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Konflikty zdarzały się już od początków ludzkości. Zarówno między 
 poszczególnymi ludźmi, jak i całymi narodami. O stawkę wysoką, jak i niską. 
Ludzie chyba ciągle będą się o coś kłócić, spierać, nie zgadzać, co ostatecznie może 
doprowadzić do starć. Czy będzie to bitwa dwóch królów walczących o utrzyma
nie terytorium, debata dwóch przeciwników politycznych, swą elokwencją 
nie oddających pola przeciwnikowi lub wojny o przetrwanie, gdy nienawiść 
ostatecz nie zatruje serca wszystkich. Każdego dnia widzimy na naszych  oczach, 
jak państwa dozbrajają się w coraz to nowsze i wymyślniejsze urządzenia 
siejące zniszczenie, jak szuka się sposobu, by wywołać konflikt między grupami 
ludzi o odmiennych poglądach, bądź narodowości. W imię czego? Interesów 
na  pewno, ale historia i literatura pokazuje, że nie tylko. Miejmy nadzieję, 
że kiedyś dojrzejemy, a pył po epickich i straszliwych starciach będziemy mogli 
znaleźć jedynie na kartach książek lub na klatkach filmów.

Trzeba również nadmienić, że konflikty są też elementem, który w  utworach 
napędza nam fabułę. Nakręca napięcie i zachęca nas do  dalszego czytania. 
Bez tego nawet najlepiej rozpisany bohater byłby nikim, nie miałby celu.

W tym numerze „Białego Kruka” chcemy wam zaprezentować właśnie różne 
rodzaje konfliktów. Począwszy od epickich bitew, po pojedynek dwóch samotnych 
postaci, każde z nas będzie miało swojego faworyta.  Ponadto przygotowaliśmy 
dla Was: wywiad z Robertem M. Wegnerem, autorem Sagi Opowieści 
z meekhańskiego pogranicza, gdzie z każdym kolejnym tomem epickość starć 
 tylko wzrasta, artykuł Karola Ligeckiego o broniach masowej zagłady w SF, 
krótką historię bitewniaków i ich pozytywnych wpływów od Artura Szyndlera, 
cztery zapierające dech w piersi opowiadania, wiersz o przemyśleniach przed 
bitwą oraz szóste części naszych powieści w odcinkach. Jest co czytać.

W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Biały Kruk: Od czego zaczęła się twoja pisarska przygoda? Przed  Meekha nem 
miałeś już pierwsze wprawki pisarskie, czy niekoniecznie?

Robert Wegner:  Owszem, miałem. Najróżniejsze. Oprócz fantasy pisałem 
i SF i teksty, które można by określić mianem cyberpunka, a nawet próbowałem 
napisać horror oraz coś w stylu opowieści grozy. Czasem zaczynałem tylko 
jakieś opowiadanie po czym porzucałem je po kilku lub kilkunastu stronach, 
czując że tekst nie „gra”, nie „płynie”. W ten sposób właśnie uczyłem się pisać – 
na własnych błędach. 

BK: Co uważasz za najważniejsze w świecie Meekhanu? 
RW: To trudne pytanie i chyba nie mam na nie jednej odpowiedzi, bo to 

trochę tak, jakby zapytać – co uważasz za najważniejsze w historii Europy? 
Samo to pytanie mogłoby rozpalić do czerwoności każde forum miłośników 
 historii, nieprawdaż? Meekhan to niezwykle rozległe uniwersum a ja po  prostu 
opowia dam historię świata, który zapomniał o własnej przeszłości i musi ją 
odkryć, by mieć szansę na jakąkolwiek przyszłość. I to jest cały czas dla mnie, 
jako  autora najważniejsze. Nie mogę stracić z oczu sensu całej tej opowieści. 
A o resztę można zapytać czytelników, choć z góry ostrzegam, że zapewne 
odpowiedzi będzie tyle ilu pytanych. 

BK: Ile zajęło ci łącznie tworzenie całego uniwersum? A może to trwa 
cały czas?

RW: Pierwsze opowiadanie osadzone w tym świecie powstało ponad 
trzydzieści lat temu i zaliczam je do tych, wyżej wspomnianych „błędów”.  
Pierwsze opowiadanie, które uznałem za niezłe – niewiele później. Było to 
zresztą debiutanckie opowiadanie meekhańskie, czyli „Ponieważ kocham cię 
nad życie”. Jak więc widać, świat Imperium zaczął powstawać kawał czasu 
temu. I w taki czy inny sposób nadal się rozwija. 

BK: Ukazało się już pięć części „Opowieści z Meekhańskiego  pogranicza”, 
szósta w trakcie pisania, a według innego wywiadu z tobą, cała saga ma 
składać się z ośmiu tomów. Z góry założyłeś, że tyle będzie części, czy 
wszystko przyszło z czasem?

RW: Eeeee, szczerze mówiąc nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek 
podawał tak konkretne liczby. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że pytany o ilość 
książek, zawsze wiję się jak piskorz. Od początku zakładałem, że książek będzie 

Wywiad z Robertem M. Wegnerem

WYWIAD
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tyle, ile trzeba, by opowiedzieć całą historię jaką mam w głowie. I tego się 
 nadal trzymam.

BK: Chodzą plotki, że ponoć całą sagę piszesz bez planu. Jeśli to 
 prawda, to wybacz wyrażenie, jak do cholery zapamiętujesz te wszystkie 
wątki? Nie oszukujmy się, już w dwóch pierwszych częściach “Opowieści 
z Meekhańskiego pogranicza” pojawiło się ich multum, a dalej jest 
 jeszcze gęściej.

RW: Och, plan jest. W skrócie brzmi on jakoś tak – „Staraj się za bardzo 
nie zbaczać z wątków ważnych dla głównej historii. Z resztą rób co chcesz”. 
 Inaczej mówiąc pozwalam sobie na „płynięcie” za nitkami fabularnymi, śledzę 
losy bohaterów i nie ingeruję, chyba, że błądzą. No i postanowiłem jakiś czas 
temu, że jak przez pół godziny nie będę mógł się połapać, co aktualnie robi jeden 
z moich bohaterów, to chyba zrobię sobie jakiś konspekt. 

BK: Pytanie od naczelnego. Czy Verdano dzięki możliwości dosiadania 
koni uda się spuścić łomot Se-kohlandczykom? Mam na myśli taki ostatecz-
ny, że nawet bogowie nie pomogą. Osobiście jestem zdania, już od czasu 
„Wschód-Zachód” i „Nieba ze stali”, że im to się po prostu należy.

RW: Pytanie w stylu zdradź nam, co planujesz w kolejnych książkach? 
 Bardzo podstępne – szacun. Ale nie odpowiem na nie z oczywistych względów. 

BK: Słyszeliśmy kiedyś, że jeden z autorów rozstawiał sobie makie-
ty i żołnierzyki, by jak najsprawniej opisać bitwy i przyjrzeć się stronom 
z każdej z perspektyw. Czy w trakcie pisania stosujesz tego typu  triki? 
A może masz inne rady dla autorów chcących napisać naprawdę 
epicką walkę? 

RW: Ja używam tylko wyobraźni, uważam jednak, że każda metoda jest 
 dobra, jeśli tylko działa. Jak komuś pomagają żołnierzyki i makiety rodem 
z bitew niaków, niech ich używa, gdy sprawdza się odpalenie jakiejś gry stra
tegicznej na komputerze – super, a jak potrzebne jest wystrugiwanie armii 
z ziemniaków i szturm na fort z puree – to też dobrze. Naszą, mam na myśli 
piszących, najpotężniejszą bronią i najwspanialszym wsparciem jest nasz mózg. 
Jednak w dobrą batalistykę trzeba włożyć – oprócz całych ton wiedzy o mili
tariach – także trochę serca. Wtedy wychodzi ona – jak to ująłeś – epicko.  

BK: Jak się czujesz z tym, że Meekhan staje się kolejnym polskim cyklem, 
ukazującym się poza granicami kraju? Jaki jest odbiór i gdzie zyskujesz 
najwięcej fanów?

RW: Jak do tej pory Meekhan największy sukces odniósł w Rosji, zbierając 
tam trochę nagród i sporą rzeszę fanów, a teraz wchodzimy na rynek ukraiński, 
gdzie cykl też nieźle sobie radzi. A ja, no cóż, piszę dla ludzi nieważne jakim 
językiem mówią, więc cieszy mnie to po prostu. 
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BK: Jak wygląda twój harmonogram pisania? Masz zaplanowany np. cel 
3000 słów dziennie, siadasz rano i piszesz, czy cel jest zbędny, a piszesz np. 
wieczorem?

RW: Najróżniej. Muszę dopasować go do realiów życia, więc w jednym tygod
niu uda mi się napisać dwa rozdziały, a w następnym dwie strony. Czasem piszę 
nieco z „musu” wiedząc, że akcję trzeba pchnąć do przodu, a kiedy indziej praca 
zmienia się w czystą przyjemność, gdy sceny, dialogi, opisy piszą się „same”. 
Tak wygląda proza życia pisarza fantastyki w Polsce. 

BK: Czy masz jakąś radę dla początkujących autorów, szczególnie tych 
piszących opowiadania? 

RW: Żeby pisać, trzeba czytać. Ta prosta prawda musi być powtarzana raz 
za razem. Trzeba również mieć sporo pokory oraz, co nie zawsze się zdarza, 
„wewnętrznego redaktora”, który mówi nam, co jest nie tak z naszą twórczością. 
Ja sam nadal mam tak, że gdy nie mogę przelać jakiejś sceny na papier to i tak 
 siadam i piszę, bo łatwiej jest mi zobaczyć, co nie gra z tekstem, gdy on już powstał. 
Czasem kończy się to tym, że wyrzucam wszystko i piszę od nowa, ale wiem już, 
czego powinienem unikać i na co zwracać uwagę. A więc w skrócie, czytać, pisać 
i poprawiać. I nie poddawać się, nawet jak nasze wymarzone „arcydzieło” nie 
wyjdzie za pierwszym, drugim czy dziesiątym razem. Nauka pisania to proces 
trwający całe życie. 

