Moje slohová práce na téma ,,Svět bez tajemství."
Děj mé krátké povídky se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kde jsou lidé kontrolováni čipem lži. Hlavní
hrdinkou je patnáctiletá Keira, která dostala ve škole úkol, napsat dopis pro lidstvo 21.století.

Slohová práce na téma:
Představte si, že by jste mohli lidem, žijícím na našem světě před Znovuzrozením, napsat dopis, kde jim
vylíčíte rozdíl mezi jejich životy a těmi našemi.

Svět se díky vaším chybám ocitl v katastrofické situaci a než jste si to uvědomili, nebo spíše, než jste
uznali svoji chybu, bylo pozdě.
Zemětřesení, povodně i sopečné erupce zničily většinu původních kontinentů. Z vod oceánů se zvedla
nová pevnina, Země si za hříchy, kterých jste se na ní dopouštěli, vzala život 2/3 lidstva. Nebylo čas na
kohokoliv schazovat vinu, přeživší museli rychle jednat, aby zachránili lidský život na této planetě. Utvořili
jednotnou společnost. Hlavním jazykem si zvolili angličtinu, ruštinu a čínštinu. Každý kdo žije v
Společenství Sjednocených Států je povinen se naučit všechny tři, plynule jimi mluvit i psát.
SSS vede rada Dvanácti, kterou lidé od 15 let přímo volí. Svět je konečně jednotný, nejsou války, nejsou
konflikty, manželství se nerozpadají, děti neumírají na podvýživu.
Říkáte si jak je to možné? Nebo že to podle vás nemůže fungovat?
Původní rada Dvanácti, známá jako Zakladatelé, našla nový způsob jak vrátit lidstvu jeho lidskost.
Případně si to tedy mysleli, jestli je teď svět lepší, posuďte sami.
Každému obyvateli SSS se v den jeho narození implantuje do levé ruky tenký obdélníkový čip velikosti
krabičky od sirek. Nemohu vám bohužel přesně popsat jak funguje nebo z čeho se skládá. To ví pouze
rada a tým zasvědcených vědců.
Čip je pár centimetrů pod kůží, nemůžete ho cítit, ale o jeho přítomnosti si můžete být naprosto jistí. Svítí
zářivě zelenou barvou. I přes tu nejsilnější látku uvidíte jeho světlo. Když ale zalžete, barva se změní v
červenou, čip začne pískat, pocítíte v ruce strašlivou bolest, může způsobit dezorientaci a u fyzicky
slabších osob i ztrátu rovnováhy.
Já jsem naštěstí narozena v generaci, kde každé dítě dostalo naprosto nový a vylepšený čip 02. Ten má
výhodu, že nestřídá jen zelenou a červenou, je mezi nimi i žlutá a oranžová. Jak moc lžete, o tolik se vám
bude čip více zabarvovat. Tento malý zářící implantát se aktivuje v den, co nastoupíte do školy.
Politika se díky němu najednou stala čistou hrou, kde každý volič doopravdy zná záměry jednotlivých
představitelů. Soudci, advokáti a právníci přišli o spoustu práce.Policie mnohem jednodušeji hledá viníky.
Možná si teď říkáte, že je to báječné, ale vyslechněte si prosím nedostatky, které v něm vidí patnáctiletá
dívka.
Soukromí? Nemáme ho. Žádné. Nikdy a nikde.
Já například nikdy nebyla na žádné oslavě s alkoholem. Nemohu říct mamce, že jsem šla přespat ke
kamarádce, protože v tu chvíli by mi skoro explodovala ruka.
Nebo když píšeme těžkou písemku ve škole, nemůžu ráno mámě říct 'bolí mě bříško, já jsem asi

nemocná', protože jak už jste asi pochopili, má ruka by byla červená jak světlo na semaforu. Nemůžu si
psát s klukem, aniž by o tom okolí nevědělo. Každý o sobě ví všechno.
Lidé se
díky tomu báli být odlišní, přestali mít skrytá přání a touhy. Každý z nás se snaží být nejlepší, máme plno
zájmů a koníčku, aby nám nezbyl čas dělat průšvihy. Věnujeme se pilně studiu, neboť každý ví, kolik jste
se toho doopravdy naučil a při písemkách podvádět nejde.
Teď vás nejspíš napadla myšlenka, jak je
možné, že lidé by se nechali takhle svázat?
Jednoduše. Obětovali svobodu za bezpečí, které
jim Zakladatelé slíbili.
Dá se jen spekulovat, co
bylo v té době, před 50 lety, považováno za správné.
Zůstala
nám jen jedna tvář, to je nejspíš dobře, ale přeci bylo lidské mít svá malá tajemství. Někdy vám závidím,
chtěla bych mít něco jen pro sebe.
Bohužel, takové sobecké chování není mojí společností akceptováno a všechno, co kdy za svůj život
udělám, bude v souladu s čipem v mé levé ruce a zákony Společenství Sjednocených Států.
Keira Beckenbauer
15.dubna 50let po Znovuzrození

