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Muž prikyvuje.
„Ibaže potom sa niečo stalo,“ povie Sissy. „Skôr ako uplynula inkubačná doba. Čo sa pokazilo?“
Muž ticho vydýchne nosom. Vyfúknutý vzduch zavanie až ku
mne. „Jeden z nás si prestal dávať pozor. Zajali celé rodiny. Uväznili
ich pod Kupolou pri Ústave pre výskum glupanov. Vrátane teba,“
obracia sa k Sissy. „Priamo z nášho stredu.“
Telom mu prejde len ťažko ovládateľná vlna hnevu. „Spolu ste vy
dvaja tvorili zbraň. Lenže samostatne ste boli nanič. Z teba sa stala
pištoľ bez nábojov a z nej náboj bez pištole. A my sme s tým nemohli
vôbec nič robiť. Nemohli sme ju jednoducho uniesť bez toho, aby si
to niekto nevšimol. Kupola bola nepretržite pod dohľadom kamier.
Keby zmizla, prehrali by si záznam a všetko by videli. Nasledovali by
otázky, podozrenia, vyšetrovanie. A stopa by ich doviedla rovno
k nám prapočiatočníkom. Od nás by sa potom mohli dostať až k Misii. Nie, jej únos nestál za to riziko.“
Začína sa so mnou točiť celá miestnosť. To z toho, koľko krvi som
stratil. Som malátny, cítim sa ako omámený. „Vzali ste nám už priveľa
krvi.“
On však len ďalej rozpráva, slová z neho prúdia rýchlejšie, s menšou precíznosťou.
„A tak sme urobili, čo sme museli. To znamená udržať vás oboch
nažive dovtedy, kým neuplynie inkubačná doba. Tvoj otec ťa ochraňoval, Gene. Cvičil ťa. Vypestoval v tebe potrebu zostať v metropole
a vedomie, že útek do Plání by nič nevyriešil. A ty, Sissy, ty si zostala
s ostatnými dospelými pod Kupolou, takže si bola v bezpečí.“
Upiera na mňa tie svoje vodnaté hnedé oči. „Ibaže potom, samozrejme… pred desiatimi rokmi prišiel ten Lov na glupanov. Prekvapil
nás. Ako dobre viete, súmračníci pri ňom ulovili a zabili všetkých
dospelých. Zostala si pod Kupolou sama so skupinou batoliat. Potrebovala si pomoc. Preto ťa otec opustil, Gene. Šiel za ňou do Ústavu
pre výskum glupanov.“
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„Prečo on?“ V mojom hlase cítiť zlosť, nielen únavu. „Prečo tam
nešiel niekto iný? Prečo nie vy?“
Muž si škriabe zápästie. „Myslíš, že je to ktovieaké jednoduché,
však? Berieš to ako šachovú partiu, kde jednoducho presúvaš figúrky,
ako a kedy sa ti zachce. Lenže tak to nebolo. Tvoj otec bol jediný, kto
vďaka svojim vedomostiam dokázal presvedčivo hrať rolu Vedca.“
Zastane, mlčí a núti sa dýchať pomalšie. „Okrem toho vedel, že
už ťa za ten čas dobre vycvičil, hoci si bol ešte len mláďa. Robil si
však starosti o Sis. Nebol si istý, či dokáže prežiť. Nakoniec sa, samozrejme, ukázalo, že sa mýlil. Je rovnako húževnatá ako ty, však?“
„Ale prečo musel predstierať svoju smrť?“ pýtam sa. „Prečo mi
jednoducho nevysvetlil, že musí odísť?“
„Pretože keby si nebol presvedčený, že je mŕtvy, šiel by si za ním.“
Pozerá sa mi do očí a ja v nich prvý raz vidím náznak vľúdnosti. „Nie
je to pravda, Gene?“
Sklopím zrak.
„Bolo to ťažké rozhodnutie, vieš?“ pokračuje hlavný poradca.
„Tvoj otec bol od začiatku proti. Cítiš sa preto vari o trochu lepšie?
Až keď si uvedomil, že nie je iná možnosť, tak sa podvolil. Bola to
jeho jediná šanca, ako svoje duchovné dieťa udržať pri živote.“
„Aké duchovné dieťa?“
„Plán, podľa ktorého ste vy dvaja mali zmiznúť bez najmenšieho
podozrenia. To bol kľúč. A kľúčovou dierkou bol Lov na glupanov.
Pretože počas Lovu tam vonku na Pláňach sú glupani požieraní. Nikto si nerobí záznamy ani Lov nenakrúca. Je to hotový krvavý kúpeľ.
Keby sa nám počas Lovu podarilo vyslobodiť Sissy, nikto by sa nad jej
zmiznutím nepozastavil. A nad tvojím tiež nie, Gene. Všetci vedia, že
Lov je plný násilia, že lovci sa obracajú proti sebe, že sa roztápajú na
slnku. Čo sa stane na Love, ostane tam vonku. Nikto sa na nič nepýta. Nikdy. Bol to perfektný plán, ako vás dvoch vyslobodiť bez toho,
aby niekoho prepadlo nejaké podozrenie.“
„Nedáva to zmysel,“ zadumane hundre Sissy.

