kaj vse znata. Jon in
Valerij sta bila previdno tiho, saj so bioni res zmogli veliko več kot ljudje.
Dekleta so se dogovarjala, katera bo s katero v šotoru in kaj vse naj vzamejo s seboj. Načrt taborjenja za prvi dan je bil naslednji: ob 5.20 odhod
z Aurore z amfibijskim plovilom, ki je lahko tudi transporter hrane ter
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opreme in tudi zasilni bivak, če bi šlo kaj po zlu. Prihod približno ob 5.45,
takoj nato postavitev tabora, kar bo trajalo kakšnih 30 minut. Naslednji
korak je bila oskrba z opremo in odhod na vrh gore Olimp. Zgoraj kosilo,
morda krajši spust v krater in vrnitev v dolino. Zvečer prosto.
»Zvečer prostoooo!« je tulil Benjamin in poskakoval naokrog. »Komaj
čakam!« je objemal glavo manjšega Xavierja tako močno, da je ta komaj
dihal.
Večer je minil v neverjetni napetosti. Tisto noč nihče ni dobro spal.
Učenci so si izmišljevali vse mogoče, da bi si skrajšali neskončno dolgo
noč. Tudi Valerij se je premetaval po postelji in nikakor mu niso šle iz
glave besede Xavierja. Tudi Nicole tisto noč ni spala. Razmišljala je o ljudeh in ugotavljala, da se bioni od njih toliko sploh ne razlikujejo, le nekoliko drugačni in tudi čudni so, kot je na primer Valerij. Pa ne ravno čudni,
mogoče nekako čudno zanimivi, je razpletala v mislih. »Valerij ima prav
lepe oči,« je na glas zašepetala in se zagledala v steno, ki je sledila njenim
občutkom in dobila barvo Valerijevih oči. »No, ne lepe, bolj nenavadne,«
se je popravila, a barve stene se niso spremenile.
Irena je medtem dobila miselno sporočilce od Valerija: »Hvala za
darilce, je res fantastično. Upam, da bova lahko šla kdaj skupaj ven in
preizkušala to mojo novost. Lp. Val,« je pisalo v nadaljevanju. Ireni so se
oči kar zaiskrile in ob mislih na Valerija je začela hitreje dihati in srce ji
je začelo močneje utripati.
QQQ
Sonce je komaj pokukalo izza obzorja in barve neba so se že navsezgodaj kregale v zeleno-rdečih odtenkih. Pred graščino je v zraku lebdelo
natovorjeno plovilo, ki so ga že navsezgodaj zjutraj oskrbeli roboti. Prvi
je iz graščine pritekel Benjamin in se z enajstmetrskim skokom pognal
s stopnic graščine neposredno v vozilo, da je to kar malo zanihalo. Drugi
so mu sledili bolj mirno in petindvajset učencev poletne šole je kakšnih
pet minut pozneje že zapuščalo Auroro.
Plovilo je pospeševalo, dokler ni doseglo hitrosti dva tisoč kilometrov
na uro. Ob taki hitrosti pot ni trajala dolgo, zato so učenci že med njo
vedeli, da bodo hitro rešeni neslanih Xavierjevih prigod in neduhovitih
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Benjaminovih šal, ki sta se jim smejala samo pripovedovalca. Benjamin
se je vsaki šali tako krohotal, kot bi se mu iz ust oglašala centrifuga
nekdanjega pralnega stroja, naprave, ki so jo ljudje uporabljali za pranje
oblačil. Čeprav Benjaminove šale res niso bile smešne, so vsi prasnili v
smeh, ko so zaslišali njegov krohot.
V daljavi se je iz tal dvigoval velikan, ki so ga mnogi videli prvič v
življenju. Še posebej Valerij in Jon, ki še nikoli prej nista zapustila Zemlje in ju je tako visoka gora očarala. Nekje na sredini so jo objemali
oblački in v njeni bližini so plula tudi številna turistična plovila, iz katerih so ljudje in bioni občudovali ta čudež narave.
Plovilo se je spustilo na tla in kakor hitro so se vrata odprla, se je iz
njega družba zlila kot curek vode. Otroci so si razdelili pakete in jih polo-
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žili v krogu tako, da so bili drug od drugega oddaljeni približno petnajst
metrov. Nato so vanje usmerili svoje misli in iz njih so se začeli mali
katomiki razvijati v okrogle kupole, katerih stene so bile trdne kot skala.
V šotore se odnesli opremo ter priklopili komunikatorje, ki so se prilagajali vremenskim vplivom in potrebam otrok. Na sredino tabora so
postavili šotor, v katerem sta bili kuhinja in jedilnica.
»Hej, tukaj bomo imeli pa zabave, kajne?« je hudomušno namigoval
Xavier.
»Vroče zabave!« se mu je zarežal Benjamin in si v usta tlačil polmetrski sintetični sendvič.
»Lahko bi imeli tudi gravitacijski žur!« se je oglasil Jon.
»Ja, to bi bilo pa res super,« mu je z nasmeškom prikimala Nicole.
Bila je namreč vajena zabav v Luninih adrenalinskih parkih. Seveda se
gravitacijska zabava ni razlikovala od prave. Za to so poskrbele naprave,
ki jih dobro opremljeni družbi ni primanjkovalo.
QQQ
Postavljanje in opremljanje šotorov se je zaradi sanjarjenja in čvekanja
končalo z enourno zamudo. Če so želeli priti na vrh Olimpa, so morali
pohiteti. Preizkusili so oblačila in preverili njihove sposobnosti. To je bilo
nujno potrebno, saj nekaterih delov tega gorskega velikana ni bilo mogoče
premagati s hojo in je bilo nujno treba uporabiti plezalno opremo. To so
potrebovali še posebej na dvokilometrski previsni steni Monolit, kot so jo
poimenovali bioni in nekateri celo častili kot znamenje veličine bionizma,
verovanja o prihodnosti človeške vrste samo s pomočjo preobrazbe. Lahko
bi sicer leteli z dodatno opremo, a bi s tem zvodenel ves čar velikanske
gore.
Kljub temu da je bilo treba varčevati z energijo in močmi, se je Benjamin zapodil v strmino kot za stavo in sledilo mu je nekaj sošolcev ter
sošolk. Skupina je bila tako hitra, da je bilo kmalu na pobočju videti samo
še drobne pikice.
»Benjamin, kam se ti tako mudi?« ga je miselno spraševal Valerij.
»Ali ne bi raje šli skupaj? Tudi bolj varno bo,« je v Benjaminovih mislih
odmeval zaskrbljeni Valerijev glas.
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»Nič bati, človeški brati, mi smo silaki in pravi junaki!« se je pesniško
odzval Benjamin. Valerij je pogledal Jona in skomignila sta z rameni, češ
temu Benjaminu pa res ni pomoči.