BK: Który autor twoim zdaniem pomógł ci ukształtować warsztat 
i  dlaczego?

RW: Imię jego Legion. Czytałem wszystko, co wpadło mi w ręce, od książek 
przygodowych, powieści historycznych, awanturniczych po szeroko rozumianą 
fantastykę. A muszę podkreślić, że dorastałem w czasach, gdy fantastyka była 
towarem deficytowym i sądzę, że to właśnie ten deficyt mnie ukształtował – 
bo pochłaniałem wszystko co było na rynku – od fantastyki rosyjskiej, przez 
polską, aż po perełki fantastyki zachodniej. Dziś w sytuacji nadpodaży, 
gdy książek mamy więcej niż czasu by je czytać, nastąpiła dość gwałtowna 
„szufladyzacja” gustów, miłośnicy fantasy czytają w większości tylko fantasy, 
zwolennicy space opery mogą latami czytać opowieści o kosmicznych flotach 
walczących między gwiazdami, czytelnicy lubiący horror lub postapokalipsę 
mają do wyboru setki tytułów na wiele godzin czytania. Ja przechodziłem płyn
nie od Herberta do Howarda, Bułyczowa i braci Strugackich. Z  Ziemiomorza 
wędrowałem wprost do „Cieplarni” Aldissa a czekając aż do biblioteki wróci 
kolejny tom „Władcy pierścieni” czytałem Vonegutta, Andersona, Kuttnera i całą 
masę innych twórców. Więc, jeśli coś ukształtowało mnie jako pisarza, był to 
czas niedostatku i nienasycony głód na czytanie fantastyki.   

BK: Jakie książki czytał Robert M. Wegner przed napisaniem pierwszego 
opowiadania, a jakie już po? Które uważasz za najważniejsze?
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RW: Na pierwsze pytanie chyba odpowiedziałem powyżej. A po? Właściwie 
niewiele się zmieniło, no może poza tym, że pamiętam „epokę przemian” 
i ogromną, nieporównywalną z niczym falę, głównie anglojęzycznej fantastyki, 
która zalała nasz kraj. Nadal sądzę, że gdyby nie wcześniejsze zahartowanie 
umysłu w kotle naprawdę dobrej literatury, mógłbym wtedy doznać nieule
czalnych obrażeń (jak ktoś uważa, że przesadzam polecam zapoznanie się 
np. z serią „Kraby” Guya N. Smitha – i żeby nie było – przeczytałem większość 
nieźle się bawiąc, ale wiedziałem już jakie to jest złe). Natomiast, gdybym miał 
wymienić książki najważniejsze, to w zasadzie mam taką jedną  – „Ogon diabła” 
Janusza A. Zajdla – absolutnie pierwsza książka fantastyczna, jaką przeczytałem 
w wieku mniej więcej dziesięciu lat, a tytułowe opowiadanie pamiętam do tej 
pory, takie zrobiło na mnie wrażenie. Właściwie to przez tą książkę zakochałem 
się w fantastyce. 

BK: Myślałeś może, by po szóstym tomie zrobić przerwę i np. napisać coś 
w innej stylistyce, czy wolisz wpierw doprowadzić wszystko do końca?

RW: Takie myśli dopadają mnie po każdej książce. Ale ze względu 
na ograniczoną ilość czasu odpędzam je ciężkim drągiem bezlitosnych argu
mentów takich jak – „czytelnicy i tak wybaczają ci długie przerwy, więc nie każ 
im czekać więcej niż to konieczne”. Mogę w tej chwili zrobić krótki skok w bok 
w stronę opowiadań, ale nic poza tym. 

BK: Jaki masz kontakt z fanami? Lubisz ich spotkania, czy wolisz się 
izolować? Spotkałem kilka razy parę prowadzącą fanpage twojej książki. 
Bardzo fajni i pozytywnie zakręceni ludzie.

RW: Właściwie to jest ich tam pięcioro. I owszem, są świetni, pozytywnie 
zakręceni i czasem odnoszę wrażenie, że znają moje książki lepiej niż ja sam – 
co bywa akurat przerażające. Cała piątka odwala kawał świetnej roboty i bardzo 
się cieszę, że chcieli wziąć pod skrzydła moją twórczość. Zresztą rosyjskojęzyczny 
fanpage meekhański też prowadzą świetni ludzie, więc sądzę, że mam po prostu 
szczęście do spotykania tego typu osób. A spotkania z czytelnikami zawsze dają 
mi niezłego kopa do pracy, więc są dla mnie bezcenne. 

BK: Chcielibyśmy jeszcze na koniec zapytać, jakie miałeś odczucia, 
po odcinku Xięgarni, w którym wystąpiłeś? Dodam tylko, że sam program 
został źle odebrany przez środowisko miłośników fantastyki. Tak zwany 
mainstream nie jest gotowy lub nie toleruje fantastyki?

RW: No cóż, całość obejrzałem dopiero gdy ukazała się w telewizji i przeżyłem 
spore zaskoczenie. Najwyraźniej niektórzy nasi mainstreamowi dziennikarze 
nadal mentalnie tkwią gdzieś w latach 80. zeszłego wieku i choć zmienia się to 
powoli, to trzeba się pogodzić z tym, że fantastyka nigdy nie podbije wszystkich 
serc. Ale przecież zawsze była swego rodzaju testem na wrażliwość i wyobraźnię 
a to nie są cechy przynależne każdemu, nieprawdaż? 
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Eliminacja wroga hurtowo, to bardzo pojemny i emocjonujący motyw 
w fantastyce naukowej. Gdy w grę wchodzi walka z przeciwnikiem na skalę 
międzygwiezdną, czasem niestety nie wystarczy nam nawet najpotężniejsza 
 bitwa w kosmosie. Musimy się wtedy upewnić, że np. cały macierzysty świat 
 obcych dołączy do lokalnych chmur kosmicznego pyłu i gazu, lub co naj
mniej straci biosferę w widzianej z kosmosu malowniczej fali ognia trawiącej 
atmosferę. Jest coś przerażającego, a jednocześnie satysfakcjonującego 
w  liczonym w milionach jednostek ogromie zadawanych wrogom zniszczeń. 
Zarówno tych powodujących drżenie Mocy, jak i tych ku chwale Imperatora lub 
twego Domu.

W światach wymyślonych, efekty działania naszych prawdziwych bomb 
 atomowych czy pocisków hipersonicznych bledną w obliczu broni  zdolnych 
niszczyć całe planety i gwiazdy. A te wcale nie są jeszcze najsilniejsze, 
najgroźniejsze, ani nie posiadają największego zasięgu. Ku naszej uciesze 
wyobraźnia twórców fantastyki naukowej nie zawodzi i dostarczyła nam całą 
gamę sposobów na uśmiercenie przeklętych obcych, odmiennych od naszej 
frakcji politycznych, religijnych lub postludzkich. Oczywiście nie zawsze 
 fikcyjna, masowa ofensywa ogranicza się do likwidacji środowiska zamieszki
wanego przez wroga wraz z nim i czasem rozwiązania stosowane przez wszel
kiej maści starożytne, kosmiczne rasy bywają kuriozalne, niekiedy śmiało 
zastępując działania przeciwnika.

Nieprawdopodobnym jest poznać i wymienić wszystkie pociski czy działa, 
bez popadania w niekończącą się listę, uzupełnianą stale kolejnymi rodzajami 
broni, tak więc subiektywnie prezentuję te z nich, które są oczywiste, pomysłowe, 
zaskakujące, lub po prostu najsilniejsze. Jednakże szybko muszę się przyznać, 

Broń masowego rażenia 
w  fantastyce naukowej

Karol Ligecki

ARTYKUŁ



8

Broń masowego rażenia w  fantastyce naukowej

bez groźby ostrzału z orbity, że nie jestem na czasie w dziedzinie komiksów, 
gier planszowych i komputerowych, więc fanów tychże z góry przepraszam 
za pominięcie sporego segmentu rozrywki. Jeśli macie swoje ulubione typy 
 broni z komiksów, komputerów, konsol, czy planszówek, podzielcie się nimi 
z nami w komentarzach na stronie Magazynu, lub jego profilu na Facebooku.

Zastosowałem poniżej podział broni ze względu na medium w jakim się 
pojawiają, czyli kolejno w książkach, filmach i serialach oraz dwóch popu
larnych kosmicznych grach komputerowych. Lasery wycelowane?

Literatura

Anihilatory Taniewa – („Ludzie jak Bogowie” – Siergiej Sniegow) Urządzenia 
technicznie nie są bronią, a jednak jako taka zostały użyte. W oryginalnym 
założeniu konsumowały materię aktywną, by przy jej pomocy pochłaniać 
przestrzeń przed gwiazdolotem, zbliżając go tym samym do celu. Po odwróce
niu reakcji, anihilatory potrafią przekształcić masę z powrotem w przestrzeń. 
Dzięki takiemu zabiegowi okręty wroga oraz ich całe planety i gwiazdy mogły 
zostać zanihilowane wraz ze wszystkim co żyje.

Mały Doktor – (Cykl o Enderze – Orson Scott Card), to broń opracowana przez 
Międzynarodową Flotę, celem obrony ludzkości przed atakująca ją rasą insek
tów – Formidami. Mały Doktor wystrzeliwał dwa promienie, które w punkcie 
przecięcia tworzyły pole powodujące, że zamiera wymiana elektronów między 
atomami. Powstała sfera pola rozszerzała się, słabnąc wraz z odległością od swe
go centrum, chyba że napotkała więcej materii, która ponownie je wzmacniała. 
W miejscu działania pola z materii pozostawały już tylko resztki cząstek żelaza.

Bomba Nova – (Uniwersum „Wspólno
ty” – Peter F Hamilton, oraz serial „A ndromeda” 
Gene’a Rodenberry’ego) Sama bomba nie 
dokonuje eksplozji, a a jedynie manipuluje proce
sami w jądrze gwiazdy zaburzając równowagę 
pomiędzy grawitacją jej warstw zewnętrznych, 
a ciśnieniem powstającym podczas fuzji. To powo
duje jej przejście w stan supernowej, co owocuje 
wyrzuceniem przez nią materii i energii w bardzo 
malowniczym wybuchu.

