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Chladnokrevna zakazka
Island X, jižní pobřeží Anglie
Navečer

„Jupííí!“
Jan Renner, přezdívaný Race, byl nadšený. Ležel na břiše na surfovacím prkně, s ploutvemi na nohou, a čekal na další vlnu.
„Ty kráso!“ juchal. „To je paráda! Takovýhle vlny už jsme dlouho nezažili!“
„Máš naprostou pravdu…“ Kyle Connor ležel vedle Race
na prkně a vyčkával, až se objeví další hřeben vlny a s velkou
razancí ho ponese ke břehu.
„Pozor, už se řítí!“ vykřikl náhle Race – Kyle koutkem oka
zachytil, jak se tří až čtyřmetrové zelené monstrum valí směrem k nim.
„Už ji vidím! Ta je moje!“
„Počkej na mě!“ zahalekal Race. Divoce máchali nohama směrem k vlně. Kyleovo prkno vyzvedla vlna vzhůru.
Na okamžik se cítil jako bůh moře!
S dech beroucím tempem se vymrštil na pěnovou čepici
vlny. Vítr mu pročesával mokré vlasy a Kyle si nemohl pomoct – svoje nadšení musel vykřičet do světa. Za chvilku
bylo kouzlo pryč.
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Vlna se přes ně přehrnula, hlučně se převalila a oba chlapce,
kteří se s ní na několik minut svezli, pohltila. Mokří a celí omámení z rychlosti se dovlekli na pláž v zátoce, jež se rozpínala
na jižní straně Islandu X a jmenovala se Waikiki podle světoznámé pláže na havajských ostrovech.
„Ty bláho!“ jásal Race totálně nadšený. „Viděl jsi to? To byla
jízda! Ta monstrózní vlna nás svezla málem až na pláž!“
„Hm, nebylo to špatný,“ prohlásil Kyle, kterému přišlo, že Race
tak trochu přehání.
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Island X
Island X je jedním z pobřežních ostrovů na jihu Británie.
Nachází se zde Leland Manor, sídlo a centrála
Teamu X-treme. Ve středověku obývali ostrov piráti,
kteří zde zanechali četné podzemní jeskyně a štoly.
Nachází se tady tréninkové vybavení
týmu a laboratoře, v nichž se vyvíjí
nové tajné zbraně.

