UFO NA DVORE

Ľudia napätí sledujú televíziu, vo všetkých správach sa hovorí len o tom, že sa schyluje k štartu
raketoplánu na obežnú dráhu zeme, má vypustiť nový teleskop ktorý bude pozorovať odľahlé časti
vesmíru, no kvôli dlhotrvajúcemu zlému počasiu a zlej predpovedi sa musí štart uskutočniť práve v ten
deň, nakoľko aspoň v ten deň ako-tak prípustné vzlietnuť. Problém je v tom že na vypustenie teleskopu
má málo času, nakoľko jeho dráhu letu bude onedlho križovať družica. V televízií vidíme vizualizácie
dráhy družice a raketoplánu, vidíme ako sa križujú, redaktori vravia že môže dojsť ku katastrofálnym
udalostiam, no ak pôjde všetko podľa plánu, mali by to stihnúť.
Nadíde hodina štartu, v televízií vidíme odpočet, na štartovacej rampe všetci napäto čakajú, štart sa
odohráva uprostred XY space station na zelenej lúke, raketoplán zažehne prídavnú nádrže, štartuje,
zdvihne sa kúdol dymu, raketoplán štartuje, štart prebehne v poriadku a pomaly sa dvíha zo zeme,
televízie informujú o úspešnom štarte, raketoplán stúpa do vesmíru, počas letu odpája prídavné nádrže,
padajú nevedno kam... Raketoplán pomerne hladko dorazí na obežnú dráhu, televízie informujú o tom
že zatiaľ všetko prebieha v poriadku, úspech misie vyzerá nádejne.
Príde čas na vypustenie teleskopu. Raketoplán otvorí svoj skladový priestor, robotické rameno začne
ťahať teleskop von z tela raketoplánu. No počas toho, čo sa začne proces vypúštania teleskopu, nastanú
problémy, rameno sa zasekne, teleskop sa nedarí odpojiť. Jediné riešenie je núdzovo sa otočiť,
raketoplán sa teda začne tryskami otáčať, pripravuje sa na let späť na zem, zrazu však vidíme že sa už
blíži spomínaná družica. Raketoplán sa už však nestíha aj napriek svojmu snaženiu otočiť a družica ho
zasiahne. Všade lietajú trosky, rameno sa aj s teleskopom odrthne, teleskop aj družica letia preč do
priestoru a raketoplán sa rúti poškodený k zemi...
Preráža atmosféru, naberá rýchlosť, televízie informujú že s raketoplánom stratili kontakt. Sledujeme
domácnosť kde si jeden človek cez okno všimne na oblohe žeravý objekt. Vybehne von na lúku pred
domom, objekt sa približuje a človek postupne spoznáva obrysy raketoplánu ktorý sa prerezáva oblakmi
smerom k nemu. Raketoplán vo veľkej rýchlosti dopadá na lúku...

