KAPITOLA PRVNÍ

EMMA

JinoZEMĚ
Proﬁl hráče
UŽIVATELSKÉ JMÉNO: Emma Blueová (SOUKROMÉ)
UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ: Správce/Vývojář
JMÉNO HRÁČE: Azure M
NOVÁ ZPRÁVA
Čtvrtek 15. března 17:26
Od: Horor
Pro: Azure M
Vyliž mi.
A to ti taky řeknu, až si tě najdu a narvu ti ho do tý tvý huby.
Hnus. Alespoň mi ten týpek neposlal fotku pindíka.
Můj prst se vznáší nad tlačítkem „Udělit BAN“.
Měla bych to udělat. Vím to.
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Horora nakrklo, že jsem ho vyhodila z týmu, protože obtěžoval jiného hráče. Bylo to na samém konci mise a přišel
kvůli tomu o všechny XP, co získal. Dvě hodiny hraní v čudu.
Ale JinoZEMĚ nemá zas tak velkou fanouškovskou základnu. Možná dvě stě hráčů, když se zadaří. Vytvořila
jsem tuhle hru v rámci školního projektu. Sdílela jsem odkaz na 5Coru, fóru okresní školy, protože jsem potřebovala, aby ji pár hráčů otestovalo. Ani mě nenapadlo, že ji někdo doopravdy bude chtít hrát.
Ale ano. A teď mám hráčů hodně. Vytvořila jsem komunitu. A mohl by stačit jeden idiot, co mě provokuje na
5Coru, a zbytek třeba uteče.
Už teď si umím představit jeho příspěvek.
Azure M namíchlo, že jsem měl trochu chlapskejch řečí, a dala
mi ban. Proto jde hraní kvůli ženskejm do kytek.
Věřte mi totiž, že je to on. Najděte mi holku, která by
řekla „narvu ti ho do tý tvý huby“.
Povzdechnu si a smažu jeho zprávu.
Potom překliknu na iMessage a napíšu Cait Cameronové.
Emma: Nějakej týpek mi zrovna napsal, že mi ho „narve do tý
mý huby“.
Cait: Tý tvý huby? Není to trochu nadbytečný?
Emma: Že jo?
Cait: Někdy jsem tak ráda, že mně maximálně píšou, že jsem
ošklivá.
Cait dělá na YouTube videa o make-upu.
Ošklivá není. Ani omylem.
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Ale její make-up bývá trochu výstřední. Má ráda cosplay
a převléká se za postavy – až takový geek já nejsem. Má ale
i vlastní nápady na líčení a na těch je vidět její opravdový
talent. Onehdy přišla do školy s malinkými třpytivými šupinkami na tvářích, jako mořská panna. Jindy si zase namalovala obličej, jako by si rozepínala kůži na zip, ale učitel ji poslal se umýt.
Mě líčení moc nebere, ovšem minulý měsíc jsem jí dovolila, ať mě namaluje, protože mě uprosila, že má perfektní
nápad. Namalovala mi podél spánků až k čelisti průhledný
systém obvodů, úplně lehoučce, a potom mi orámovala oči
černou tužkou a stříbrnými stíny. Připadalo mi to boží –
dokud se mě ve škole blbečci nezačali ptát, jestli nejsem
sexrobot.
V půlce první hodiny jsem si to v umývárně smyla.
Cait se k tomu nevyjadřovala. Já taky ne.
Pošlu jí další zprávu.
Emma: Za chvilku budu online. Nechceš si zahrát?
Cait: Nemůžu. Zrovna se na mamce chystám vyzkoušet nový
kočičí oči.
Bože. Jak jinak.
Hned jak mě to napadne, připadám si jako pěkná mrcha. S Cait jsme bývaly nerozlučné, ale někdy na začátku
školního roku jsme se jedna druhé začaly vzdalovat. Nevím, jestli za to může moje hraní nebo její make-up nebo
co, ale roste ve mně pocit, že jedna z nás věčně dělá něco
jiného.
