
23. 7. 1993 - Abydos, kap. Jack O’Connor 

 

Před mým průchodem branou zpět na Abydos jsem očekával buď 

rychlou smrt v bouři střel tyčových zbraní, nebo pomalou, 

potupnou smrt pod Raovou mučící rukavicí. 
  Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem se neobjevil před 

jednotkou jaffů, ale přivítal mě ten prevít doktor Zelenka. 
Skoro jsem ho i rád viděl. 

  Mé překvapení se umocnilo, když Zelenka prohlásil, že ví, jak 

se dostat na Raovu loď. V době, kdy jsme se probíjeli k bráně 
totiž doktor Zelenka prohledával ruiny a luštil hieroglyfy. 

  Ze záznamů je patrné, že Raovy jednotky se mezi jeho lodí a 
pyramidou přesunují teleportem. 

  Ještě před měsícem bych něčemu takovému naprosto odmítl 

uvěřit. Dnes jsem ale následoval doktora Zelenku skrze 

bludiště chodeb, z pyramidy, do pouště. Tam nás už čekali 
Abydosané s naquadahem materiálem k výrobě teleportu. Jim 
chyběl hlavně zdroj energie - jako ten jsme použili tekutý 

naquadah z ukořistěných našich tyčových zbraní. 
  Práci jsme začali ihned a brzy přinesla své ovoce. Teleport 
by asi první cenu v soutěži krásy pravda nevyhrál, ale měl by 
být plně funkční. 

  Rozhodli jsme se teleport použít co nejrychleji, než se na 

Raovu loď vrátí jeho jaffové. Bohužel jediné místo, odkud se 
dal aktivovat, bylo v pyramidě - přímo před hvězdnou branou. 

  A pak se to po nám štěstí došlo. 
  Brána začala s aktivační sekvencí z druhé strany. 
Se stážisty jsme se pokusili bleskově zformovat obranou linii, 

ale pozdě. Brána se aktivovala a skrz se drala snad rota 

naštvaných jaffů. Naše obrana zkolabovala a museli jsme potupně 
utéct zpět do pouště - naštěstí je náš teleport dostatečně 
přenosný a nenechali jsme ho tam. 
  Raova loď je zase plná jaffů. Jsou na ní pořád ukryté symboly 

z ovládacího panelu brány, které potřebujeme k návratu domů. 

Bez vojenské podpory proti Raovi ale nemáme šanci. 
  Bojím se, že tohle už sami nezvládneme. 