Irena je priskakala do Valerija in njeno miselno polje ga je objelo, kot
bi bil v balonu.
»Valerij, tisto tvoje včerajšnje sporočilce. Res hvala. In tvoj predlog,
da bi šla kdaj skupaj ven, z veseljem sprejmem.«
Valerij se ji je nasmehnil in jo hotel popraviti: »Ampak saj jaz ti
nisem …«
Medtem pa sta že slišala Xavierja, ki je v odprtem polju pošiljal sporočilo: »Pozdravljena golobčka, pošiljam vama skladbico, ravno pravšnjo
za vaju,« in jima postregel z nežnim valovanjem, kot so ga radi čutili
zaljubljenci. Vsi so prasnili v smeh, samo Valerij je začudeno gledal,
Nicole pa je pogledovala proti gori velikanki.
Čez kakšne pol ure so prišli do vznožja gore in se začeli naporno
vzpenjati. Preverili so, kje so Benjamin in drugi pohodniki, ter ugotovili, da so že kakšna dva kilometra višje. Nebo nad goro se je nenadoma stemnilo, kot bi se pripravljalo na nevihto, čeprav oblakov ni bilo
videti.
»Čudno,« je pomislil Valerij, ki s svojim komunikatorjem ni zasledil
nobenih nepravilnosti.
»Hej, ali kdo zaznava kakšno nepravilnost?« se je vseeno obrnil h kolegom, ker je želel razvozlati ta čudni pojav.
»Vse je v redu!« so mu jedrnato odgovorili v en glas.
»Mogoče se mi samo zdi,« je pomislil in se potolažil: »Prvič sem na
Marsu, mogoče pa gre za kakšne stranske učinke.« In si še dodal, da je
bivanje človeka na Marsu omejeno na pet let in ne samo na nekaj dni,
kolikor jih je do zdaj on preživel na tem zanimivem planetu.
QQQ
Benjamin in drugi iz skupine, ki je hitela naprej, so prišli do vznožja
previsne stene. Odločili so se za krajši počitek. Benjamin si je ogledoval
okolico, ko se je slika vidnega polja premaknila in vzvalovila, kot bi bil
pijan ali bi imel vrtoglavico.
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»Mogoče sem pa res pretiraval in se prehitro vzpenjal,« je razmišljal.
Tako kot prej Valerij je tudi on opazil, da se je stemnilo, in zaznal nepravilnosti v delovanju svojih sintetičnih možganov, kot so dejali, če so jo
komunikatorji kdaj zagodli. Tudi drugi iz njegove skupine so nekaj
zaznali in začudeno pogledovali naokrog, kaj se dogaja. Njihovo okolico
je nekaj trenutkov zatem zajela popolna tema in niti z infrardečimi niti
drugimi pogledi niso videli več kot dva metra pred seboj. Kot bi bili slepi,
so tipali stene in kamenje. Temo je spremljal čuden zvok, ki je prodiral
skozi njihove misli, in nenavadne občutke, ki jih do tistega dne niso
poznali, je zamenjal strah. Čeprav so z vsemi funkcijami, kolikor jih je
še delovalo, še enkrat preleteli okolico, niso ugotovili, kaj povzroča čuden
zvok. Tudi zaostalih sošolcev iz skupine niso mogli priklicati, med seboj
pa so se lahko pogovarjali le s pravimi glasovi; miselna komunikacija je
popolnoma odpovedala.
Medtem je drugi del skupine že vidno utrujen nadaljeval pot proti vrhu.
»Še kakšnih tisoč metrov in dohiteli jih bomo,« se je oglasila Aki in
dodala: »Ampak, ali ni čudno, da jih ni mogoče poklicati in se z njimi
pogovarjati?«
»Mogoče se nam pa hočejo skriti,« je mirila Irena in svojo misel podkrepila z besedami: »Kaj pa bi se jim lahko hudega zgodilo? Aki, ne paničari brez potrebe.«
Vseeno je tudi ta skupina kmalu začutila, da njihovi komunikatorji
ne delujejo več najbolje. V mislih so se pogovarjali s težavo in tudi njim
se je zdelo, da imajo vrtoglavico. Valerij je nekaj časa razmišljal, nato pa
svoj možganski čip izklopil. To je lahko storil, ker je bil človek, bioni pa
zaradi sintetičnih možganov tega niso mogli. Nenadoma je njegova vrtoglavica izginila in popolnoma trezno je začel opazovati sošolke in sošolce.
»Nekaj je hudo narobe,« je rekel in se obrnil proti poleg njega edinemu človeku v skupini: »Jon, takoj si izklopi možganski čip!«
Jon ga je ubogal in pogledoval proti vrhu. Nekje višje na pobočju je
bila prva skupina, obroč teme je objemal goro, okrog njega pa se je
iskrilo, kot bi bil poln nesproščene energije.
»Nadaljujmo pot,« je Valerij skoraj ukazal skupini, ki se je počasi vlekla naprej in je bilo videti, kot da bodo vsi vsak hip popadali po tleh.
Nekaj časa so še hodili, nato pa so si res morali odpočiti. Bili so pre115
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več utrujeni, da bi še zmogli strmino, in tema se je počasi spuščala tudi
proti njim. Z njo pa zvoki, ki so tudi njih napolnili s strahom. Bala sta se
tudi Valerij in Jon, ampak njune misli so bile popolnoma čiste.
Čez nekaj časa so se dvignili in se napotili proti vrhu. Bili so že blizu
previsne stene in še samo kakšnih dvesto metrov od prve skupine, toda stika
z njo niso mogli vzpostaviti. Vsi klici, tudi Jonovi in Valerijevi, so ostali brez
odgovora. Valerij se je ozrl navzdol proti dolini, ki je bila tako daleč, kot bi
na Zemlji z Mont Everesta gledal neposredno na morsko gladino.
»Uf, tale pa bo težka,« si je dejal. Nekaj časa je razmišljal, nato pa se
je obrnil proti bionom in jim dejal: »Irena, Xavier, Nicole in drugi, dajte
mi še malo svojih niti.«
»Kaj pa nameravaš?« ga je začudeno vprašal Jon.
»Mislim, da vem, kaj se dogaja,« je najprej kratko odgovoril Valerij,
čez čas pa jim je le pojasnil: »Po mojem je nekje prebila kakšna črvina in
verjetno smo v bližini energetskega polja, ki ga je ustvarila črvina.«
Valerija so črvine zelo zanimale in je o tem res veliko vedel. Zato mu
je bilo znano, da je mogoče učinek črvine izničiti z zadostno količino
energije. Vendar skupina pri sebi ni imela niti približno tako močnega
vira energije.
»Čim prej moram priti do našega plovila. Jon, ti pa medtem poskrbi,
da se komu kaj ne zgodi,« je velel Valerij.
»Kako pa misliš priti do plovila?« so ga vprašali člani skupine.
