Konečně! Páteční odpoledne je tu, rychle ven na parkoviště a domů. S dobrými pocity
nastupuji do své nové, úžasně červené Corvegy. Když jsem ji přivezl domů, bál jsem se, že
mne Stacy zabije. To bylo řečí, že je to zbytečný luxus, copak potřebujeme reaktorové
sportovní auto, nebudeme si moct takové splátky dovolit, ale s tím je nyní konec! Dnešní den
pro mne byl poslední na pozici obyčejného bezpečnostního technika. Poseidon Energy si
konečně všimla mé práce a od pondělí budu přeřazen do sektoru 2B na utajované
pracoviště. Již dlouhou dobu mi vrtá hlavou co může být tak tajného zrovna u nás. Vždyť
jsme jen solární elektrárna. Ano, slavná Hellios One ale i tak, co tam mohou zkoumat? Na
jednu stranu se hrozně těším, ale na druhou mi je jasné, že přijede kontrolní komando
z centrály. A já se budu smažit celý den pod palbou jejich zvídavých otázek. Ještě před pár
lety by to nebylo vůbec třeba, ale nyní? Číňané mají zvědy naprosto všude. Budu muset
podstoupit všechny ty jejich testy, zkoušky a výslechy…
Ale to bude až v pondělí a to je ještě za dlouho. Nyní nad tím nebudu přemýšlet. Čeká nás
se Stacy krásný víkend. Zatím vše vychází, už jen to počasí aby se povedlo. Musím pryč
z areálu firmy, ty rušičky signálu nám tu byl čert dlužen. Další z nekončící řady
bezpečnostních zlepšováků.
„Právě posloucháte rádio Nového věku! Doufám, že jste již skončili v práci a jedete domů,
připravit se na nadcházející nádherný víkend. Více o něm nám poví naše rosnička Anabel.
Tak Anabel máš slovo.“ „Zdravím naše posluchače! Takže jak bude? Celý zbytek dnešního
dne čekáme počasí jako doposud, krásné azurové nebe, teploty atakující 30°C a mírný
západní větřík. Zítra bude ještě o kousek tepleji a čekáme téměř úplné bezvětří. To by se
mělo změnit v noci ze soboty na neděli, kdy se má objevit slabý severozápadní vítr, který
k nám přinese mírné ochlazení. I přesto ale očekáváme v neděli teploty mezi 25 a 28°C. To
je ode mne vše a předávám slovo zpět Taylorovi, který pro nás jistě má nějakou hudební
vzpomínku.“
„Ano správně, dnes jsem si vzpomněl na jeden úžasný hit z dávných 50‘ let, konkrétně z roku
1955, a je od dnes již legendárního Billa Haleye, tady to máte.“
One, Two, Three O'clock, Four O'clock rock,
Five, Six, Seven O'clock, Eight O'clock rock.
Nine, Ten, Eleven O'clock, Twelve O'clock rock,
We're gonna rock around the clock tonight.

Jó tak toto bych si nechal líbit. Dnešek snad již nemůže být lepší! Mohl bych se stavit u Rity
v caféčku a domů dovézt nějaké dortíky. Mají tam opravdu skvělý výběr…
Put your glad rags on and join me hon',
We'll have some fun when the clock strikes one.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'till broad daylight,
We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight.

