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Hrdinové
Ben je rozený vůdce a nade
vše miluje sport – baví ho
horolezectví, jízda na skateboardu
a fotbal. Nadchne se pro každé
dobrodružství a vždycky si ví rady…
No, tedy téměř vždycky.

Sammy je Benův nejlepší kamarád – není to zrovna sportovní
nadšenec, ale pro dobrodružství se umí nadchnout stejně. Chytrý
Sammy rád čte o vesmíru, hraje na počítači anebo se dívá na filmy,
v nichž se to hemží superhrdiny a mimozemšťany.

Mia chodí s Benem a Sammym do stejné třídy. Jejími koníčky
jsou balet, karate a jízda na koni. Odvahou se oběma klukům víc
než vyrovná – a ti také brzy zjistí, že Mia je výtečná kamarádka
a spojenkyně.

Dokta 91 je vědecká robotka a držitelka
91 doktorátů. Učí Hvězdné rytíře všemu,
co potřebují pro splnění své mise, a zajišťuje
jim veškerou výzbroj.

Botník 13 je pracovní robot – plechový
mechanik, který dokáže opravit téměř vše,
dokonce i sám sebe. Není to zrovna nejnovější
model a je trochu zrezlý a nešikovný. Ale jeho srdce
poháněné baterií tluče na správném místě.

Zlouni
Hrabě Atrox je xenoborg – napůl mimozemšťan a napůl
stroj. Třesou se před ním národy v celé Galaxii.
Má v plánu podrobit si všechny svobodné
planety. Ale to ještě není vše: Atrox
chce pro sebe uchvátit světlo hvězd!

Robotroxové jsou vojáci
hraběte Atroxe – bezduší roboti,
kteří splní vše, co jim jejich temný
pán zavelí.
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Naše Galaxie.
Gigantická říše.
Nespočet sluncí, planet překypujících zázraky.
A jediná síla, která vše drží pohromadě:
světlo hvězd.
Kdysi říši střežila galaktická rada.
Po jejím boku stáli Hvězdní rytíři,
stateční bojovníci s čistým srdcem.
Ze svých hvězdných hradů střežili mír
a tajemství světla hvězd.
Ale pak nastala temnota.
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Rytíř zvaný Atrox chtěl získat sílu
světla hvězd jen pro sebe.
S armádou bojových strojů,
hrozivých robotroxů, napadl říši
a Galaxii zachvátil strach a bázeň.
Dnes leží stará říše v troskách.
Atrox je pánem nesčetných planet.
Ale světlo hvězd stále ještě nezískal.
Hvězdní rytíři totiž
zlu dál odolávají.
Bojují za pravdu a spravedlnost
a za světlo hvězd.

A toto je jejich příběh.
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V nepříliš vzdáleném koutu
naší Galaxie, v pozemském roce 1957…
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Laserové blesky zaplály temnotou
vesmíru.
Rudé.
Zelené.
Modré.
Malá hvězdná loď ve tvaru dlouhého
a ostrého meče sebou zmítala
sem a tam. Pilot se zoufale pokoušel
vyhnout se smrtícím paprskům.

„Careg volá základnu! Careg volá
základnu!“ opakoval a přitom znovu strhával
svůj hvězdný stíhač, aby unikl dalším
světelným mečům.
„Jsem napaden! Pod přímou palbou!“
Mírně řečeno.

Lodě, které hvězdný stíhač pronásledovaly
a pálily na něj ze všech hlavní, byly čím dál
blíž.
Měly tvar seker ostrých jako břitva a jejich
piloti neznali slitování. Protože u kormidla
neseděli lidé.

Byly to stroje. Roboti…
Ze základny nepřicházela odpověď. Careg
nevěděl, zda jeho přátelé zaslechli volání
o pomoc. Zoufale pátral po možnosti, jak
uniknout vesmírným sekerám – a našel ji.
Támhle ten malý měsíc! Snad by se mohl
skrýt za ním…
Careg ještě zrychlil – když se náhle na
monitoru v kokpitu objevila tvář. Anebo spíš
to, co z ní zbývalo.
Z poloviny ji totiž tvořil lesklý kov. A místo
levého oka zíralo na Carega umělé rudě
žhnoucí robotické čidlo.
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Careg zalapal po dechu. „Hrabě Atrox!
Tak vy sám v tom máte prsty! A co zamýšlíte
tentokrát?“
„Vítejte, Hvězdný rytíři!“ pozdravil muž na
obrazovce výsměšně. „Dobře se rozhlédněte,
starouši! Tohle je to poslední, co uvidíte.“
Careg vztekle zasyčel. „Ani náhodou,“
odsekl. „Právě jsem zalarmoval další Hvězdné
rytíře. Budou tu každým okamžikem.“
Atrox se rozesmál. „Jen ať si přijdou. Mé
stíhací sekery je již očekávají. Je na čase dát
vědět Galaxii, že má nového vládce!“