»Letel bom,« je bil Valerij še enkrat kratek.
Srce mu je razbijalo kot za stavo, tako močno, da se je zbal, da je njegove udarce mogoče videti skozi obleko. Nikoli še ni zares letel – ne brez
antigravitacijske obleke. Samo v igri Avanture, med katero se je včasih
spremenil v zmaja ali kakšno leteče plovilo, tole zdaj pa je bilo čisto zares
in tudi globina pod njimi je bila čisto prava. Da bi jo še enkrat preveril,
je brcnil kamen, ki se je odkotalil v na pogled neskončno brezno. Vsi so
obnemeli, ko so gledali, kako kamen izginja v globini.
»No, pridite, potrebujem vaše katomike,« je Valerij še enkrat dejal bionom. Iz utrujenih teles so se začele dvigovati niti in oklepati Valerijevo
telo. Prekrile so mu tudi obraz. Valerij je iztegnil roke in niti so se razpletle v veličastni dolgi krili. Valerij je bil videti kot metulj, ki se je pravkar izlegel.
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»Pa res veš, kaj delaš?« ga je vprašala Nicole in ga prvič pogledala globoko in nesramežljivo v oči.
»Nisem prepričan, ampak nam kaj drugega ne preostane,« ji je s težkim srcem odgovoril Valerij, ko je zrl v Nicoline čudovite modre oči. Vedel
je, da gre za življenje in smrt.
»Pazi nase, Valerij,« mu je dejala Nicole z zaskrbljenim glasom in
enakim izrazom.
Valerij je kljub nevarnosti moral priključiti možganski čip, s katerim
je lahko upravljal novo oblačilo. Spet je dobil vrtoglavico in slišal je nenavadne zvoke, ki so mu prebijali telo in misli.
»Moram zdržati, moram zdržati,« si je ponavljal. Kakor hitro je začutil, da lahko nadzira obleko, se je obrnil proti skupini: »Zdaj pa stisnite
pesti.« Še enkrat je pogledal prijatelje, na koncu pa je ujel Nicoline oči.
Obrnil se je proti breznu in skočil v globino.
Kakšnih petdeset metrov je padal v globino začuden, saj bi v zemeljskem
gravitacijskem polju dobil že mnogo večjo hitrost, potem pa je razprl krila
svoje obleke in zajadral kot ogromna ptica nad skalami velikanske gore.
Sošolci so ga nekaj časa še videli, potem pa jim je počasi izginil iz vidnega
polja.
Spodaj v dolini je vedno močnejši veter, ki ga je povzročila črvina,
vrtinčil pesek. Valerij je slabo videl, kje lahko pristane, zato se je zanašal
na svoje občutke, vendar pri tako veliki hitrosti bi se lahko na kakšni oviri
celo razčesnil. V obrisu je videl tabor in plovilo. Z manevrom se je skušal zaustaviti, vendar se levo krilo ni odzvalo, kot si je želel. Zavrtelo ga
je in med vrtinčenjem je treščil na enega od šotorov, od tam pa ga je
odbilo kakšnih petnajst metrov vstran.
Obležal je brez zavesti, čez nekaj časa pa ga je predramil srhljiv zvok, ki
ga je povzročala črvina. Ko se je hotel postaviti na noge, ga je ostra bolečina
v nogi vrgla po tleh. Hitra analiza, ki jo je naredil s pomočjo še komaj delujočega čipa, je pokazala, da ima kar dvojni zlom noge. Ker ni mogel hoditi,
je obleko spremenil v kolo in se z njim odpeljal do plovila, na pol zasutega
s peskom. Odprl je loputo pri motorju, vendar je bila za njo še ena, ki jo je
bilo mogoče dvigniti samo s kodo. Spet je uporabil svoje novo oblačilo in
katomične niti so se ovile okrog zaprte lopute. Trenutek zatem se je loputa
odprla in Valerijev obraz je oblila modra svetloba fuzijskega pogona.
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Medtem sta bili že obe skupini ujeti v temo. Benjamin in drugi iz njegove skupine so čutili, da se okrog njih počasi odpira okno črvine, ki jih
lahko potegne v neskončnost časa in vesolja. Tipali so, kam bi se lahko
umaknili. Kanetoshi, bion iz asteroidnega obroča okrog Osončja, je
neprevidno stopil na rob skale in začel drseti v brezno. Za njim se je
pognal Osmann in ga zadnji hip ujel za roko. A je bil Kanetsohi pretežak
zanj, njegova roka je že popuščala, ko je priskočil Benjamin in oba fanta
zvlekel na varno.
QQQ
Valerij je vzel fuzijski pogon iz plovila in si nadel antigravitacijsko
obleko, da ga ponese na pomoč prijateljem. Zaradi delovanja črvine se ta
nekaj časa ni želela aktivirati, ko pa mu je vendarle uspelo, ga je nenadzorovano odnašala sem in tja. Kljub neznosni bolečini, ki se je z noge
širila po vsem telesu, je vse svoje misli usmeril v reševanje prijateljev. Z
največjimi napori je vzpostavil kontrolo nad obleko in se začel vzpenjati
proti temačnemu in srhljivemu obroču, v katerem so bili še vedno njegovi prijatelji.
Obe skupini sta se stiskali k skalovju, okrog njiju pa so se počasi
začela risati črvinska vrata, ki so se kot žrelo pošasti odpirala in čakala prvi
plen.
Potovanje navzgor ni niti pol toliko enostavno kot spust, je pomislil
Valerij, ko je z največjo težavo obvladoval svojo antigravitacijsko obleko.
Opazil je, da se po pobočju gore Olimp kotalijo tudi velike skale in rušijo
vse pred seboj.
»Joj, pohiteti moram!« si je dejal ob misli na sošolce, ki so trepetali v
skalovju, ko jim je nad glavami kot topovske granate letelo kamenje in se
je vsake toliko časa kakšna polica v steni odkrušila in padla v globino.
Valeriju je le uspelo pravočasno priti do prve skupine. Ko se je začel
spuščati proti polici, na kateri so stiskali, je njegov možganski čip popolnoma odpovedal in popolnoma je izgubil kontrolo nad svojo obleko. Najprej ga je vrglo ob steno, nato pa je sledil trd pristanek na kamniti polici.
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Jon in drugi so prihiteli k njemu in ko so videli, da mu ni nič hujšega,
so zagrabili fuzijski reaktor, ki je obležal na robu police in je pretila nevarnost, da bo zgrmel v globino.
»K sreči ni poškodovan,« je ugotovil Jon in s kolegi reaktor najprej
odnesel v razpoko med dvema skalama, da bi ti zadržali morebitno
eksplozijo, in ga pognal.
»Čeprav se bo sprostilo izjemno veliko energije, bi jo morala črvina
kar se da hitro posrkati vase,« je sošolce in tudi sebe prepričeval Jon.