„Pozor! Pozor! Pozor! Přerušujeme vysílání! Všichni občané ať se neprodleně dostaví do
Vaultu, ke kterému náleží! Toto není cvičení! Vezměte si svá připravená nouzová zavazadla a
okamžitě vyražte na cestu. Odpočet 7 minut již běží. Opakuji, toto není cvičení!“
„Pozor! Pozor! Pozor! Přerušujeme vysílání! Všichni občané ať se neprodleně dostaví do
Vaultu, ke kterému náleží! Toto není cvič…“
„To si snad dělají legraci! Tento měsíc je to již potřetí. Ale tentokrát si vybrali opravdu hodně
špatné načasování.“ Rita café bude muset počkat a spolu s ní i jejich luxusní koláčky
s nugátovou náplní. Když to nebude nikde stát, tak by jsme se mohli vejít do 5 minut, to by
byl skvělý dojezdový čas a trumfnul bych i Billův rekord. Ještě pár bloků a jsem doma.
Skvělé, Stacy stojí před domem i s nouzovými zavazedly. To nám ušetří mnoho cenného
času. „Stacy drahoušku ty jsi poklad. Bál jsem se že jsi neměla puštěné rádio a nebudeš
připravená. Honem, zavazadla do kufru a jedeme. Zatím máme skvělý čas.“ Hlavně aby byla
cesta volná.
„Gary já tam ale nechci jet! Právě jsem připravovala jablečný koláč na zítřejší piknik
v kopcích nad Novacem. Nechci trávit páteční krásné odpoledne a večer zavřená ve Vaultu.
Je to již potřetí tento měsíc a skoro nikdo tam již nejezdí. Proč my jedeme pokaždé když si
písknou? Podívej skoro nikdo jiný tam nejede. Berkleyovi, Leeovi, Brodyovi ti všichni jsou
v klidu a připravují se na večer. Dnes je totiž velké grilování u těch nových, jak se jen
jmenují?“ „Prosím Stacy, buď v klidu.“ Nikdo neví zda je to další cvičení. Za pár minutek jsme
tam a pokusím se zjistit co se děje. Už jsme na pětadevadesátce to je již jen kousek po
rychlé cestě. Hlavně, aby to nebylo ucpané jako při minulém cvičení. Na sjezdu se stala
nehoda a do Vaultu se včas dostala jen necelá třetina lidí. Stát se to při skutečné evakuaci,
byla by to katastrofa, při které by byl Vault předem odsouzen k záhubě. K řádnému chodu
všech důležitých částí je potřeba téměř polovina obyvatel.
„Stacy podívej, již je vidět ten háj, ve kterém je vchod do Vaultu. Na parkovišti je již velké
množství aut. A pak že tam skoro nikdo nejezdí.“ Každý zodpovědný občan se účastní všech
cvičení evakuace. Ano, přesně tak nám to při školení říkali lidé z Poseidon Energy. „Sjedeme
na stoosmaosmdesátku a jsme tam. Tak a šup na sjezd, podjedeme hlavní a jsme…“
„Doktore, doktore, probírá se!“
„Haló, slyšíte mě? Haló pane Spinere, slyšíte mě?“
„Ano slyším, co se stalo? Jak jsem, kde vlastně jsem? A kde je Stacy? Jeli jsme do Vaultu,
bylo cvičení a pak nevím. Hrozně mě bolí hlava.“
„Ano, hlava vás nějakou dobu bude bolet, utrpěl jste otřes mozku a na čele máte velkou
tržnou ránu. Těsně před branou sběrného parkoviště jste měli nehodu. Ale jste v bezpečí
uvnitř Vaultu. Stráže vás vytáhli z vozu a donesli sem ke mně na ošetřovnu. Byl jste
v bezvědomí skoro čtyři hodiny.“
Stráže, ošetřovna, proč byli venku stráže? Nikdy zde nebyli, proč mě nepřevezli do
nemocnice? „Cvičení, stráže, ošetřovna. To nebylo cvičení?! Doktore, že to bylo cvičení? A
Stacy, kde je, co se jí stalo?“
„Uklidněte se pane Spinere! Sestra vám dá něco proti bolesti a až si odpočinete, promluvíme
si o všech vašich otázkách."

Autor: Milan Bělohlávek
Hodnocení:
Dawen: 5
Cheky: 5
Ssyx: 4
Tína: 5
Viky: 4
Průměrná známka: 4,6
Tína:
Hodnotím ne obsah příspěvku – ten by byl za 4 – ale formu. Není to ani mikropovídka,
autorovi buď mail ukradl zbytek příspěvku, nebo do uzávěrky stihl napsat jen dvě strany
příběhu mnohem delšího. Negraduje to. Postavy jsou jen nastíněny, nebudí ani emoce, ani
zájem. Pointa chybí, zcela. Pokud bych hodnotila obsah po stránce technické, povídka opět
obsahovala několik chyb, což u tak krátkého textu, bohužel, víc razí, vadilo mi i nadužívání
slova "již", především v přímé řeči postav. Hodnocením nechci odradit autora od další tvorby,
jen je potřeba si uvědomit, že povídka musí mít začátek, střed a konec, ideálně KONEC, tedy
něco, co dá příběhu smysl, překvapí, nebo aspoň příběh uzavře. Toto tu naprosto chybí.
Ssyx:
Stokrát omletý příběh posledních chvil před vstupem do vaultu bez pořádného zakončení,
krom několika faktografických chyb není co vytknout, ale taky není co vyzdvihovat, nuda.
Cheky:
Tohle se čte prostě špatně. Příběh je hodně jednoduchý, tohle téma už jsem několikrát četl,
naposledy loni, ale tam bylo alespoň součástí něčeho většího. Útvaru nepomohlo
neformátování dialogů do odstavců, svět Ameriky před Pádem ruší údaje o teplotách dle
Celsiovy stupnice, ještě horší je však zásadní chyba ve znalosti univerza. Zprvu jsem se těšil
na vzácnou povídku z prostředí New Vegas, ale to by si musel autor napřed uvědomit, že před
Válkou žádné místo jménem Novac neexistovalo. Byl motel – jen Bůh ví, jak se jmenoval – a
ten měl návěstidlo s nápisem "NO VACANCY", tedy "žádné prázdné místo", česky
"OBSAZENO". Po staletích déšť a vítr část nápisu urval a ze zbytku se stalo jméno místa. (V
překladu do češtiny by se tedy Novac měl jmenovat Obsaz.) Novac je jedno z míst, která si
tvůrci F:NV vymysleli.
Mimochodem, stotunová skulptura Tyrannosaura Rexe existuje, jmenuje se Mr. Rex a
společnost mu dělá ještě o padesát tun obludnější Dinny the Dinosaur. Své sousošení si však
odbývají v poušti mnohem jižněji, v Cabazonu v Kalifornii (zhruba na úrovni Los Angeles),
vedle motorestu, prý věčně zavřeného. Stojí tam jako součást výstavky učící o nemožnosti
vzniku života evolucí.
Mezi Nelsonem a Primmem je v současném světě jen jednotvárná poušť.
Viky:
Nuda, týpek přemluví ženu, že tenhle poplach není falešný, tak jednou do vaultu, těsně před
ním mají asi nehodu, týpek se probouzí sám potlučený v péči vaultích doktorů.