„Nebylo to špatný?“ Race se na něj celý bez sebe podíval. „Co
tím chceš říct? Vždyť to byla bomba!“
„Myslíš?“ Kyle zavrtěl hlavou. „Na australském pobřeží jsou
vlny, které jsou až pětkrát vyšší. To by teprve byla bomba…“
„Můžu to taky zkusit?“
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Okay Gozun, nejmladší člen Teamu X-treme, přihlížel z pláže.
Přetáhl si přes hlavu kapuci od mikiny a ruce si strčil do kapes.
Mladý Turek, kterého tým poznal teprve před nedávnem na jedné misi v Istanbulu, si ještě nestačil úplně zvyknout na nízké
teploty a břitký vánek z Atlantiku.
„To myslíš vážně?“ culil se na něj Race.
„J-jasně!“ přikývl Okay a třásl se zimou. „Pozorně jsem vás
sledoval. Chci to taky vyzkoušet.“
„Možná příště. Dneska ne,“ odpálkoval ho Race.
„Souhlasím,“ podpořil ho Kyle. „Moc velký vlny.“
„Moc velký?“ Okay se na něj tázavě podíval. „Ale vždyť jsi
právě řekl, že…“
„Co jsem řekl, to platilo pro Race a pro mě, a ne pro úplného
začátečníka,“ odbyl ho hrubě.
„Fakt vtipný.“ Okay protáhl obličej. „Charlie mi vyprávěla, že
ještě před pár dny jsi ani nevěděl, že umíš surfovat.“
„No a?“ ohradil se Kyle naštvaně. Neměl rád, když mu někdo
připomínal ztrátu paměti. „Jenže na rozdíl od tebe to umím. Kromě toho bys stejně za pár minut zmrznul.“
Race se zasmál. „V tom má bohužel pravdu, prcku. Myslím,
že si budeš muset ještě chvíli počkat, než…“
„Kyle! Raci! Kde jste?“
Na útesu čnícím nad pláží se objevila postava, jejíž modré
vlasy, rozcuchané od větru, zářily do dálky.
„Tady, Kami!“ snažil se Race překřičet hukot příboje a zamával.
„Tady dole na pláži!“
Dívka jim zamávala zpátky. Čekali, až seběhne po úzké pěšině
kolem vápencových skal dolů na pláž. „Kluci, co to tu provádíte?“
zeptala se a nevěřícně se podívala na surfovací prkna, která nesli
Kyle a Race pod paží.
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„No podívej se pořádně. Zkus hádat třikrát, co jsme asi tak
mohli dělat?“ utahoval si z Kami Race.
„Čirou bláznivinu.“ Kami protáhla obličej. „Ví CONRAD, že
místo biflování na zítřejší matiku jste tady dole?“
„Ne tak úplně,“ přiznal Race. „Ale já si myslím, že by to pochopil. Na surfování je totiž úplně super počasí!“
„No tak to se ho nemusíte bát,“ odvětila dívka s pokrčenými
rameny.
„Proč bát?“
„Protože CONRAD nás všechny svolal do centrály. A to okamžitě!“ oznámila s úsměvem Kami. „A víte, že nerad čeká.“
„To by mě zajímalo, proč vlastně,“ reptal Kyle. „Vždyť ten
mrtvý chlapík má všechen čas na světě.“
„To má, kamaráde – ale pochybuju, že má stejný názor,“ konstatoval Race a ušklíbl se. Potom se rozběhl po pěšince zpátky
k usedlosti. Kyle se vydal za ním, jen Okay zůstal bezradně
stát.
„Já se mám taky přidat?“ zeptal se Okay nejistě.
Dívka se usmála. „Řekla jsem všichni, nebo ne?“
Centrála Teamu X-treme, Leland Manor
O něco později

Kyle a Race na sebe ve spěchu navlékli suché oblečení a přesně
za deset minut, co je Kami zavolala, stáli oba před centrálou Leland Manor. Kami a Okay již čekali, stejně tak Charlie, vůdkyně
týmu, která je za zpoždění zpražila pohledem.
„Tak jsme tady, sire,“ pronesla rozmrzele. „Team X-treme v plném počtu.“
„Konečně,“ ozval se CONRADův hlas z reproduktoru, tóny se
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jako obvykle ukazovaly jako oscilogram na plazmové obrazovce.
„Co vás zdrželo, děti?“
„Ále…“ Kyle s Racem si vyměnili pohledy. „Abych byl upřímný,
sire, tak jedna obrovská vlna,“ vydoloval ze sebe Race váhavě.
„Víte, dneska vane takový boží východní vítr, a tak jsme si mysleli…“
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„Co jste si vy dva mysleli, to už víme,“ skočila mu do řeči
Charlie. „Nemyslíte na nic jiného než na zábavu.“
„No a?“ zabručel Kyle. „Aspoň víme, co to taková zábava je.
Na rozdíl od tebe, co pořád trčíš v pokoji jako bábovka.“
„Učím se,“ ohradila se Charlie. „Říká ti něco šprtání na matiku?“
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Oscilogram
Oscilogram ukazuje tóny, graﬁcky znázorňuje jejich frekvenci. Vzniká přitom
neustále se měnící klikatá čára, která může být zobrazována na počítačové
obrazovce. Ke znázorňování těchto oscilogramů vznikají buď analogové osciloskopy, nebo osciloskop zaznamenávající graﬁku na papíru.

„A tobě vrozené nadání?“ špičkoval Kyle. V poslední době se
již několikrát ukázalo, že umí spoustu věcí, ačkoliv si nevzpomínal, kde k dovednostem přišel. Italština, potápění – a dokonce
i matematika. Charlie se na něj naštvaně pohlédla. Kyle si znovu
uvědomil, jak jí to sluší, když se rozčiluje.
„Obávám se,“ vstoupil do řeči CONRAD dřív, než se dívka mohla ohradit, „že vám budu muset zábavu překazit. Budete muset
odložit surfovací prkna…“
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