Če to ne bo šlo, silovita eksplozija ne bo pognala v zrak samo bližnjih
skal, temveč bo uparila celotno planino, je vedel, a tega ni rekel na
glas.
Valerija so odvlekli na stran in Jon je stopil do fuzijskega reaktorja, ki
so ga biomi obdali s katomičnimi nitkami. Te naj bi zadržale eksplozijo
toliko časa, da bi izvrtala luknjo v prostoru in času, ter tako uničile ali
vsaj oslabile črvino, ki se bo širila po pobočju. Jon je nastavil samouničenje naprave in se hitro umaknil za debelo skalo. Drugi so se vrgli po
tleh in čakali na eksplozijo.
QQQ
Močna svetloba je zasvetila izza stene, nato pa je v višino prasnil stolp
svetlobe. Okrog snopa so se nabrali kolobarji vročega zraka, ki so se vračali proti steni in nosili s seboj manjše predmete. Kolobarji so se začeli
tresti in se sesedati vase. Nato se je v trenutku sesedel vase tudi stolp
svetlobe. Za delček sekunde je nastala grobna tišina. Sošolci se še niso
utegnili dobro spogledati in se nasmehniti drug drugemu, že so se tla
močno zatresla, da so opletali z rokami in iskali oporo, za katero se naj
primejo, da jih ne bi potegnilo v globino. Črni kolobarji okrog planine so
se na mestu, kjer je snop izginil, zlivali kot v lijak in ustvarjali videz velikanskega tornada. Misli in telesa ujetih v planini je srhljiv zvok prebijal
slabo uro.
Jon si je z rokami – tako kot drugi – pokrival glavo. Ko je končno odprl
desno oko, je opazil, da je tema izginila. S težavo se je dvignil in vklopil
možganski čip. Umazanija je z obleke izginila v trenutku. Tedaj je videl, da
tudi drugi prihajajo k sebi. Xavier je stopil do ležečega Valerija in ga obrnil.
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»Valerij je nezavesten!« je zavpil.
»Ga bom jaz spravil v dolino,« je dejal in prijel antigravitacijski dodatek k obleki, s katerim je pred kakšno uro Valerij trdo pristal v skali.
Valerija je s svojo obleko objel v varen obroč in se pognal s police proti
taboru oziroma tistemu, kar je ostalo od njega.
Med letom je Xavier skoraj jokavo govoril: »Joj, Valerij, nisem bil čisto
iskren. Veš, Nicole ni moje dekle. Mislim, da si ji ti všeč. In tisto sporočilce za Ireno … Dodal sem samo en stavek, da jo vabiš ven … Saj nisem
hotel nič slabega, kar ušlo mi je,« se je kesal Xavier, ki je imel grozno
slabo vest.
Ko sta se približala plovilu, je bil Valerij še vedno nezavesten in
Xavier ga je odložil ob plovilu. Skočil je v kabino po škatlo prve pomoči. Poiskal je napravo, podobno nekdanji pištoli, in ko jo je aktiviral, je modra plazma iz nje oblila Valerijevo telo. Katomične niti
Xavierjeve obleke so se ovile okoli Valerijeve zlomljene noge in jo mobilizirale.
QQQ
Kakšno uro se je Xavier vrtel okrog Valerija in mu skušal čim bolj
pomagati. Sošolke in sošolci so se jima približevali po pesku na kolesih,
ki so jih naredili iz oblek, in za njimi se je dvigal manjši oblak prahu.
Jon je prisedel k Ireni na njeno kolo.
Valerij se je končno premaknil in dvignil glavo: »Hej, Xavier, smo
rešeni?«
Xavier je zavriskal od veselja: »Ja, po tvoji zaslugi! Bil si pravi junak,
stari!«
»Ah, pretiravaš,« je bil skromen Valerij. Bil je vidno izčrpan. Vseeno
se je dvignil na komolce ter s pogledom spremljal sošolke in sošolce, ki
so se jima približevali. Med njimi je opazil tudi Nicole, ki mu je zdaj bila
že čisto blizu. Valeriju je srce oblila prijetna toplina.
»Kje pa so Benjamin in drugi?« se je obrnil proti Xavierju.
»Valerij, če si v redu, bom šel jaz pogledat, kaj je z njimi, velja?« se je
ponudil Xavier.
»Ja, seveda, kar pojdi,« je odgovoril Valerij.
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Nicole se je neverjetno hitro približevala plovilu, na katero je bil naslonjen Valerij. Tudi ustavila je sunkovito, da so kolesa dvignila oblak prahu,
in Valerij ni spoznal, kdo teče proti njemu.
»Oh, Valerij, si v redu?« ga je Nicole nežno nagovorila, prijela za ramo
in se zazrla v njegove oči, da mu je srce kar poskočilo.
»Veš, moram ti nekaj povedati,« je nadaljevala in prvič v življenju
čutila, da je res raznežena in da jo je bilo za nekoga iskreno strah.
»Vem, da to ni lepo do Irene, ker sta verjetno par, ampak jaz …, veš …,
em …, moram ti povedati, da … « A stavka ni dokončala, saj ju je zakrila
ogromna senca.
Bil je Benjamin, ki je tulil kot pošast in z največjo hitrostjo tekel proti
plovilu. Nicole in Valerij sta tisti hip dojela, da še zdaleč ni vse v redu.
Benjamin se je drl: »Zavore ne delajoooooooo!!!«
Tedaj je njegovo telo oblil varnostni obroč katomikov, ti pa so se spremenili v kroglo, ki je čez trenutek zadela prvi šotor, nato drugega, se odbijala sem in tja ter uničevala vse pred seboj. Benjamin je medtem kričal
in se hkrati tudi krohotal. Nenavadna žoga se je končno zaustavila na
majhni izboklini ob šotorih ter se še nekaj časa pozibavala sem in tja.
Nazadnje se je razprla in katomične niti so zopet objele velikega in
nasmejanega Benjamina.
Z neba so se začela spuščati plovila, ki so prišla reševat dijake. Eno od
njih je njihovega junaka Valerija spravilo v bolnišnico. Odpeljalo ga je
tako hitro, da se ni imel časa niti posloviti. Xavier je sedel v drugem plovilu poleg Nicole ter Irene in jima razložil, kaj je ušpičil Valeriju. Tudi
njima se je opravičil. Tako skesan je bil, da mu dekleti nista mogli zameriti. So ga pač vodila čustva! Namesto da bi bili jezni nanj, sta ga spravili
v dobro voljo, da so se vsi trije od srca nasmejali in se znebili v zadnjih
nekaj urah nabranega strahu. Če ne bi bilo Valerija, bi najbrž vsi končali
tako kot Nicolina mama. Nicole ni upala niti pomisliti, kaj bi bilo z njenim ljubim očetom, če bi izgubil še hčer …
QQQ
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Bela stavba s kupolami se je lesketala v jutranjih barvah zelenja in
rjave prsti. Vsake toliko časa je iz največje kupole skoraj neopazno
odletel kakšen GEEM ali priletel vanjo. Visoki hodniki v notranjosti
stavbe so bili preliti v virtualni svet različnih gibljivih podob. Eden od
GEEM-ov je pravkar pristal v veliki kupoli. Vrata so se odprla in napol
prozorna kapsula je mehko zdrsnila po zraku in se peljala naprej po
sredini hodnikov. Nad njo so se v različne smeri peljale tudi druge kapsule, ki so jih plovila pripeljala ali čakala, da jih odpeljejo. Kapsule so
nato prav tako neslišno izginjale skozi stene, ki so obdajale hodnik.