„Počkat.“ Careg vztekle zatnul zuby.
Sklopil v kokpitu několik pák a zvedl zbraně
hvězdného stíhače vzhůru. Hned uvidíme,
co se skrývá na odvrácené straně měsíce.
Stíhací sekery mu byly těsně v patách.
Jen o vlásek jej minul rudý laserový
paprsek.
Careg zaúpěl. V poslední době ho jeho síly
čím dál častěji opouštěly. Ale to nesmí dovolit!
Je rytířem hvězd, strážcem Galaxie!
Znovu jej těsně minul rudý blesk.
Sir Careg se mu obratně vyhnul. Kolikrát
už setřásl Atroxovy stíhací sekery! Ne,
nenechá se zastrašit! Ne nadarmo má
v erbu lva!
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Careg zvýšil tah a v mysli mu vytanulo
sedmé pravidlo Hvězdných rytířů:
I Hvězdní rytíři mají strach. Ale jejich odvaha
je větší.
Průzorem nad kokpitem vyhlédl ven do
vesmírného prostoru. Vlevo byla vidět obří
koule měsíce, který mezitím již téměř oblétl.
Ale co je tohle? Na odvrácené straně se cosi
skrývalo jako dravec.
Cosi temného. Cosi obrovského. Cosi
gigantického.
Co to vlastně je?
Loď?
Hvězdná stanice?

Přibližoval se víc a víc…
A vtom se to stalo!
Měsíc i hvězdy náhle zmizely!
Před hvězdným stíhačem se jako propast
rozevřela temnota černější než ta nejtemnější
noc.
„Při světle hvězd!“ vydechl Careg. Zděšeně
stočil kormidlo – ale již nebylo úniku. Temnota
jej pohltila jako obří temná tlama.
„Smím vám předvést svůj nejnovější
vynález, Hvězdný rytíři?“ ozval se Atrox, jehož
obraz teď na monitoru divoce poblikával.
„Proti tomu je i vaše světlo hvězd bezmocné!“
S těmito slovy propukl hrabě v chraplavý
smích…
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A hvězdný stíhač byl stržen do smolně
černého jícnu.
To poslední, co sir Careg uslyšel, než jej
pohltila temnota, byl smích, který se divoce
a chraplavě dral z reproduktoru.
„Teď,“ prohlásil hrabě Atrox, „teď mne
již nic nezastaví!“

Tři stíny

Kam až sahala klučičí paměť, stála tu stará vila.
Na kraji města, v parku, který připomínal spíš
prales. Všechno tam rostlo nazdařbůh a divoce
bujelo. A uprostřed těch zelených křovin se tyčil
dům. Pochmurná zchátralá stavba, která tak
trochu vyhlížela, jako by ji postavil nějaký
naprosto praštěný architekt. Dům měl bezpočet
výklenků a arkýřů, k tomu velký skleník
a dokonce věž se zvoničkou. Sklo horních oken
bylo dávno osleplé, a tak nebylo divu, že se
vždycky našel někdo, kdo tvrdil, že ve vile
straší.
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Obzvlášť za úplňku, jako tomu bylo právě
dnes v noci. Měsíční kolo jasně zářilo na obloze
poseté hvězdami a vila a park se nořily do
modrého přísvitu.
„Víš jistě, že se nám do toho chce?“ Sammy
se tázavě zahleděl na svého nejlepšího
kamaráda.
„Jasně že jo,“ kývl Ben. Z tváře mu čišela
neochvějná rozhodnost. „Tak už pojď.“
Povzbudivě poklepal Sammymu na rameno,
seskočil ze zdi, která obklopovala park – a byl
uvnitř.
Sammy cítil srdce až v krku. Teď si nadával,
že Benovi slíbil, že ho při jeho nočním
dobrodružství doprovodí. Nejraději by se zas
otočil a šel.
Ale když už něco slíbil, tak to splní.
Sammy se tedy zhluboka nadechl a skočil
dolů za kamarádem.
„Světlo!“ pošeptal mu Ben.
Oba sáhli pro baterky a zapnuli je. Přitom
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si Sammy neodpustil, aby nenapodobil tiché
zabzučení. Představa, že má v ruce laserový
meč, mu zas dodala trochu odvahy.
Trávou po kolena a hustými keři se prodírali
ke starému domu.
Náhle se Ben zastavil.
„Slyšíš to taky?“
„A co jako?“ hlesl Sammy a uchopil baterku
oběma rukama.
„Ten šramot,“ zašeptal Ben. „Mám dojem,
že tu je ještě někdo.“
„Že tu někdo je?“ Sammy se divoce rozhlížel
a očima se vpíjel do temných křovin.
Zpola očekával, že se na ně každým

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