Bomba Flarowa – (Uniwersum „Wspólnot y”– 
Peter F Hamilton) Bomba powodująca erupcję flary 
słonecznej (prawdziwy, naturalnie występujący 
efekt) wyrzucanej z gwiazdy w kierunku plane
ty, na której życie zamierzamy unicestwić. 
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Towarzyszące flarze promieniowanie efektywnie niszczy biosferę planety, 
w którą jest wymierzona. Tego typu broni użyła Góra Światła Poranka, główny 
antybohater „Gwiazdy Pandory” powieści do ataku na planety Wspólnoty.

Bomba Kwantowa – (Uniwersum „Wspólnoty” – Peter F Hamilton)  Stwo rzona 
przez „Projekt Seattle” na potrzeby obrony przed alfami. Zamieniała cała masę 
spoczynkową w energię, dzięki czemu była zdolna do zniszczenia całej planety 
lub gwiazdy. Efektywnie użyto jej m.in. w celu przyspieszenia działania bomb 
flarowych, by ograniczyć ilość promieniowania docierającego do planet.

Broń Kazamatowa – (Seria “Przestrzeń Objawienia” – Alastair Reynolds) Pod tą 
nazwą kryje się szereg broni klasy „Piekło” zbudowanych przez Galianę z frakcji 
postludzi – hybrydowców. Ponieważ żródłem informacji o tym jak je zbudować 
jest transmisja z przyszłości, a dokładna moc wszystkich broni pozostawała 
nieznana, hybrydowcy zniszczyli wiedzę o tym jak je budować, pozostawiając 
czterdzieści sztuk do swej dyspozycji. Niektóre z nich posiadały miniaturowe 
czarne dziury, inne były rodzajami broni energetycznej. Każda z nich miała około 
siedemdziesięciu metrów długości, posiadała niezależną sztuczną inteligencję, 
a w celu użycia wysuwano ją poza kadłub okrętu. Niektóre służyły do jedno
razowego użytku, inne mogły być przeładowane i użyte ponownie. Z powodu 
niewyjaśnionej mocy wszystkich z nich, wiedziano jedynie, że co najmniej jedna 
była zdolna unicestwić obiekt wielkości planety z odległości 100 jednostek astro
nomicznych. Podejrzewano, że bronie te mogły uszkadzać też gwiazdy, choć nie 
wiadomo do jakiego stopnia.

Broń Hipometryczna – (Seria “Przestrzeń Objawienia” – Alastair Reynolds) 
Rodzaj broni instalowanej na światłowcach, zdolnej do „usunięcia” materii ze 
sfery o średnicy wielu godzin słonecznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że światło 
słoneczne dociera ze słońca do Plutona w jego najbliższym położeniu w ciągu 
pięciu godzin, śmiało można założyć, że broń ta mogła efektywnie usunąć cały 
układ planetarny wraz z gwiazdą. Wiedzę o tym jak zbudować broń przekazała 
ludzkości Aura, celem powstrzymania Inhibitorów, jednego z największych 
 kosmicznych zagrożeń serii.

Broń słoneczna – (Seria “Przestrzeń Objawienia” – Alastair  Reynolds) 
 Olbrzymia superkonstrukcja okalająca gwiazdę. Pierścień zbudo
wany przez Inhibitorów przy użyciu materii całego gazowego giganta. 
Pozwalał na użycie gwiazdy jak miotacza ognia (w podobny sposób jak 
bomba flarowa u  Petera F  Hamiltona) i został użyty by zniszczyć cywilizację 
 Amarantinów na planecie Resurgam.

Łamacz Gwiazd – (Seria Xeelee – Stephen Baxter) – Broń na wyposażeniu 
 stat ków rasy Xeelee, ale też pistolet potrafiący niszczyć gwiazdy.  Stworzony w celu 
walki z żyjącymi w studniach grawitacyjnych gwiazd, zbudowanymi z ciemnej 
materii ptakami. Niestety sposób jego działania nie jest do końca wyjaśniony, 
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choć wiadomo, że na niskich ustawieniach pistolet ten wysyła  promieniowanie 
synchrotronowe, a na najwyższych jest zdolny do niszczenia gwiazd, co  dzieje 
się gdy Jim Bolder chcąc zniszczyć okręt w kosmosie, trafia przypadkowo 
w gwiazdę macierzystego systemu Qax (rasy, która podbiła ludzkość) powodując 
jej kompletne zniszczenie w ciągu czterech dni. 

Bomba wirusowa – (Uniwersum Warhammer 40k „Herezja 
Horusa”  –  Dan Abnett) Potężna broń biologiczna, zrzuca „Pożeracza 
życia” – genetycznie  modyfikowany wirus infekujący wszelkie życie organicz
ne na  poziomie  komórko wym, powodując ich rozpuszczenie. Był on na tyle 
 efektywny, że penetrował nawet pancerze oraz maski ochronne kosmicznych 
marines i niszczył nawet bakterie, a sam Imperator uważał tę broń za wyjątkowo 
okrutną. Bomby wirusowej używano w ostateczności, jako jeden ze sposobów 
na wykonanie „Eksterminatusa”, czyli rozkazu dokonania całkowitej zagłady 
planety wraz ze wszystkim co na niej żyje.

Bomba cykloniczna – (Uniwersum Warhammer 40k) Rodzaj broni, pod której 
nazwą kryją się różne warianty bomb, charakteryzujących się  kompletnym 
zniszczeniem biosfery planety, przez podpalenie tlenu w atmosferze, wywołanie 
wstrząsów poprzez destabilizację tektoniki planety i  spowodowanie tym samym 
serii erupcji wulkanicznych. Jest to drugi, obok bomby wirusowej, sposób 
na wykonanie rozkazu „Eksterminatus”. Bomby te potrafiły naruszyć skorupę 
planety i destabilizować jej jądro.

Rękawica nieskończoności – (Uniwersum Marvela) Jest to jeden 
z najpotężniejszych artefaktów w całym uniwersum. Możliwości Rękawicy 
Nieskończoności są praktycznie ograniczone tylko wyobraźnią tego, kto jest w jej 
posiadaniu.  Jej użytkownik  Thanos używając mocy kamieni nieskończoności 
zawartych w rękawicy może co prawda zrobić cokolwiek zechce, począwszy od 
zniszczenia wszechświata do stworzenia nowego, ale zadowala się unicestwie
nie połowy życia.

Kinematografia

Gwiazda Śmierci (Gwiezdne Wojny) Chyba najbardziej wszystkim znana broń 
niszcząca planety. Olbrzymia stacja kosmiczna o średnicy 200 kilometrów 
wyposażona została w osiem laserów tworzących „superlaser” – niszczy
ciel  planet. Zbudowana na orbicie więziennej planety Despayre, dokonała 
 znisz czenia Alderaanu w części IV – „Nowa Nadzieja”. Po wystrzale okres 
ładowania wynosił prawie cały dzień, a celność broni wynosiła jedynie kilka 
kilometrów, ale z uwagi na wielkość potencjalnego celu była akceptowalna.

Gwiazda śmierci 2 (Gwiezdne Wojny) Następczyni zniszczonej przez 
Luke’a Skywalkera Gwiazdy Śmierci to nieukończona, choć posiadająca zdolność 
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bojową kolejna stacja. Jej średnica wyniosła 900 kilometrów. Nie posiadała wady 
konstrukcyjnej swej poprzedniczki, czyli szybu wentylacyjnego prowadzącego 
do reaktora, a wzmocniony i ulepszony superlaser otrzymał poprawiony  system 
celowania, umożliwiający trafienie w pojedyncze statkimatki wroga z siłą 
o wiele mniejszą niż ta potrzebna do niszczenia planet. Dzięki temu, broń była 
gotowa do ponownego niskoenergetycznego strzału w przeciągu kilku minut. 
Również okres ładowania reaktorów został skrócony z całego dnia do pięciu 
godzin. Broń ta nie została użyta z pełną mocą, przed zniszczeniem jej przez re
beliantów.

Baza Starkiller (Gwiezdne Wojny) Projekt następców Imperium, czyli Nowego 
Porządku, przewyższający swe poprzedniczki zdolnością bojową. Ta ładowana 
energią gwiazdy baza, zbudowana wewnątrz lodowej planety Ilum, zdolna była 
do niszczenia całych układów planetarnych. Tak też stało się z układem  Hosnian.

Maszyna zagłady – (StarTrek  seria oryginalna, gra StarTrek: Online) Jest 
to urządzenie nieznanego pochodzenia, strzelające wiązkami antyprotonów, 
zdolne niszczyć planety. Pozostałości po nich maszyna zużywała jako paliwo. 
Spotkał ją na swej drodze statek USS Constellation, który później został odnale
ziony dryfujący w przestrzeni przez kapitana Kirka i załogę „Enterprise”.

Czerwona substancja – (Pełnometrażowy StarTrek z 2009 roku) Materia, 
której jedna kropla zdolna jest przekształcić planetę lub gwiazdę w czarną 
dziurę. Ambasador Spock użył jej by zlikwidować zagrażającą przejściem 
w fazę supernowej gwiazdę systemu macierzystego Romulan. W tym samym 
filmie, substancji tej użył Nero, główny czarny charakter filmu, by zniszczyć 
planetę Wolkan.

Urządzenie Genesis – (StarTrek 2: Gniew Khana) Teoretycznie nie jest to broń, 
lecz urządzenie terraformujące. Z założenia wystrzelona w niezamieszkałą 
planetę torpeda, redukowała jej powierzchnię do cząstek subatomowych, 
by potem w przeciągu zaledwie kilku godzin przetworzyć je według zadanego 
schematu w atmosferę oraz powierzchnię planety tak, by nadawała się do kolo
nizacji. Gdyby użyć jej na zamieszkałej planecie, cóż, zrobiłaby to samo z jej 
mieszkańcami. Co ciekawe w filmie tym, po uruchomieniu urządzenia przez 
Khana, zniszczeniu statków oraz wybuchu samego urządzenia, z pyłu mgławicy 
powstaje planeta klasy M, nadająca się do zamieszkania.