Kéž bych věděla, jak to vyřešit. Ale jestli to spraví jenom
rybí šupiny a průhledné obvody, tak se mnou nepočítejte.
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Povzdechnu si, překliknu zpátky na JinoZEMI a místo
správce se přihlásím jako hráč.
Okamžitě mi přijde žádost do týmu od Ethana_177.
Usměju se a nasadím si na uši herní sluchátka. Možná
tohle odpoledne nebude stát úplně za houby.
Netuším, kdo je Ethan v reálném životě. Je to středoškolák, protože na jeho profilu na 5Coru stojí, že chodí na
Old Mill, ale tímhle se okruh lidí moc nezužuje. Ethan by
mohlo být vymyšlené jméno, ale Ethan_177 moc nezní
jako herní přezdívka, takže se takhle možná jmenuje i ve
skutečnosti. Ve hře je stavěný jako válečník, oděný v černé
zbroji a rudém plášti. Spodní část obličeje mu kryje maska
a nosí dva elektrické meče. Když je tasí v bitvě, podél oceli
praská modrá elektřina – jeden z mých nejlepších designů.
Skoro nic o mně neví, i když je jeden z mála, komu jsem
prozradila, že jsem JinoZEMI vytvořila. Pro všechny ostatní ve hře a na 5Coru jsem jenom Azure M, hráčka jako každá jiná. A Azure M si tady s Emmou Blueovou nikdo spojit
nemůže.
Jakmile jsme spolu v týmu, můžeme si povídat přes sluchátka s mikrofonem.
„Čau Azure,“ řekne Ethan. Jeho avatar na mě zamává.
„Čau Ethane.“ Usměju se víc doširoka. Má hezký hlas.
Trochu hlubší, než by člověk čekal, a malilinko chraplavý.
Je to docela sexy.
No dobře, možná jsem do Ethana trošku zakoukaná. Ne
že by mi kolem hlavy poletovali kreslení modří ptáčci, ale
stejně.
Což je směšné. Old Mill je odsud pětačtyřicet minut. Nemám tušení, jak Ethan doopravdy vypadá. Proboha, vždyť
to klidně může být prvák.
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„Chtěl jsem přizvat ještě pár dalších lidí,“ řekne. „Nechceš dát misi?“
Tohle je další věc, která kreslené ptáčky drží na uzdě:
I když je zábavný a přátelský, vždycky mluví jenom o hře.
Ach jo.
„Jasně,“ odpovím.
„Jinak máš mezeru v grafice v elfích lesích. Až skončíme, pošlu ti na 5Coru screenshot, abys to mohla opravit.“
„Bezva. Díky.“
Jak jsem říkala. Jenom hraní. Jenom technologie.
Což nevadí. Asi bych měla být vděčná, že se mě Ethan
neptá na velikost podprsenky.
Za chvilku se na seznamu týmu objeví jméno dalšího
hráče. GundarWez. Jeho avatar se připojí k týmu na obrazovce. Je obrovský a celý v černém – což je naprosté mrhání všemi osobními vychytávkami, které jsem tak dlouho
zabudovávala. Ještě nikdy jsem s ním nehrála.
„Ahoj Gundare,“ řeknu do mikrofonu.
„Čau,“ řekne Ethan.
„Ahoj Azure. Ahoj Ethane.“
Potlačím zachichotání. Po tom obrovském avataru jsem
čekala hluboký hlas. Gundar zní, jako by mu bylo devět.
Přidá se další hráč. Na seznamu týmu se objeví jeho
jméno a můj úsměv je tentam.
Horor. Pan „Narvu ti ho do huby“ osobně.
Má ženský avatar, protože jak jinak. Prsa největší, co
moje kódování dovolí – což naštěstí není moc obscénní.
Uzoučký pas. Široké boky. Kostým a barvu pleti si přizpůsobil, aby byly sjednocené do béžova, takže jeho avatar vypadá, jako by byl nahý. Probouzí to ve mně touhu odstranit
tuhle barvu z kódování.
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