Pred dnevi je bil v eni od njih tudi Valerij, ki je danes lebdel obdan z virtualnim svetom zvezd in planetov. Neznatno svetleči kolobarji so že vso
noč objemali njegovo telo. Ob prvih pravih sončnih žarkih je ozvezdje
postajalo vse svetlejše, dokler ga ni zamenjala dnevna svetloba. Kolobarji so se umaknili, Valerijevo telo pa se je nežno spustilo na posteljo.
»Dobro jutro, Valerij,« ga je miselno pozdravil zdravnik, ki je stopil v
sobo skozi steno.
»Tvoje zdravstveno stanje se vidno izboljšuje, moram pa ti povedati
dobro in slabo novico,« je resno nadaljeval zdravnik.
»Veš, Valerij, imel si veliko srečo. Še kakšno sekundo dlje bi bil izpostavljen črvinskemu sevanju in bi bilo po tebi,« je pojasnil.
»Dobra novica je, da boš popolnoma okreval in da ne boš imel nobenih
posledic.« Malo je počakal, nato pa je resno nadaljeval: »Veš, tvoja izpostavljenost sevanju se lahko odpravi le v drugačnem gravitacijskem polju.
Lahko te sicer zapremo v sobo in boš v njej moral čepeti približno pol leta
ali pa se boš moral vrniti na Zemljo. Pravzaprav bi se moral tja vrniti čim prej,
da boš pravilno okreval,« je dodal zdravnik in zrl v Valerijeve užaloščene oči.
Tisti trenutek so se odprla vrata in Valerijevi sošolci in sošolke so preplavili bolnišnično sobo. Med njimi je Valerij iskal Nicole, a je ni bilo.
Družba si je v sobi priredila zabavo in šele po nerganju zdravnikov po
dveh urah odšla. Zadnji seveda Benjamin, ki mu je stresel še nekaj novih
šal in se nato v krohotu odpravil iz bolnišnice.
Valerij se je obrnil na bok in iz desnega očesa se mu je utrnila solza,
spolzela po obrazu in nato po postelji ter se izgubila na tleh. Slišal je, da
so se vrata tiho odprla in zaprla. Obrnil je glavo in zagledal Nicole, ki je
v rokah držala košarico sintetičnega sadja in si grizla ustnice.
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»Živijo, Valerij,« je plaho pozdravila. Nežno, a kislo se ji je nasmehnil: »Živijo, Nicole. Lepo, da si prišla. Sem že mislil, da te ne bo.«
»Saj sem bila že prej tukaj, ampak sem ujela novice o tvojem okrevanju, o čemer ti je govoril zdravnik,« je odgovorila Nicole, stopila k postelji in sedla na rob. Valerij se je oprl na roke in sedel.
»Veš, hotel sem ti povedati …,« je začel Valerij, a se mu je glas tako
močno tresel, da stavka ni mogel dokončati. Vrata so se odprla in miselni
informator ju je opozoril: »Čas obiska še pet minut. Prosim, zapustite
bolnišnico.«
Valerij je hotel izstreliti iz sebe vse besede, ki jih je hranil zanjo, a mu
je Nicole položila na usta prst. »Pssst, vse vem, Valerij, tudi jaz sem ti
hotela to povedati,« mu je posredovala svoj miselni vzorec, ob katerem se
je Valerijevo telo kar topilo.
»Morala bom iti, ker te bodo odpeljali do intersolarnega transporterja,« se je tudi njej zatresel glas. Iztegnila je roko, pobožala Valerija in
mu s palcem obrisala solzo, ki mu je polzela po licu. Sklonila se je k
njemu in nežno pritisnila svoje ustnice na Valerijeve; tudi ona ni mogla
zadržati solz in skriti žalostnega pogleda.
QQQ
Valerij je sedel v svoji sobi intersolarnega transporterja in gledal planet, ki je postajal vedno manjši. V sosednji sobi so njegovi starši zaskrbljeno analizirali poročilo o Valerijevem zdravstvenem stanju.
Valerij se s tem ni preveč obremenjeval. Misli so se mu namreč prepletale s čudovitimi doživetji med kratkotrajnim bivanjem na Marsu.
Vsake toliko časa si je potipal ustnice in podoživljal trenutke, ko je doživel prvi poljub in se je njegovo telo topilo v bližini prelepe Nicole, ko ga
je njegova ljubljena pobožala po obrazu, mu obrisala solzo in jo posesala
s svojimi ustnicami ...
Zasanjan se je zagledal skozi okno, bolečina v želodcu ni popustila in
srce je močno utripalo ob spominih na pretekle dni.
V tistem trenutku je z Marsa dobil miselni vzorec. Bila je Nicole, Valerijeva prva ljubezen. Vedel je, da se bosta nekoč še srečala.
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Android: Človeku podoben robot, ki je bil znan že v 20. stoletju, v 22. stoletju so ga toliko izpopolnili, da je lahko opravljal številna dela, vendar je
še vedno deloval kot računalnik; ni bil sposoben razmišljati. Šele na
začetku 24. stoletja je postal enakovreden človeku. Tako kot človek je tudi
android potreboval čas (odraščanje), da je lahko razvil svoja čustva. Leta
2390 so androidi postali enakopravni človeku. Skoraj takoj so se odločili
za pretvorbo v višjo obliko – v bione.
Antimaterija: Antimaterija je posebna snov, ki jo tvorijo antidelci. Antidelci imajo svojo nasprotno obliko – delce, ki tvorijo navadno snov,
kot jo poznamo ljudje. Ko združimo par delca in antidelca, se oba izničita, pri tem pa nastane ogromna energija. Ta energija je veliko močnejša od tiste, ki bi jo pridobili na primer pri jedrski fiziji ali jedrski
fuziji.
Biofarma: Razlikuje se od nekdanjih vertikalnih farm, ki so bile močno
razširjene v 22. in 23. stoletju. Biofarme so se pojavile v drugi polovici 22.
stoletja in so v primerjavi z zelenimi farmami v mestih proizvajale
umetne ali sintetične izdelke: meso, mlečne izdelke ter različno sintetično sadje in zelenjavo. Od njihove uvedbe niso več ubili za prehrano ljudi
niti ene živali. Sintetično izdelano sadje in zelenjava sta vsebovala mnogo
več mineralov in vitaminov kot običajna zelenjava in sadje. Tovrstne rastline so se lažje prilagajale stalnim spremembam vremena ter močnim
nihanjem temperatur, ki jih je bil svet deležen.