Broń Dakara – (Stargate SG1) – Broń Starożytnych zbudowana we wnętrzu 
góry na planecie Dakara, zdolna do wysłania fali energii rozdzielającej materię 
na podstawowe składniki. Została zbudowana celem zniszczenia replika
torów. Fala szybko ogarniała całą planetę, ale nie mogła wydostać się na orbitę, 
 natomiast wysłana przez sieć wrót, stała się bronią galaktyczną zdolną sięgnąć 
wszystkich połączonych wrotami planet.
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Superbroń Anubisa – (Stargate SG1) – Potężna broń niszcząca planety, 
którą zainstalował na swym statku goa’uld Anubis, niszcząc przy jej pomocy 
planetę Abydos. Gdy Anubis ostatecznie został jednak pokonany przez Ra, 
kamienie aktywujące broń zostały rozdane innym potężnym Goa’uldom – 
Władcom  Systemów.

Zabójca Planet – (Babylon 5) Energetyczna broń Vorlonów, skonstruowana 
do walki z Cieniami. Dyskoidalnego kształtu statek o średnicy od 4,5 do 6,5 
 kilometra posiadał zdolność niszczenia planet. Po drugiej wojnie z Cieniami, 
gdy Vorloni odeszli poza krawędź galaktyki, pozostały po nich co najmniej dwa 
wyposażone w nią okręty.

Chmura Śmierci – (Babylon 5) – To stworzona przez Cienie nanotechnolo
giczna broń, niewykrywalna dla statków Sojuszu Ziemskiego, a jedynie przez 
czuj niki Vorlonów. Tak naprawdę pokrywając planetę, chmura ukrywała set
ki  wyrzutni bomb jądrowych, wbijających się w skorupę planety, by dotrzeć 
w pobliże jej jądra i tam detonować. Co ciekawe, Cienie zaczęły jej używać 
 dopiero po tym jak Vorloni użyli przeciwko nim swych Zabójców Planet.

Pocisk WszechświatWszechświat – (Futurama) Jak sama nazwa wskazuje, 
pocisk ten wystrzelony z jednego wszechświata podróżuje przez rozdarcia 
w materii rzeczywistości i potrafi zniszczyć cały inny wszechświat, co stawia ten 
rodzaj broni prawie najwyżej w skali mocy. Niewiele więcej o tej broni wiadomo 
poza tym, że stworzyło ją Demokratyczne Ugrupowanie Planet – DOOP.

Gry komputerowe

Tygiel – (Mass Effect) – Stworzone celem zniszczenia Żniwiarzy urządzenie 
będące źródłem energii, które w połączeniu z Cytadelą i przekaźnikami 
masy może rozesłać w galaktyce olbrzymie ilości energii. Do projektowania 

StarGate  SG1
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urządzenia, przez miliony lat dołożyło swych wysiłków wiele ras, aczkolwiek 
nikomu nie udało się go użyć przed wyginięciem. W ostateczności zanim 
 Proteanie zostali zniszczeni, zdołali ukryć schematy broni na Marsie. Tygiel mógł 
być użyty w różny sposób, w zależności od wyboru gracza. Broń ta potrafiła 
zniszczyć Żniwiarzy (czerwoną energią), jednakże ta opcja niszczyła również 
inne życie syntetyczne. Pozwalała na przejęcie nad Żniwiarzami kontroli (nie
bieska energia) lub stworzenie nowej organicznosyntetycznej struktury DNA 
(zielona energia), które to rozwiązanie skutkuje odwrotem Żniwiarzy.

Pierścienie Halo – (Halo) – Olbrzymie światypierścienie stworzone do 
 powstrzymania Potopu – pasożytniczej, obcej formy życia, która infekowała 
wszystko co żyje, a nawet martwą tkankę, transformując je w kolejne osob
niki własnego gatunku. Pierścienie wysyłają ponadświetlny impuls superma
sywnych neutrin, które w swoim zasięgu niszczą układ nerwowy wszystkiego 
co żyje, tym samym nie dając możliwości Potopowi rozprzestrzeniania infekcji. 
Każdy z 7 pierścieni ma zasięg 25000 lat świetlnych, co razem pokrywa praktyc
znie całą galaktykę.

Kiedy spopielimy już atmosfery mniej ważnych planet wroga,  zamienimy 
w chmurę pyłów i gazów gwiazdę jego systemu macierzystego, a on sam 
po  ucieczce do innego wszechświata zginie wraz z nim, wydawałoby się, 
że możemy wreszcie odpocząć. Tylko to pulsujące uczucie, gdzieś z tyłu głowy 
nie daje nam spokoju. A co, jeśli wróg czycha w alternatywnej linii czasu? 
Jeśłi zdoła tam wygrać? Oczywiście nie możemy na to pozwolić i już absolutnie 
wszelki ślad po nim należy wymazać z historii. Nie pozostaje nam nic innego jak 
użyć najsilniejszej broni fantastyki naukowej.

Jest nią Bomba Rzeczywistości (serial Doktor Who) skonstruowana przez 
Davrosa dla Daleków, których sam stworzył. Broń ta niweluje pole elektryczne 
utrzymujące atomy w całości, powodując zniszczenie wszelkiego życia i materii 
całego wszechświata, poza tą z której zbudowani są  Dalekowie i ich pojazdy. 
Ale to nie wszystko. Broń ta potrafi spenetrować wszelkie alternatywne linie 
czasu i również je unicestwić, co czyni ją najpotężniejszą z wymyślonych broni 
w SF jako całości.

Teraz, gdy z wrogów zostało tylko wspomnienie i cząstki subatomowe, 
można spokojnie odetchnąć, rozkoszując się widokiem zniszczeń jakich udało 
nam się dokonać. Ku chwale Imperium lub twego Domu.

Karol Ligecki

urodzony w 1977 w Olsztynie dzieciak lat 90. Stary amigowiec, wielbiciel kosmosu, 
nauki i fantastyki naukowej. Niepoprawny optymista zafascynowany teorią o starożytnych 
astronautach – ja nie chcę wierzyć, ja chcę wiedzieć!
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Gdy je odkryłem w 1990 roku, pierwszego roku zagrałem 200 razy… Dziś 
mam na koncie ponad 10 000 gier i nie żałuję ani jednej. Czym są gry bitewne, 
że potrafią tak wciągnąć?

Oficjalnie bitewniak to rozgrywka przy pomocy figurek i ich potycz
ki na  specjalnie przygotowanym polu bitwy. Wszystko (zasady, miniaturki 
i tereny) muszą być jak najbardziej realistyczne. Gracze najpierw kolekcjonują 
zestawy oddziałów (często sklejają i malują), następnie wybierają konkretne 
oddziały (według określonej punktacji), tworząc armię. Ważnym elementem 
jest rozstawienie oraz taktyka gdzie i jak gracz porusza figurki po polu 
 bitwy. Zwycięstwo zależy od zajęcia najważniejszych celów lub od pokona
nia  wszystkich oddziałów wroga. Oczywiście według też określonych zasad. 
Co za tym idzie, każdy model lub oddział ma swoje parametry określające 
skuteczność, ekwipunek i punktację. Uff – tyle teorii.

W czasach antycznych i nowoczesnych nie były jeszcze tym, czym są teraz. 
Używano setek cynowych lub ołowianych figurek do pokazywania ustawienia 
wojsk, własnych i wrogich. Przy pomocy prostych logicznych zasad umawiano 
się na przykład, że dwóch kawalerzystów odpowiada za zabicie dwóch pie
churów, ale giną, jak będzie trzech na jednego. 

Najsławniejsza bitwa figurkowa odbyła się podczas wojny pruskiej w 1870 
roku. Generałowie Pruscy przed główną bitwą pod namiotami ustawili ogromną 
dioramę z pełnym odwzorowaniem terenu. Tysiące figurek wroga i własnych. 
Ołowianych, ale… pomalowanych. Przez 3 dni rozpatrywali potencjalne ataki, 
z lewej strony wzgórza, z prawej… Po 3 dniach wygrali wielką bitwę, zdobyli 
duże tereny Francji, a historia ich uwieczniła.

Tak powstawały gry bitewne Pierwszej generacji (zwane niekiedy grami 
historycznymi). Tysiące modelarzy i miłośników historii wymyślało zasady 

Bitewniaki
Artur Szyndler

ARTYKUŁ
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do swoich pomalowanych i ustawionych w szykach modeli żołnierzyków. 
 Zasady z reguły były skomplikowane niczym wywody prawnicze. Dziesiątki 
reguł określało lot pocisków, morale poszczególnych jednostek, czy prędkość 
wiatru. Mogli to pojąć tylko nieliczni. Mimo trudności grami bitewnymi 
pasjonowało się wielu znanych ludzi, nawet pisarze, jak np. Herbert G. Wells, 
autor między innymi Wojny Światów oraz Wehikułu czasu.

Druga generacja bitewniaków powstała, gdy ukazał się Warhammer Fantasy 
Battle firmy Games Workshop. Wywodził się z gier historycznych, ale miał wiele 
elementów popularnych wówczas gier RPG (fabularnych). Panował niepodziel
nie przez 40 lat. W tym czasie było równie dużo coraz to nowszych jego  edycji, 
co konkurencyjnych systemów małych firm. Większość ich przeżył. Skupił się 
na pięknych modelach, co roku ulepszanych i na tworzeniu historii świata. 
Do reguł gry Games Workshop z roku na rok podchodziło coraz bardziej  ulgowo, 
za to coraz bardziej komercyjnie. Kolejne kodeksy i księgi armijne dawały 
przewagę nowo produkowanym jednostkom i armiom. Nowe jednostki miały 
lepsze parametry i zasady specjalne. Wiadomo, aby lepiej się sprzedawały, 
bo firma z czegoś musi żyć. Tym, co się zakochali w grach Games Workshop 
(jak ja), na początku to nie przeszkadzało. Po wielu latach pojawiła się złość, 
ale nadal grano. Z czasem zasady tak uproszczono, że w nowym systemie, który 
pojawił się w 2015 roku w miejsce Warhammera Fantasy Battle – Age of Sigmar, 
kompletnie zapomniano o balansie między armiami graczy (przez pierwsze 
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dwa lata nie było punktacji). Wręcz z nich zakpiono, wymyślając zasady typu 
gracz z większą brodą… zaczyna grę, albo gracz, który zatańczy… Konkurencja 
wówczas prawie nie istniała, a gdy powstawała, to naśladowała stare zasady 
Warhammerów i nigdy nie odniosła większych sukcesów.

