SOUDNÍ DVŮR SPS, PŘEPIS — KERENZSKÝ PROCES, 82. DEN

Hlavní žalobce: Gabriel Crowhurst, BSA, MFS, JD
Hlavní obhájce: Kin Hebi, BSA, ARP, JD
Porota: Chua Li Ťün, BSA, JD, MD; Saladdín al-Nakkát, BSA, JD;

Shannelle Gillianne Chuová, BSA, JD, OKT
Svědek: Leanne Frobisherová, výkonná ředitelka BeiTech

Industries, MFA, MBA, PhD
Datum: 14/10/76
Čas: 13:06
—  p okr. ze str. 359  —
Frobisherová, L: … než sedm set tisíc zaměstnanců na desítkách ko-

lonizovaných světů. Je tak těžké tomu věřit?
Crowhurst, G: Doktorko Frobisherová, tady šlo o masivní invazi. Ti-

síce lidí. Zařízení za biliony. A vy přitom dál tvrdíte, že jste neměla
ani ponětí o útoku vaší společnosti na důlní operace společnosti
Wallace Ulyanova v sektoru Kerenzy? Přestože máte v BeiTech Industries na starosti akvizice?
Frobisherová, L: [Po poradě s právním zástupcem.] Už jsem prohlá-

sila, že do této funkce jsem byla jmenována až poměrně dlouho po
té údajné invazi.
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Crowhurst, G: Ale dost dlouho před útokem BeiTechu na Skokovou

stanici Heimdall.
Frobisherová, L: Údajným útokem.
Crowhurst, G: Paní doktorko Frobisherová, četla jste líčení údajného

útoku, která pořídili členové tamního osazenstva Hanna Donnellyová a Niklas Malikov, nemám pravdu? Rád bych vás upozornil na
svědectví z Akt Illuminae, důkazní předměty 178a až…
Hebi, K: Obhajoba vznáší co nejdůrazněji námitku proti začleňování

takzvaných dokumentů Illuminae do tohoto projednávání.
al-Nakkát, S: Pane obhájce, o tom jsme již přece jednali. Dokumenty

byly soudem přijaty. Přejděme dál.
Crowhurst, G: Paní doktorko Frobisherová? Prostudovala jste si Akta
Illuminae?
Frobisherová, L: [Po poradě s právním zástupcem.] Ano.
Crowhurst, G: Jak si vykládáte svědectví Niklase Malikova?
Frobisherová, L: Upřímně řečeno mě překvapuje, že tento soud pova-

žuje výmysly nezletilého drogového dealera a usvědčeného zločince za hodny označení „svědectví“.
Crowhurst, G: Doktorko Frob…
Frobisherová, L: Čistokrevný pěšák z Domu nožů? Syn Zakaryho Ma-

likova? Každý tu přece ví, za co byl ten chlapec ve vězení. To je váš
korunní svědek?
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Crowhurst, G: Chápete, že toto je první svědectví z Domu nožů, které

kdy bylo přijato do záznamů soudního dvora SPS? Kartel Dům nožů
s úřady nemluví, paní doktorko.
Frobisherová, L: A nepochybuji, že kdyby Niklas Malikov dostal na

vybranou, nemluvil by s nimi také.
Crowhurst, G: Jenže on na vybranou neměl, že? O to se vaši lidé po-

starali.
Hebi, K: Námitka. Agresivní.
Crowhurst, G: Beru otázku zpátky. Paní doktorko Frobisherová, mám

nicméně několik dotazů ohledně svědectví pana Malikova a také
svědectví Hanny Donnellyové, jež se týkají údajného útoku na Skokovou stanici Heimdall. Nebude vám vadit, když se těmito dokumenty budeme nějakou dobu zabývat, že ne?
Frobisherová, L: [Po poradě s právním zástupcem.] Ne. Nemám ná-

mitky.
Crowhurst, G: Výtečně. Tak snad bychom měli začít na začátku.
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PRO INFORMACI:

Zajímavé texty se
v systémech Skokové stanice
Heimdall začaly objevovat ode
dne 1/08/75. Předpokládá se,

U - M A IL

že kolonie na Kerenze, vědecké
plavidlo Hypatia i bitevní mateřská loď Alexandr začaly vysílat početná tísňová volání při

Pro: Ředitel Taylor, BEITECH, ústředí, JIA III /

útoku na Kerenzu IV (28/01/75)

a po něm, ale žádnou z těchto
Od: GHOST ID (9876-5432-1098-7654-ERROR-ERROR-ERROR…)
depeší se nepodařilo obnovit.

Záchyt: 01/08/75
Věc: [!] Operace: Plainview. Prioritní naléhavost

Agent BeiTechu na stanici znal
svou práci dobře.

Pane řediteli Taylore,
vím, že bych neměl narušovat komunikační ticho, dokud nebude operace Plainview u konce, a tak tohle berte jako NOUZOVOU SITUACI.

Byl jsem na palubě Skokové stanice Heimdall a podle vašich pokynů jsem od

útoku na kolonii zadržoval zprávy z Alexandra a Hypatie. Dál neproniklo ani slovíčko
o útoku. Ale právě jsme zachytili přiloženou zprávu a je jasné, že mazání tísňových
hovorů bude brzy tou nejmenší z mých potíží.
Velice brzy sem někdo dorazí a doručí zprávy osobně.
Lincoln selhal.

Jsme totálně v prdeli.
Čekám na pokyny.

Rapír
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KOMUNIKACE VYSÍLAČKOU: OD: HYPATIA–
–NÁSLEDUJE PŘENOS–
ZACHYCENÁ KOMUNIKACE

OD: Vědecké plavidlo WUC HYPATIA–78V 101:421:084
(Soustava Kerenzy)

PRO: SKOKOVÁ STANICE HEIMDALL
ZÁCHYT: 01/08/75

Mayday, mayday, mayday, tady zastupující kapitánka


Syra Bollová z vědeckého plavidla WUC Hypatia, volám
Skokovou stanici Heimdall, prosím, ozvěte se.
Prosím, ozvěte se, Heimdalle, končím.
Jenže vy se samozřejmě neozvete. Proč by to dneska
mělo být jinak než včera? Dokonce ani sama pořádně
nevím, proč dál vysílám.

No, tak jenom pro formu a s tím rizikem, že se

budu opakovat, tady to je. Devětadvacátého ledna

2575 byla důlní kolonie konsorcia Wallace Ulyanova
na Kerenze IV napadena nepřátelskými jednotkami

vyslanými BeiTech Industries. Kolonie byla zdecimována
a několik tisíc těch, kdo přežili, uprchlo na palubě
vědeckého plavidla WUC Hypatia, těžké nákladní lodi
WUC Koperník (posléze zničené) a mateřské bitevní

lodi SPS Alexandr, lodí, které přispěchaly na volání

SOS z kolonie. Tuto flotilu pronásledoval dreadnought
BeiTechu BT042-TN, známý jako Lincoln.
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