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Bion: Razvili so ga na začetku 25. stoletja, ko se je približno polovica ljudi
na Zemlji odločila, da zaradi podnebno-okoljskih sprememb prevzame
drugačno življenje. Drugi ljudje so se tako odločili tudi zato, ker jim je
bila omogočena nesmrtnost. To so dosegli tako, da so svoje misli in spomine preusmerili v sintetične možgane biona. S tem so lahko zamenjali
tudi telo. Čeprav je bilo telo biona uničeno, sta se spomin in vse drugo
ohranila. Bioni so postali tudi androidi, ki so do konca 24. stoletja dosegli tako inteligenco, da so se kosali z ljudmi – torej so bili nova bitja.
Bioni, katerih predniki so bili ljudje ali androidi, se med seboj niso razlikovali. Bioni z videzom človeka so imeli belo polt in svetlo modre oči. V
drugi polovici 25. stoletja telo biona ni bilo več nujno podobno človekovemu.
Bionizem: Predstavlja gibanje, ki je nastalo že v 22. stoletju in se je najbolj razširilo v 24. stoletju. Gre za težnjo človeka po tem, da se lažje prilagaja spremembam okolja, težkim razmeram, potovanju v vesolju in
navsezadnje tudi težnji po nesmrtnosti. Človek, ki postane bion, zamenja svoje telo, ohrani pa svoje misli in spomine (torej dušo).
Brezžični prenos elektrike: Že v 22. stoletju je bil omogočen brezžični prenos elektrike, sicer le najmanjše razdalje, do približno 150 metrov, kar je
pa povsem zadoščalo za pogon vozil. V 23. stoletju se je ta razdalja povečala in v 25. stoletju je bilo mogoče brezžično prenašati elektriko več kot
1000 kilometrov daleč. Za zamisel o brezžičnem prenosu elektrike se
moramo zahvaliti enemu največjih umov 20. stoletja, Nikoli Tesli.
Elektromobil: Osebni avtomobil na električni pogon. Uporabljali so ga
samo do leta 2180.
EXTRA: Velike cevi, po katerih so transportirali pakete smeti iz mesta.
EXTRA se nanaša na External Transport – zunanji transport. Paketi
smeti so bili vloženi v posebne kapsule, ki so v ceveh lebdele v magnetnem polju. Poseben magnetni sistem, ki je bil podoben sistemu magnetnega vlaka, je potiskal kapsule naprej po ceveh.
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FIST: Posebna igra iz leta 2150; kratica označuje Fight with Intelligence
and SporT – Bojuj se z inteligenco in s športom.
Fizija: Jedrska fizija je jedrska reakcija, pri kateri se jedro atoma razbije
na manjše delce, po navadi nevtrone in fotone v obliki sevanja žarkov
gama. Pri tem se sprosti zelo velika energija. Jedrsko fizijo so začeli razvijati v prvi polovici 20. stoletja, sprva kot orožje, pozneje, po drugi svetovni vojni, pa tudi kot pomemben vir energije.
Fotonapetost: Fotonapetost se nanaša na fotonapetostni učinek, ki
nastane kot napetost ali električni tok v materialu, ko slednjega izpostavimo svetlobi.
Futurjanec: pripadnik prihodnjih generacij (iz besede future – prihodnji)
Fuzija: Jedrska fuzija je jedrska reakcija, pri kateri dva ali več atomskih
jeder trči pri zelo veliki hitrosti in se združita ali združijo v novo, skupno
jedro (na primer Sonce proizvaja energijo, ki je posledica trkov vodikovih
jeder, nastajajo pa helijeva jedra). Pri tem se sprošča ogromno energije.
GEEM: Antigravicijsko plovilo v obliki letečega krožnika, krogle ali kaplje,
razvito leta 2350. Taka plovila nimajo kril, ker ne potrebujejo vzgona
zraka, temveč čim manjši zračni upor. Ta antigravitacijska plovila so
vozila potnike iz orbite in satelitov na planete, npr. s Phobosa na Mars,
iz Zemljine orbite na Zemljo itn. Sprva so za energijo uporabljala fuzijski pogon.
Globe: Edina globalna denarna valuta, ki je veljala v stvarnem svetu od 22.
do konca 25. stoletja.
Historjanec: pripadnik preteklih generacij (iz besede historial – zgodovinski)
Hranilnik toplote ali hladu: To je lahko posoda z vodo ali drugo tekočino
ali material, v katerem lahko za želeni čas shranimo hlad ali toploto. Zato
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lahko na primer hlad shranimo tudi pozimi in ga poleti izkoristimo za
hlajenje. Obratno lahko storimo s toploto, ki jo dobimo poleti.
INTRA: Velike cevi, po katerih so transportirali pakete hrane in surovine
po mestu. Internal Transport – notranji transport. Paketi hrane so bili
vloženi v posebne kapsule, ki so v ceveh lebdele v magnetnem polju.
Poseben magnetni sistem, ki je bil podoben sistemu magnetnega vlaka,
je potiskal kapsule naprej po ceveh.
Katomik: Beseda katomik izhaja iz klajtronike; angleško Claytronic +
Atom = Catom. Te molekularne robote so začeli razvijati že v 21. stoletju.
V primerjavi s takrat znanimi in dokaj primitivnimi različicami so bili
sposobni v prihodnosti, še posebej od leta 2380, oblikovati zelo tanke in
različne oblike. Lahko so poljubno spreminjali barve, njihova osnovna
barva je bila črna. Izjemno dobro so se povezovali tudi v moč razmišljanja, ki so jo krepili z medsebojnim delovanjem. Ljudje in bioni so jih
uporabljali kot zaščitno več-funkcijsko obleko vse do konca 25. stoletja.
Katomiki so še posebej v 25. stoletju prevzeli skoraj katero koli obliko ali
funkcijo, ki si jo je človek ali bion zaželel.
Kuretjanec: sodobniki, ljudje časa, v katerem se zgodba odvija (iz besede
current – trenutni)
Kvantna fizika ali kvantna mehanika: To področje fizike se ukvarja s fizikalnimi fenomeni na zelo majhnih skalah – velikostih (velikosti na primer atomov ali celo manjših delcev). Takrat klasična fizika, kot jo
običajno poznamo, ne drži in svet se obnaša drugače. Opazovanim lastnostim ne moremo določiti vrednosti, temveč moramo upoštevati verjetnost, da se bo taka lastnost dogodila. Stanje nekega sistema v kvantni
fiziki opišemo kot valovanje.