Dwa lata temu nastąpił przełom na skalę światową. Kilka bogatszych firm 
zatrudniając byłych specjalistów Games Workshop, intensywnie pracowało 
nad nowymi zasadami, aby ich bitewniaki dawały równe szanse wszyst
kim grającym. Wykonali tak dobrą robotę, że powstały gry bitewne Trzeciej 
 generacji. Kluczowa była naprzemienna aktywacja jednostek, doskonały 
 balans, brak zbędnych zasad. Stworzono reguły łatwe do nauczenia a trudne do 
wygrywania (Easy to play, hard to Master) oraz karty jednostek plus aplikacje 
zamiast ciężkich, drogich ksiąg armijnych.

Gry Trzeciej generacji odniosły niebywały sukces. W jednym tylko sklepie 
Paladynat, w ciągu dwóch lat rozegrano prawie 3 tysiące tych gier! W Fallout 
Warfare Tactics ponad 300, w Star Wars Legion  blisko 800 i prawie 1900 w Grę 
o Tron (A song of Ice and Fire). O Conqueście czy Marvel Crisis Protocol nie 
wspominając. Do tego typu gier pretendują obecnie Elder Scrolls (Call to arms) 
firmy Modiphius Entertainment oraz zapowiedziany na sierpień historyczny 
Victory at Sea firmy Warlord Games.

Oczywiście gry Drugiej generacji też cały czas ewoluują – powstają coraz 
ciekawsze zasady i ładniejsze figurki.  Mają tysiące oddanych fanów, którzy 
z reguły tak dużo pieniędzy na nie wydali, że nie decydują się na nową grę (żony 
się na to nie zgodzą). Na przykład w Paladynacie ponad 700 gier rozegrano 
w Kings of War firmy Mantic i drugie tyle w różne gry Games Workshop.

Na zakończenie, co daje granie w gry bitewne? Przecież kosztują 
niemało, pochłaniają dużo czasu, a figurki trzeba własnoręcznie pomalować. 
 Podam  tylko 3 powody, dla których tysiące graczy je wybrało.

Satysfakcja – gry w bitewniaki to sport i wojskowa rywalizacja w jednym. 
Własnoręczne przygotowanie armii według określonych zasad, Sklejenie 
i pomalowanie figurek według własnej wizji, ustawienie na polu bitwy i to, 
co najważniejsze: taktyczne ruchy i ataki na wroga. Wojna i sport w jednym. 
Prestiż podkreślany medalami, pucharami i innymi trofeami, które można 
zdobyć dzięki organizowanym co roku setkom turniejów, ligom i kampaniom. 
Sam posiadam ponad 50 pucharów czy medali, kilka tytułów Mistrza Polski 
i jeden Mistrza Świata. 

Szkolenie umysłu – każdy, kto rozgrywa bitwy na specjalnie przygoto
wanym stole, kto podejmuje decyzje taktyczne podczas gry i strategiczne 
podczas układania rozpisek, co ma wejść do jego armii, szkoli szare komórki 
w mózgu. Rozgrywki są niepowtarzalne i sytuacja może zmienić się w każdym 
 momencie. Osoby te cały czas trenują, a ich mózg pracuje na najwyższych 
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obrotach.  Pomimo wieku, myśli grających są niczym u nastolatków,  demencja 
starcza omija ich szerokim łukiem, a w rozmowach czuć świeżość i elastyczność. 
Często porównuję osoby niegrające oraz grające z tych samych środowisk 
i w tym samym wieku. Widzę różnice. Niekiedy jestem przerażony obserwując 
jak niegrający w bitew niaki (lub bez innego hobby trenującego umysł) są 
 skostniali w zasadach życiowych, zarazem niereformowalni i często bez żadnych 
 ambicji. Nie  wszyscy oczywiście, ale wielu… Jeden ze znajomych pułkowników 
przyglądając się grającym powiedział mi, że niektórzy gracze są przygoto wani 
do dowodzenia wojskami, na poziomie najlepszych z akademii wojskowej. 
 Niektórzy pewnie w przypadku wybuchu wojny zostaliby  legendarnymi 
generałami, gdyby tylko pozwolono im dowodzić.

Cenne Hobby – każde hobby jest drogie (nie znam taniego), ale te łączy 
 kolekcjonerstwo z praktycznym wykorzystaniem zbiorów. Ten, kto ma większy 
wybór figurek do swojej armii może stworzyć ciekawsze jej wersje (tak zwane 
rozpiski). Dodatkowo te hobby to ogromny social (interakcja z innymi grającymi), 
nieodtrącający nikogo, nawet największych samotników. Amerykańscy nau
kowcy odkryli także, że praktycznie anulują zapędy samobójcze. Ja zapraszam 
do bitewniaków życiowych pechowców. Ilość prób samobójczych wśród 
nas –  graczy – jest… dziesięciokrotnie niższa niż w innych środowiskach. 
 Pechowo zakochani mogą zapomnieć traumy i przetrwać, zajmując się tym 
pięknym hobby. Nawet uzależnieni od alkoholu i używek z czasem odkrywają, 
że wolą wydać pieniądze na nowe figurki niż na to, co przeminie po kacu. 
Jedna dobra flaszka to nowa jednostka. Prawdziwi gracze bitewniakowi nie 
zastanawiają się nad tym, choć są wyjątki, gdy na dużych turniejach spotykają 
wielu starych znajomych. 

Uwaga na koniec. Te hobby jest mylone i bardzo podobne do grania 
w  planszówki. Jest jednak różnica. W planszówkę gra się średnio kilka
kilkanaście razy w życiu. W bitewniaka średnio od kilkudziesięciu do kilkuset 
razy i żadna gra nie jest podobna do poprzednich. Każda jest inna. One się 
po prostu nie nudzą…

Artur Szyndler

Jeden z twórców gry fabularnej Kryształy Czasu, opublikowanej: w wersji elektro
nicznej i na łamach czasopisma Magia i Miecz. Niegdyś przedstawiciel Target Games 
(wydawca takich gier jak Warzone czy Chronopia) oraz Games Workshop, gdzie zajmował 
rozpowszechnianiem takich gier jak Warhammer i Warhammer 40,000. Obecnie pro
wadzi sklep z grami bitewnymi i planszowymi “Paladynat” w Warszawie. W roku 2014 
zapoczątkował autorską powieść opartą o świat Kryształów Czasu. Saga została zaplano
wana na 13 tomów (26 części) pod wspólnym tytułem – Saga o Katanie.
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Wolę być kryształem strzaskanym,
niż całością zhańbioną,
gdy przyjdzie stanąć raz ostatni
i dowieść serca lżejszego od pióra,
nie klęcząc, a stojąc.

Paliwa starczy tylko w jedną stronę.
Do dziewczyn wszystkie listy
wyrzucam na wiatr.
Na błahe emocje brak w kokpicie miejsca.

Znałem wiele twarzy, lecz
gdy podrywam się ku niebu,
widzę tylko jedną, wiesz?
Głos twój istniał
kiedyś, gdzieś.
Uleciał.
Jak szelest liści wiśni.
W czaszce grzmią mi tylko już
pradawne inkantacje.

Po szybie ciekną krople.
Lecz deszcz nie zmieni nic.
Ruszamy i tak.
Nie dla nas wieje Boski Wiatr.

Mój wrogu, mój bracie.
Jestem ostatnim dechem smoka?
Czy rozkwitem sakury?

Kamikaze
Kacper Adamski

WIERSZ
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Potężny, żelazny wąż mknął przez pustkowie, wyjąc i wyrzucając gęste 
kłęby  ciemnoszarej pary. Ostro zakończony dziób wykuty na podobieństwo 
 gigantycznego, wściekłego krasnoluda skrzył błękitnymi błyskawicami. 
Żelazne poliki osłaniała przyłbica, kanciasty zderzak wieńczący majestatycz
ny wyrób Technomagii. Za skorupiastym, długim ogonem pociągu ciągnęły się 
 szerokie obłoki, z których wyleciał elf. Jego zielone szaty odznaczały się drobną 
plamką na niebie. Orczy żołnierze, siedzący w wieżyczkach strażniczych 
 umieszczonych na dachach kilku wagonów, zdawali się jej nie dostrzegać.

Szybujący wśród chmur wyglądał niczym posąg jakiegoś boga.  Dostojny, choć 
długie białe włosy łopotały równie szaleńczo jak odzienie i złota szarfa, którą 
przepasał wokół torsu. Siedział na klęczkach, za podparcie mając srebrzysty 
 dywan utkany misternie z powietrza. Leciał niewzruszony, czekając, aż  zrówna 
się z czołem pociągu. Dużo niżej, po obu stronach Błyskolei, leciały dwa 
dwupłatowe pyrpyrowce. 

„To już”. – Elf prychnął,  patrząc z góry na pilotów. Nie mieli dość 
wyobraź ni, by szukać niebezpieczeństw nad sobą. Ocenił ułożenie widocz
nych w czasie słonecznego popołudnia księżyców. I rzeczywiście. Orkowie odle
cieli, żeby uzupełnić zapas wody. Nie podejrzewali, że ich zmiennicy nigdy 
nie nadlecą.

Elf wyciągnął z zasobnego rękawa starodawną lampę i potarł ją. Niebo nad 
nim natychmiast pociemniało. Obok stadka cumulusów wyrosła zasłaniająca 
błękit ciemnoszara chmura, wściekle hucząca błyskawicami. Złapał dłońmi 
krawędzie latającego dywanu i zacisnął powieki. Pochylił nisko głowę, dotykając 
czołem delikatnej tkaniny.

