
3001: Příběh planety 

Nacházíme se v roce 3001 na planetě Zemi. Jmenuji se Abbi Rose Johnsová a je 

mi 20 let. Právě teď se nacházím, v jedné tmavé ulici se svým psem Williamem, 

kde se schováváme před robotími strážci města Air, které se nachází kdesi 

v oblacích. Nemyslete si, že jsem něco provedla. Naopak jsem neprovedla vůbec 

nic, ale schovávám se, jelikož jsem se vzepřela zákonům, které jsou podle mě 

příšerné.  

Svět ovládají roboti, zvířata a různí mutanti. Těmi mutanty myslím například obří 

hmyz, robozvířata, míšence lidí a zvířat apod. a lidé se stali jejich otroky. Jenom 

já a William jsme se schovali a zatím nás nikdo nenašel. Jak už jsem říkala, město 

hlídají robostrážci, kteří dohlížejí na pořádek v Air. Jezdí ve velikých létajících 

autech, které mají brnění tak silné, že ani ty nejlepší zbraně na ně nestačí. Všichni 

kromě mě a Willa jsou označeni tetováním na uších. Jestli si všimnou, že tetování 

nemáme, jistě nás chytí. 

Pomoc! Chytili mě! Při hledání injekcí s potravou si všimli mého neoznačeného 

ucha. Naštěstí Willa nechytili, protože se stihl schovat, a tak ho ani nezahlédli. 

Právě teď jsem v létající elektrické kleci a čekám na popravu. Je to šílený pocit, 

když vím, že umřu a taky to, že William je někde sám a možná už také chycený.  

Je den popravy a já stojím před téměř celým městem, které se mi vysmívá, a 

všichni po mně házejí různé elektrické věcičky. Cítím se příšerně. Jsem slabá a 

mám pocit, že umírám. Superpočítač je naprogramován na pomalou a krutou smrt. 

Začíná poprava, když najednou superpočítač selhal. Dav se bouří a povykuje. 

Vládce, obří robolev, se mě rozhodne zabít sám. Už napřahuje svou ohromnou 

železnou tlapu s ostrými drápy. To už je asi opravdu konec. Umřu! Vládce se 

najednou zasekl. Těsně před mým obličejem. Dav šílí vztekem. Z vládce vyběhl 

Will, popadl mě za ruku a utíkáme pryč.  

Utekli jsme a opět se schovali. Můj pes je hrdina, ale je velmi zraněný. Při 

ošetřování Willa jsem narazila na pár zpřetrhaných kabelů. William můj nejlepší 

psí přítel je robot, ale patří mezi ty dobře vychované. 

Nikdy se těmto zlým zákonům nevzdám, i když si myslím, že brzy nastane konec 

tohoto světa. Proč? Protože se všichni zničíme navzájem! 