Kvantni možganski čip: Možganski čip so začeli uporabljati tako pri ljudeh kot pri androidih po letu 2150. Omogočil je vse, kar je očesna leča,
poleg tega pa še telepatijo preko omrežja – komunikacijo med ljudmi,
med ljudmi in roboti, med ljudmi in računalniki, med ljudmi in živalmi.
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S telekinezo je mogoče preko kvantnega čipa komunicirati s stroji in jih
z mislimi upravljati. Upravljati pa ni mogoče s svetom, ki ni povezan v
brezžičen elektronski svet. Čutimo predmete in ljudi, ki jih primemo
oziroma se jih dotaknemo ali celo poljubimo v virtualnem svetu. To se
zgodi zato, ker čip našim možganom sporoči, da se je to dejansko zgodilo. Skoraj vse delo za službo opravljamo v virtualnem svetu. Realne
dogodke lahko zaradi vgrajenega čipa doživljamo popolnoma realno, z
vsemi čutili. Govorimo lahko kateri koli jezik želimo. Možgane lahko
povezujemo neposredno z različnimi bazami podatkov. Lahko tudi
zaznavamo IR-svetlobo (infrardečo) in elektromagnetna valovanja različnih frekvenc.
MAA: (Pod)vodno plovilo, razvito na začetku 25. stoletja. Razvilo je lahko
velike hitrosti. Voda zanj ne predstavlja upora, temveč se plovilu nekako
umika, tako da obteka močno ioniziran zračni sloj, ki ga naprava ustvarja
okoli sebe.
Magnetodrom: Posebna cesta ali steza, nad katero lahko lebdi plovilo
(MAGOBIL). Narejena je iz magnetno občutljivih materialov in materialov, ki imajo ogromno električno prevodnost pri sobni temperaturi –
take materiale imenujemo superprevodniki.
Magobil: Javno vozilo, lahko za enega do 16 potnikov, odvisno od vrste.
Če je bilo treba prepeljati več potnikov, so vozila sestavili kot module.
Magobil je pravzaprav podoben vozilom MOVE, le da magobil lebdi nad
magnetodromom in ne potrebuje nobenih vodil ali česa podobnega.
Megamesto: Megamesto je po številu prebivalcev zelo veliko mesto, v
katerem po navadi živi več kot 10 milijonov ljudi. Leta 2013, ko je nastala
ta knjiga, je bilo na svetu približno 20 takih mest. Včasih se mesta tako
razširijo, da se dve mesti ali celo več mest združi. Megamesta bodo imela
v prihodnosti posebno vlogo, saj bo v njih živelo tudi neverjetnih 50 ali
celo 100 milijonov ljudi. Širila se bodo tako po višini in globini kot po
površini. Zaradi tako velike koncentracije prebivalstva bodo morala imeti
megamesta optimizirane vse oskrbovalne poti za hrano, energijo itn.
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Molekularni hladilnik ali atomski hladilnik: Zamisel je bila znana že v 20.
stoletju in temelji na dejstvu, da vsak atom ali molekula, ki je ohlajen ali
ohlajena na nizko temperaturo, miruje. Če nam torej uspe ujeti molekulo ali atom in zaustaviti njune vibracije, se bosta ohladila. Na začetku
21. stoletja so res hladili atome, v 23. stoletju pa so dojeli, da lahko tako
hladijo celotno snov. Do neke mere je delovalo podobno (seveda fizikalno
drugače), kot so mikrovalovne pečice iz 20. in 21. stoletja.
MOVE: Neslišna vozila brez voznikov, ki so na različnih višinah in z
neverjetno hitrostjo prevažala ljudi po mestu. Bila so vpeta v vodila in
imela različen pogon. Ena vrsta teh vozil je uporabljala podoben pogon
kot navadni električni vlaki, druga vrsta pa magnetni pogon, ki so ga
ustvarjali tako imenovani superprevodni elektromagneti. Te magnete so
v 22. stoletju hladili posebni sistemi, saj v tistem času zanje še niso
poznali ustreznih materialov. MOVE-ji so bili tudi modularni in jih je
bilo mogoče sestavljati, niso vozili samo v predorih, temveč predvsem v
mestih na različnih višinah.
Očesna leča: Očesna leča je predhodnica možganskega čipa in se je pojavila konec 21. stoletja, pred tem pa so ljudje uporabljali posebna virtualna
očala. Očesna leča je omogočala komuniciranje z drugimi ljudmi, ki jih
lahko postavimo v virtualno okolje, kot bi bili z njimi ali pa v ozadju, kjer
vidimo realno okolje. Z njo je bilo mogoče tudi istočasno dostopati do
vseh želenih baz podatkov, recimo do stalnih podatkov o objektih in osebah, ki smo jih srečevali ali videli (če smo seveda želeli). Mogoči so bili
še virtualna prisotnost na pravih ali virtualnih koncertih, predavanjih, v
kinu, gledališču, na pravih dogodkih na različnih koncih sveta ali celo
vesolju, videnje 3D-objektov in delo z njimi (z rokami smo v praznem
prostoru lahko vzeli virtualni del, ga postavili na drugi mesto itn.). Ob
uporabi očesne leče ne potrebujemo več monitorjev, mobilnih telefonov
in ročnih ur, lahko se virtualno spremenimo za druge osebe tako, da nas
vidijo drugačne, razen če si odstranijo leče in gledajo s pravimi očmi oziroma izklopijo VR (Virtualna Resničnost) vidni sistem. Ljudje so v službo
vstopali pretežno prek virtualnega sveta, dan ali dva na teden so prebili v
resnični službi že zaradi stvarnega stika z drugimi ljudmi.
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PA: Pa je bionični dodatek, nekakšna proteza-eksoskelet, ki jo je mogoče
namestiti na različne dele telesa, po navadi na noge, in omogoča nekajkratno povečanje moči človeka. Kratica označuje Propulsion Add –
pogonski dodatek.
Pik: Majhen leteči robot, ki je bil lahko velik kot komar ali ptica, kot je na
primer golob. Te robote so uporabljali v različnih oblikah vse do 24. stoletja.
Plasmic: Glasba, ki so jo poslušali v drugi polovici 22. stoletja. To je bila
glasba v hitrem ritmu, ki ga je spremljalo veliko število melodij, ki so se
prepletale med seboj v posebne zvoke, prirejene za človekova čutila. Bila
je sprogramirana za različne vrste razpoloženja.
Pod: Javno električno vozilo brez voznikov za prevoz ljudi in blaga. Do
leta 2180 so jih uporabljali za javni prevoz, nato pa do leta 2300 samo še
za prevoz blaga.