Kolejna stacja: koniec świata. 
Za opóźnienia przepraszamy

Piotr Kurek

OPOWIADANIE



20

Kolejna stacja: koniec świata. Za opóźnienia przepraszamy

– O Ty, tchnienie burzy, użycz mi siły i przebacz. Jesteś wolne, ale proszę,  zalep 
uszy moich wrogów świstem, zatkaj ich oczy wodą, przeszyj serca błyskawicą 
jako prosi skromny Siodhacha! – rzekł po staroelficku.

Chmury zatrzeszczały. Okolicę upstrzył grad błyskawic orających ziemię 
ledwie kilkadziesiąt stóp za pędzącym wehikułem. Niebo otwarło swe bramy, 
z ciemniejącej nad głową masy pary wodnej lunęło.

Strzelców siedzących w obrotowych wieżyczkach otaczały kopuły z pancer
nego szkła. Mogli obracać się wokół osi, manipulując mechanizmami wielkich 
dział gatlingowych. Na oczach nosili gogle z soczewkami ogniskującymi lepiej 
niż dawne lunety. Jednak teraz byli ślepcami. Chroniące ich szyby zostały zalane 
falami deszczu tak gęstego, że ich świat zmienił się w falujące zwierciadło.

Elf pociągnął za nitkę dywanu, drastycznie obniżając w ten sposób pułap 
lotu. Po zniżeniu się na wysokość Błyskolei wyśpiewał starożytne zaklęcie. 
Magiczny środek transportu zaniósł go do samej lokomotywy. Blada twarz elfa 
pożółkła. Złapał za ciężką, mosiężną klamkę z wyrzeźbioną miniaturową głową 
krasnoluda i szarpnął. Drzwi ustąpiły, a on wskoczył do wnętrza.

***

Nad wyrwą między dwiema skałami wznosił się gigantyczny,  kamienny most. 
Płasko ścięty szczyt stożkowej skały upstrzony był krasnoludzkimi  runami, 
żarzącymi się ostrzegawczym żółtym światłem. James poprawił  kapelusz 
i złapał mocniej za kierownicę Rossmobila. Machina przypominająca meta
lo wego konia wyposażonego w cztery długie, pająkowate nogi zaklekotała 
tysiącem zębatek ukrytych pod miedzianym poszyciem, zginając się do skoku. 
Siedzące na  plecach jeźdźca ważkowce wielkości niemowlęcia zerwały się do 
lotu i zabzyczały śmigłami, wznosząc się wysoko. Ich oczy – małe kryształowe 
kule – jarzyły się pomarańczowym światłem. Rossmobil wisiał na pionowej skale 
urwiska,  dlatego James musiał mocno przywiązać kapelusz i trzymać się siodła. 
Choć na jego twarzy malował się zawadiacki uśmieszek, to w duchu przeklinał 
swoją pozycję. W tej chwili marzył o odrobinie whisky z lodem i o podrapa
niu tego cholernego, trzydniowego zarostu.

– Słuchaj – zabuczała trąba Magofonu wmontowanego w kokpit 
maszyny – kamienne tory razem z metalem Błyskolei wykorzystują genera
tor Staubmanna. Magiczna interferencja tworzy błyskawicowe prowadnice, 
po których sunie Błyskolej, dlatego musisz uważać...

– Jotum, nie kumam nic z tego bełkotu – odparł wesoło James. 
Ważkowce dotarły nad urwisko, mijając przecinające rozpadlinę tory. 

Skierowały oczy w kierunku, z którego nadciągało przeznaczenie.
– Czy wszystkie krasnoludy tak bełkocą? – Padła odpowiedź.
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– Nie czas na żarty! Widzę dzięki ważkowcom, że Błyskolej się zbliża! 
Odlatuję, zanim zauważą mnie spotterzy! Zapamiętaj, masz szansę na jeden 
skok. Czekaj... czemu wziąłeś pięć pocisków Aryeha? Przecież trzy to dawka 
graniczna! – Jotum był wyraźnie zaniepokojony.

– Nie wiemy, kogo wysłali Szmaragdowi. Musimy być gotowi na przekra
czanie granic – odparł James. Po raz pierwszy w jego głosie zagrały ponure tony. 
Zbliżający się trzask żywiołu błyskawic oznaczał jedno: czas na skok, zanim 
czoło pociągu oddali się poza zasięg Rossmobila.

Na kamiennych torach pojawiła się wyczekiwana Błyskolej. James pociągnął 
mocno za dźwignię, zaterkotały zębatki i machina wystrzeliła w jej kierunku. 
Nie trafił! Rossmobil wylądował na jednym z dalszych wagonów.

***

Czy żywiołaki mają duszę? – pytał heretyk Dubhain w 369 roku Ludzkiej Ery. 
Otóż proste rozumowanie daje nam powszechnie znaną odpowiedź przeczącą. 
Wiadomo, że elementy poślednie oddają swą esencję. Łączone esencje tworzą 
wyższe jakości, które to mają służyć najwyższej jej formie – życiu myślącemu 
i czującemu. Przeto jak uznajemy, że zwierzę nie ma duszy i łączymy je z ogniem, 
by dało strawę, tak żywiołaki sześciu elementów tworzą Magyę, którą splata-
my i wykorzystujemy dla chwały według naszego upodobania. Sześć żywiołów: 
ogień, powietrze, woda, ziemia, błyskawica i metal tworzą najczystszą formę 
Magyi.  Wszelakie ifryty, dżanni, zefiry oraz inne elementale wedle wiedzy 
zdroworozsądkowej, prostaczkowej i nienaukowej mogą zdać się rozumnymi 
bytami. Każdy z nich jest jednak niby ptactwo w powietrzu albo ryby w morzu.

Byty eteryczne rozumne oraz byty cielesne nierozumne są jak materia 
nieożywiona – to dary dla naszych alchemików, technomagów, kowali i czaro
dziejów; budulce cywilizacji! Jak dowiedliśmy w tym nieco przykrótkim wywodzie: 
prawa przysługują tylko bytom cielesnym i rozumnym, przede wszystkim ludziom 
i w równym niemalże stopniu krasnoludom, a także orkom, a nawet elfom.

Nadrektor Freiherr Hans Alex von Arcan Numm

***

Siodhachę oślepił nagły błysk. Elf znajdował się między czterema żelaznymi 
słupami. Zwieńczały je cewki, na których wirowały metalowe dyski.  Czujne oczy 
omiotły wzrokiem te urządzenia, lecz nim zdążył cokolwiek zrobić, dyski 
na dwóch wieżach przestały się kręcić, a dwa pozostałe wyrzuciły w jego 
kie runku zygzakowate szpony śmiercionośnej elektryczności. Nim przemo
czony do cna intruz zareagował, jego cudowny dywan zmienił się w płaszcz. 
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Otulił  szczelnie właściciela, stanowiąc zasłonę przed prądem. Potężna  magia 
zaklęta w zmiennokształtnym przedmiocie, w zetknięciu z generatorem 
prądu Efrayima, zaczęła tracić swą półcielesność, przeszywana błyskawicami 
i rozrywana mocą elektryczności skrzącej coraz bliżej mokrego ciała zielone
go  wojownika.

Elf usłyszał świst wiatru przypominający jęk konającego. Jego serce zabiło 
mocniej strachem, żalem i wściekłością. W nozdrzach poczuł zapach jonów, 
a towarzyszący mu cudowny płaszcz uległ zniszczeniu. Poczuł, jak prąd razi jego 
lewą rękę. Oślepiony, zacisnął powieki i skulił się. W mniej niż tik zegara czekała 
go zguba. Nie nadeszła! Otworzył oczy, rozejrzał się i zrozumiał. W przestron
nym pomieszczeniu pojawiło się pełno pary. Znak, że mechanizm pułapki uległ 
przeciążeniu. Złe serwisowanie lub nieuwaga techników sprawiły, że dane mu 
było przeżyć kontakt z generatorem. Zacisnął mocno zęby, wziął głęboki wdech 
i skoncentrował się na wydechu, by wygasić tysiąc drzazg, które odczuwał 
w poparzonej ręce. Nie czekał. Dzięki sile woli zmusił ciało, by zignorowało 
mocne skurcze pulsujące w członkach. Kilka kolejnych oddechów oraz śpiewna 
mantra uspokoiła organizm.

Sięgnął do przepastnego rękawa i wyciągnął z niego buteleczkę wypeł
nioną srebrnym płynem. Odkorkował, wylał podobną do rtęci substancję 
na podłogę po czym wyrzekł słowa starego zaklęcia. Dziwna materia 
zafalowała, po czym nabrała kolistych kształtów. Srebrna, galaretowana maź 
o średnicy dwóch stóp rozrosła się, odbijając na swojej powierzchni sylwetkę 
skupionego elfa w  zamglonym przedziale. Siodhacha wsłuchał się w otoczenie 
i  dumnie wyprostował.

– Wiem, że jesteście z przodu, a także z tyłu, dwa do trzech 
 tuzinów. Sądząc po odorze głupoty oraz silnych, hałaśliwych sercach, 
 orkowie – powiedział Siodhacha, chcąc wlać niepewność w serca strażników. 
Uważnie słuchał, chcąc dokładnie określić, ilu przeciwników znajduje się przed 
nim, a ilu za jego plecami.

„Fascynujące zabezpieczenie! Wejście do lokomotywy podczas jazdy 
 aktywuje przemieszczenie do przedziału strażniczego umieszczone
go w kieszonkowym półwymiarze, wypełnionym uzbrojonymi po zęby 
 gwardzistami” – wykoncypował w myślach.

Zaklaskał. Odpowiedziały mu trzaski odciąganych kurków i chrzęst łusek 
ruszającego się powolnie gatlinga. 

– Powiedzcie mi tylko, czemu do walki na broń białą wzięliście karabiny? 
Fatalny wybór! – ostatnie słowa wypowiedział cicho, zawieszając w powietrzu 
ciężką groźbę. 
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***

Kowbojowi huczało w uszach od pędzącego wiatru i głośnego trzasku bzyczących 
szyn Błyskolei. 

– Yyy... Dzień dobry, kupię u pana bilet? – spytał James, widząc, że na dachu 
kolejnego wagonu obracał się w jego kierunku spotter. 

Ork wykrzywił się w bojowym grymasie i nacisnął spust. Lufy wychodzącego 
z wieżyczki gatlinga obracały się coraz szybciej. James manewrując wajchami, 
przygotował Rossmobila do kolejnego skoku. Machina przykucnęła, a obracające 
się lufy wystające z wieży rzygnęły nabojami. Długie, tyczkowate nogi oderwały 
się od dachu, rozbryzgując wodę na wszystkie strony. Pojazd znalazł się w powi
etrzu. Jasne smugi śmierci śmignęły w kierunku miedzianego rumaka. Po chwi
li James usłyszał huk, a Rossmobilem zatrzęsło. Mimo zamkniętych powiek 
mężczyzna wyraźnie widział rozbłysk wybuchu. 

„Jak ja się w to wpakowałem?” – pomyślał, po czym w jego wyobraźni 
pojawiły się wspomnienia sprzed kilku godzin:

Założył na tors dwa krzyżujące się bandoliery. Do czarnych spodni przypiął 
pas z sześcioma kaburami, strzelił biczem, tnąc opary gęstego dymu. Siedzący 
przy stole bilardowym krasnolud palił fajkę i obserwował poczynania swego to
warzysza.

– Uważaj z dynamitem, jest wzmocniony. A, i jak ty wyglądasz. – Jotum 
skrzywił się, wbijając pełne dezaprobaty spojrzenie w ostrogi radośnie brzęczące 
na wysokich, skórzanych butach. – Posłuchaj. Dar Krzata to luksusowa Błyskolej 
przemierzająca pół kontynentu. Dupę wożą w niej zblazowani arystokraci, 
którym nudzi się w ich ojczyznach, więc jadą marnować powietrze innych kra
jów. Bejcowane intarsje, nakaz stosowania eleganckich strojów po zmierzchu... 
nie będziesz tam pasować. 

– Krasnoludzki rewolwer Balder, kaliber 44 twojej produkcji. Cudeńko. On 
pasuje do mnie, ja do niego. Żaden z nas nie pasuje do jebcowanych intarsji. 
Nie kalkulujemy. Jeżeli nie uda mi się wylądować na ciufci, to mnie nie ma. Nie 
przebiję się przez wszystkie przedziały, nawet jak ubierzesz mnie jak słodką 
kurewkę. 

James zachichotał, następnie uderzył palcem bębenek rewolweru, 
wprowadzając go w ruch.

Jotum jęknął, po czym zatkał uszy, kręcąc głową. Po chwili rozłożył ręce 
w geście rezygnacji i wyciągnął spod stołu nowe urządzenie.

– Nie zasłużyłeś na niego, ale skoro jesteś naszą jedyną nadzieją, to proszę. 
Mój nowy wynalazek. Granat, podobnie jak pociski Baldera, wykonany z metalu 
reagującego na magię. Posłuchaj, działa tak...
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***

„Cholera, trafił zbiornik wodoru!” – jęknął w myślach James. Ufał swoim 
 instynktom podpowiadającym mu, że to nic dobrego. Stanął na siodle, odbił się 
mocno i wyskoczył. Rossmobil eksplodował, nadając mu pędu. Przeleciał nad 
kopułą orczego spottera, który, choć mógł się obracać, to odchylał mocno głowę 
do tyłu, śledząc jego lot.

„W twojej pracy ważne jest ćwiczenie kar...” – myślał James. Skupił się 
na wyszarpnięciu liny z kotwiczką. Niesiony falą uderzeniową zdołał zahaczyć 
jej zakrzywionym zębem o krawędź wieży. Trzymając się liny, zakręcił fikołka 
i z impetem uderzył o dach. 

„Jeden wagon bliżej celu” – powiedział do siebie. 
Niewidoczne mechanizmy poszły w ruch. Ork zaczął obracać wieżę. 

James przy pomocy środkowego oraz serdecznego palca wyciągnął kilka lasek 
dynamitu, zatykając je pod pachą. Kciukiem wysunął z mankietu koszuli 
drewnianą zapałkę. Przyklejony do dachu potarł nią o podeszwę buta. 

„Kocham ten trick” – pomyślał, a potem przytknął lonty do skrywanego 
od wiatru płomienia. Pociągnął mocniej lewą ręką trzymającą żelazną linkę. 
Uderzył butem o dach, chcąc odbić się od jego powierzchni. Ściskał dynamit. 
Pilnował, by wiatr nie wyrwał mu go z ręki. Nie zamierzał tracić czasu, więc 
zaczął skakać w kierunku szczeliny między wagonami. 

„Cholerne śluzy! Czemu luksusowy pociąg ma pancerne szyby, zamiast 
 wielkich okien, przez które jaśnie dupy będą patrzeć na widoczki?” – skarżył się 
w duchu, zsuwając się w szczelinę między przedziałami. Z niepokojem patrzył 
na deszcz złotych pocisków, którymi gatling rosił przestrzeń.

„Dobrze, że nie flankują mnie pyrpyrowce. Bez nich spotter nie da ostrzeżenia 
innym wieżyczkom” – pomyślał, dyndając na lince. Tknęło go złe przeczucie. 
Spojrzał na dynamit i krzyknął z całej siły, jednak przy hałasie rozpędzonego 
Daru Krzata jego głos był niesłyszalny niczym szept umierającego.

***

Baron Finn drzemał w czerwonej pufie, uśpiony przyjemnym ciepłem 
panującym w wagonie oraz słodkimi zapachami sączącymi się ze świec. 
Obok ciężkiego kryształu napełnionego whisky, na porcelanowej podstawce 
leżało dymiące cygaro. Kiedy rozległ się wytłumiony huk, a pociąg podskoczył 
na nierównych łączeniach szyn, Baron rozbudził się i złapał zlatujący  kielich. 
Postawił go na stoliku, będącym misternym połączeniem drewna białego 
z  mahoniowym, tworzących mozaikę orientalnych rombów.
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***

Elf czuł, jak jeden z niewidocznych orków przestępuje niespokojnie 
z nogi na nogę. Wsłuchując się w otoczenie, oszacował liczbę przeciwników 
na ośmiu. Uspokoił ciało, ledwie zachowując kontrolę nad uszkodzoną ręką. 
Mgła rozwiewała się powoli, odsłaniając głębię surowej przestrzeni przedziału 
stanowiącego pułapkę na intruzów. Siodhacha ostrożnie wyszedł poza zasięg 
morderczych wież, a sunąca po ziemi srebrna maź podążyła jego śladem. 
Na bladej twarzy pojawił się upór, w zielonych oczach zaiskrzyły ogniki. 
Elf bezszelestnie sięgnął do wnętrza swej magicznej, zasobnej szarfy i wyciągnął 
bladoniebieską rękojeść, na której końcu zaczęły się materializować kształty 
kanciastej, szerokiej klingi z przezroczystego kryształu.

„Święte sztylety… piękne połączenie wody i powietrza” – pomyślał, 
przyglądając się ostrej krawędzi. Jednym płynnym ruchem wypuścił posłańca 
śmierci do lotu. Ostrze z dużą prędkością zniknęło w oparach wydobywających 
się z uszkodzonych maszynpułapek. Nasłuchiwał, przekrzywiając głowę. 
Plaśnięcie, jęk i gruchot ciężkiego ciała powiedziały mu, że przewaga liczebna 
przeciwników przed nim została zredukowana do siedmiu strzelb.

– Ognia!
Usłyszał komendę za sobą, po drugiej stronie długiego pomieszczenia. 
Orkowie nie czekali na opad mgły. Strzelcy skryli się za swymi osłonami, 

a stanowisko gatlinga, sądząc po chrzęście młynka, zaczęło pracować. 
Działko sypnęło gęsto nabojami. W mgnieniu oka chmara morderczych pocisków 
z groźnym świstem pomknęła w stronę białowłosego wojownika. Choć szczupłe 
ciało stać było na wiele, wiedział, że z serią wypluwaną przez słynną, nowoczesną 
kartaczownicę Hydra Thompson V.2, którą poznał po charakterystycznym 
dźwięku bębenka, nawet on nie ma najmniejszych szans. 

***

Do uszu barona doszło strzelanie korków od szampana. Widocznie w  innym 
przedziale goście zaczęli bankiecik. Rozbudzony, postanowił przejść się do 
 restauracji, by trochę rozprostować nogi. Na korytarzu od razu wypatrzył go 
wyperfumowany steward, który podszedł do niego ze srebrną tacą z alkoholami.

Finn wszedł do palarni dla gentlemanów, usiadł na wygodnej pufie a kiedy 
rozsmakował się tonięciem w czerwonym pluszu, podszedł do niego służący, 
z namaszczeniem oferując ogień. Baron powoli wypuścił dym, gładząc się 
po brzuchu. Patrzył z zadowoleniem na dostojne towarzystwo. Zauważył 
kilku pośledniejszych dyplomatów, członka pewnej rodziny królewskiej oraz 
tego słynnego handlarza, o którego awansach do panny Izabeli plotkowało się 
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w  nowomodnych brukowcach. Jego wzrok ledwie tylko prześlizgnął się po ma
honiowej boazerii oraz zdobieniach w postaci intarsjowanych obrazów.

Fantazyjne kształty ułożone z drewna różnej barwy układały się w historię 
rodu Breitenbucha – najpotężniejszego krasnoludzkiego klanu mającego 
w garści kawał błyskolejowego interesu. Finn nie zważał na drewniane obrazki. 
Był tu, by pokazać, że może. I żeby nawiązać kilka znajomości. No, może też po te 
przepyszne kreweteczki…

Półelf we fraku o błękitnozłotej barwie z namaszczeniem i delikatnością 
muskał palcami klawisze złotobrązowego pianina. Baron przymknął oczy, 
odpływając w sen, kiedy drzwi do przedziału otwarły się z absolutnie nie
luksusowym pośpiechem. Skąpo odziana kobieta wezwała go do siebie.