Relativnostna teorija: Teorijo relativnosti je Albert Einstein objavil najprej že leta 1905, njeno splošno različico pa leta 1915. Posebna teorija
relativnosti govori o strukturi prostora in časa kot četrte dimenzije. Temelji na dveh principih, ki sta drugačna, kot pojmujemo klasično mehaniko
ali fiziko. Prvi princip pravi, da so fizikalni zakoni enaki za vse opazovalce, ki imajo neko gibanje eden glede na drugega. Drugi princip pa
pravi, da je hitrost svetlobe v vakuumu enaka za vse opazovalce ne glede
na njihovo gibanje ali gibanje izvora svetlobe. Iz tega sledijo številne
ugotovitve, na primer, da dva dogodka, ki ju en opazovalec vidi kot istočasna, ne bosta istočasna tudi za drugega opazovalca, ki se giblje z neko
hitrostjo glede na prvega. Na primer: če se gibljemo z neko hitrostjo, bo
ura na naši roki tekla počasneje kot ura nekoga, ki bo glede na nas miroval. Še en primer: vsi objekti, ki se glede na opazovalca gibljejo (seveda
z zelo veliko hitrostjo), postajajo krajši. Znan je tudi Einsteinov izraz, ki
pravi, da sta energija in masa enaki oziroma da lahko iz ene dobimo
drugo. Einstein je dodal še nekaj, kar morda v prihodnosti ne bo nujno
držalo, in sicer, da je maksimalna hitrost omejena in da nič ne more
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potovati hitreje od svetlobe v vakuumu, to je okrog 300.000 km na
sekundo.
ROCE: »Rotor cell«, posebno zračno plovilo, ki uporablja več manjših
turbin. Že leta 2150 so taka plovila popolnoma izpodrinila nekdanje helikopterje. ROCE-ji so se ohranili do 25. stoletja. Menjal se je samo pogon.
Sprva, torej v 22. stoletju, so za pogon uporabljali vodik in gorivne celice,
nekatere različice pa električno energijo. Pozneje, v 23. stoletju, je pogon
postal jedrski fizijski, zadnje stoletje uporabe pa so ROCE-ji uporabljali
majhen fuzijski reaktor. Z izumom antigravitacijskih plovil so ROCE-ji
skoraj popolnoma izginili, uporabljali so jih samo še v gradbeništvu.
Sintetična rastlina: To je rastlina, vzgojena s sintezno biologijo. Rastlina
je prilagojena videzu, mineralom, vitaminom, okusu, vonju, barvi in tudi
okolju ali obstojnosti, lahko tudi proizvaja energijo, vodik ali svetlobo.
Pojavila se je leta 2150, v poznejših stoletjih pa je ta hrana prevladovala
še posebej med bioni.
Sintetični možgani: To so umetni možgani, razviti s sintetično biologijo,
in predstavljajo nekakšno porozno strukturo atomskih niti. Ti možgani
delujejo s paralelnim procesiranjem in z nevronsko-kvantnimi omrežji.
Znanstvenikom je uspelo dognati, kako spodbuditi sintetične nevronske
(živčne celice) mreže v možganih in povečati število ter aktivnost celičnih dendritov in aksonov. Začetki razmišljanja s sintetičnimi možgani
segajo v leto 2250, ko so zamenjali kvantne čipe v androidih. Androidi so
sprva potrebovali zelo dolgo dobo za odraščanje, saj so bili sintetični
možgani najprej »počasi učeči«, v drugi polovici 24. stoletja pa so že prekašali vse človeške možgane.
Superomrežje: Za superomrežje so sprva uporabljali kable, pozneje, v prihodnosti, pa je postalo brezžično. Izraz super pomeni ogromne količine
električne energije, ki ne more potovati po običajnih žicah. Superomrežja
so se pojavila na začetku 21. stoletja kot superprevodni kabli (električni
kabli z zelo majhnim električnim uporom), ki so jih uporabljali
bodisi za transport velike količine elektrike bodisi za čim daljše razdalje
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(z razdaljo električnega omrežja se električna energija zaradi uporov v
žicah izgublja). Superprevodne kable je bilo treba zaradi materialov, ki
so jih uporabljali od 21. do konca 23. stoletja, hladiti. Transportno sredstvo je bil vodik, zato so poleg elektrike transportirali do mest tudi ta element. Pozneje, v 24. stoletju, pa so izumili materiale, ki so superprevodni
pri temperaturi okolice. Zato jih ni bilo treba več hladiti.
Teorija vsega: Približno leta 2150 so znanstveniki povezali teorijo kvantne
fizike in relativnostno teorijo, nastala je teorija vsega. Za tiste, ki želijo več
vedeti o tem: teorija vsega temelji na povezavi t. i. M-teorije ter osnovne
teorije superstrun – poglejte v spletno omrežje. Človek je s to teorijo končno dojel, kako sta na primer povezani gravitacija in kvantna fizika.
Odprlo se mu je tudi znanje, ki ga o našem in drugih vesoljih do takrat
še ni imel.
Vertikalna farma: Predstavlja velik objekt v mestu, v katerem izdelujejo
sadje in zelenjavo. Vertikalne farme so se pojavile že v 21. stoletju in so
jih uporabljali do prve polovice 24. stoletja, ko so jih spodrinile biofarme,
v katerih so pridobivali sintetično zelenjavo in sadje.
Vesoljska ladja ESHU: Ta vesoljska plovila so uporabljali večinoma v sončnem sistemu in malo tudi zunaj njega kot transporterje, torej za prevoz
blaga in surovin, a tudi za prevoz ljudi in bionov med planeti. Vesoljske
ladje ESHU je poganjala fuzija.
Vion: Razvili so ga ljudje in bioni skupaj. Gre za virtualnega biona, za
bitje, podobno androidu brez duše, ki ga miselno upravlja njegov kreator
in mu je vion po videzu tudi povsem enak. Vioni so se razvili na začetku
25. stoletja.
Vodikov transporter: V 22. stoletju so težja prevozna sredstva (npr. tovornjaki) uporabljala pogon z vodikom in gorivnimi celicami.
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KAZALO

UVOD
VIRTUALNO TEKMOVANJE, 2150
ANDY, 2300
PRIJATELJ, 2350
IZGUBLJENI V PREDORU, 2420
SKOK NA MARS, 2490
SLOVAR

5
9
39
55
73
97
125
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ZGODBE IZ PRIHODNOSTI
Zgodbe iz prihodnosti združujejo pustolovščine v letih 2150, 2300, 2350,
2420 in celo 2490 v svetu, ki ne pozna več demokracije, kapitalizma,
ledenikov in ne kmetovanja, v njih pa nastopajo futuristični junaki, ki jih
obkrožajo tako leteča prevozna sredstva kot sodobno kreirane živali iz
pradavnine, oni pa se – kot ljudje prihodnosti olivne polti in brez las –
identificirajo s povsem drugačnim videzom od sedanjih zemljanov.
Skupno s človekom iz začetka 21. stoletja jim je samo to, da imajo prav
tako radi – ali pa še raje – dogodivščine ...
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