***

Już jako mały ork Vuk zrozumiał, gdzie jest jego miejsce. „Jesteś  potomkiem 
złodzieja” – mówili życzliwi obywatele z dzielnicy rozświetlanej lampami 
gazo wymi. Dotarło do niego, że już zawsze będzie kimś gorszym. Dlatego nie 
oczekiwał od życia zbyt wiele. Żona z szerokimi biodrami, sześciu małych 
synów o skórze koloru trawy i wyprowadzka z lepianki na prawdziwe 
przedmieścia. To były jego marzenia. Kiedy dostał fuchę w Gildii, wiedział, 
że złapał bogów za nogi. Czuł dumę przywdziewając czapeczkę kepi, niebiesko
złotą liberię oraz kirys w tych barwach zdobiony herbem Gildii – rudobrodym 
krasnalem oraz koleją na niebieskozłotym polu. Zawsze dbał o uniform, a jego 
 sztucer był dobrze wy czyszczony. Włosy regulaminowo zgolone na zero, wąsik 
natłuszczony i  pociemniony. Nienaganne maniery, usłużność wobec pasażerów, 
tudzież oficerów.

„Kurwa!” – pomyślał zrozpaczony na widok upadającego 
 towa rzysza. – „ Czemu widzę całe życie przed oczami?!”.

Mimo niechęci spojrzał w bok na Vlado przeszytego dziwnym, przezro
czystym ostrzem. 

Vuk przywarł do miedzianej zasłony i skulił się, trzymając mocno sztucer. 
„Po jaką cholerę zostałem wyborowym?!” – jęknął w duchu. – „Chcę do żonki 

i moich małych zieleninek”.
Czemu bał się tak bardzo, skoro mechanizm roszady atomowej teleportował 

tylko jednego intruza? 
„Wszystko będzie dobrze” – uspokajał się, słysząc potężną serię z obrotowe

go działka. – „Miloje był na wojnie, mamy gatling, a reszta chłopaków to naj
twardsze skurwysyny, jakich znam”.

Gardło Vlado, rozorane tuż nad krawędzią kirysa, broczyło brudną 
czerwienią. Vuk uśmiechnął się słabo. Spojrzał na Miloje, dysząc. W oczach 
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byłego żołnierza ujrzał ten sam strach, który rozmiękczał jego nogi, nasycając 
powietrze zapachem potu.

***

Między wagonami, nieco poniżej wysokości dachu, znajdowały się giętkie po
mosty łączące za pomocą elektromagnesów kolejne składy. James nie miał 
czasu. Postawił więc wszystko na potęgę dynamitu. Syk żaru pochłaniającego 
lont, zbliżającego się zbyt szybko do wybuchowego ładunku, przypominał mu 
o nadchodzącej zagładzie... 

Zakołysał się na lince, wyciągnął maksymalnie. Odbił się czubkiem 
buta od dachu korytarza spajającego wagony. Resztę zostawił żywiołowi, 
wypuszczając dynamit. Czerwone laski niesione pędem wiatru poleciały w kie
runku wieżyczki. Kowboj opuścił się z krawędzi dachu, lądując na chyboczącym 
pomoście. Potężna eksplozja zagrzmiała tak silnie, że pomimo wbudowanych 
resorów Gauttego, kilkoma wagonami zatrzęsło. Odczekał chwilę, odzyskując 
siłę w nadwerężonej ręce. Ostrożnie wstał, próbując utrzymać równowagę. 
Podskoczył, złapał linkę i podciągnął się. Spojrzał w kierunku wieżyczki, 
czy  raczej tego, co z niej zostało. Odetchnął z ulgą.

– Ale pierdyknęło! Najłatwiejsze za mną – skwitował na głos.

***

Ochroniarz kręcił wałkiem korbowym, pomocnik ładował podajnik z nabojami. 
Kartaczownica była bardziej archaiczna niż działka umieszczane na dachach 
pociągu, wciąż jednak z takiej odległości oznaczała pewną śmierć. Lufy rzeźbione 
w kształty hydrzych łbów pluły ogniem. Pociski gatlinga uderzyły, rozszarpując 
ciało przeciwnika. Tak przynajmniej podejrzewał Vuk ukryty za swoją zasłoną. 
Niestety, kiedy rozpoczęła się salwa, Siodhacha odwrócony plecami do gatlinga 
wyciągnął kolejne dwa sztylety. Zaczął biec w kierunku pierwszej zasłony strzel
ców. Towarzysząca mu srebrna maź podniosła się, stężała i utworzyła wysoką 
ścianę. Zapora była na tyle mocna, że pociski z gatlinga nie mogły się przez nią 
przebić. Kule odbijały się od twardej struktury, rykoszetując po ścianach oraz 
podłodze wykonanych w tym pomieszczeniu głównie z mosiądzów, cyn, a także 
żelaza. Gęsta chmara odłamków zanikała w odciętej części korytarza. 

– A teraz moja kolej – rzekł głosem pełnym ponurej grozy Siodhacha. 
 Wojownik z błyszczącymi oczami wyglądał jak archaiczny apostoł zagłady. 
Kiedy z ukrycia wychylił się jeden z orków, elf lekkim i delikatnym ruchem 
nadgarstka, jakby od niechcenia, wypuścił sztylet z ręki. Kryształowa broń 
zaświszczała. Ostrze niesione potężną siłą nabrało takiej prędkości, że uderzyło 
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ramię strzelca, nim nacisnął spust. Strażnik wrzasnął, sztylet rozerwał jego 
bark i rozchlastał ramię, odrywając je od pachy. Widzący to Vuk padł na klęczki 
po czym zwymiotował.

– Chowacie się za pancerzem technologii, wierząc, że daje wam siłę 
i bezpieczeństwo, jednak jego wygody odbierają wasze męstwo – powiedział 
Siodhacha tonem natchnionego kaznodziei.

***

James zerknął w wyrwę w dachu wagonu. Po chwili odskoczył jak  oparzony. 
Z wnętrza rozbrzmiały wystrzały. Gdyby nie przywiązana do linki ręka straciłby 
równowagę i spadł. Trzymając ją jedną dłonią, drugą wydobył z kieszeni 
przezroczystą, okrągłą butelkę. Nakręcił zębami zewnętrzny mechanizm 
przypominający miedzianego motylka. Sprężynka uderzyła ostrą, metalową 
skuwkę, a ta rozbiła małą fiolkę umieszczoną wewnątrz buteleczki. Dwie sub
stancje, żółta ciecz oraz zielona para, zmieszały się ze sobą. Kowboj odliczył trzy 
uderzenia serca, po czym wrzucił granat do przedziału wagonu. Buchnęła zielo
na mgła. Po chwili spojrzał ostrożnie do środka i ucieszony odwiązał się od liny. 
Ze śmiechem zeskoczył do wnętrza.

W częściowo zniszczonym przedziale pancernego wagonu znalazł ośmiu 
strażników. Wszyscy spali. James podszedł do wrót łączących go z dalszy
mi wagonami.Zgodnie z instrukcjami Jotuma manipulował przekładniami. 
 Mechanizm nie zadziałał. Na moment kowboj uległ rosnącej presji czasu. 
 Poirytowany kopnął stację rozdzielczą, sprawiając, że magnesy spajające 
 jednostki przewozowe puściły, a dalsza część pociągu została odpięta. Westchnął 
z ulgą. 

„A wystarczyło, żeby pieprzony Rossmobil skoczył odpowiednio daleko! 
Ciekawe, gdzie jest kolega od zielonych” – pomyślał.

Spojrzał przelotnie na śpiących wartowników. Rozsądek podpowiadał, 
że powinien przebrać się za jednego z nich, ale wtedy nie czułby się sobą. 
Był przesądny. Wierzył, że gdyby stracił fragment swojej garderoby, straciłby 
również część pewności siebie. Ręka na pewno bardziej by mu drżała. Postanowił 
iść na żywioł.

Czując przypływ adrenaliny, podniósł dwa bandolety, kopniakiem otwarł 
 drzwi i wszedł do korytarzyka prowadzącego do dalszego przedziału, chowając 
ręce za plecami. Przebiegł korytarz, a następnie rzucił się plecami na podłogę, 
wpadając fikołkiem do kolejnego przedziału.

„Ha! Czułem, że będziecie się czaić!” – krzyknął w myślach, zadowolony 
z  siebie. 
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Orkowie przylegający do ściany spojrzeli na niego zaskoczeni. 
 Kowboj rozłożył obie ręce, jakby w geście przeprosin i wystrzelił z bando
letów. Celował w  sztucery, niestety trafił przeciwników w ręce. Jakiś kamer
dyner czy lokaj wypuścił z rąk srebrną tacę. Ranieni orkowie wrzasnęli. 
 Porcelana warta więcej niż setki  godzin pracy krzyczących strażników zmierzała 
nieuchronnie w  kierunku swego brzęczącego końca. James wyskoczył, a potem 
cisnął bandolety w kierunku jednego z przeciwników. Wylądował twardo 
na dupie, wstał i sięgnął po bicz. Jeden z orków wycelował w niego. James 
smagnął bronią, zawijając batog wokół sztucera. Sprawnym ruchem wyrwał go, 
następnie przyciągnął do siebie. Za późno. Drugiemu wrogowi udało się strzelić, 
kowboj padł.

– Zerknę do przejścia, czy był sam, ty opatrz ranę – rzucił jeden z orków.
W tym momencie James zerwał się na nogi. Z całej siły walnął kolbą jednego 

z przeciwników. Jakaś dama wyszła ze swojego przedziału, pisnęła i zemdlała.

***

Odbijające się od srebrnej ściany odłamki siały krwawe spustoszenie wśród 
strażników. To były sekundy. Widząc, że na barierze nie pojawia się nawet 
ryska, a rykoszety ranią załogę, strzelec wstrzymał ogień z gatlinga. Choć kilku 
 towarzyszy broni miało szczęście i uniknęło gradu kul, to milczenie tych 
z  rozoranymi gardłami czy przebitymi brzuchami podłamało jego  ducha. 
 Najgorsze były jednak krzyki biedaka, który dostał parszywym okruchem 
po  oczach w taki sposób, że już nigdy nie zobaczy słońca. Tymczasem srebrna 
ściana przysuwała się coraz bliżej operatora gatlinga.

Miloje westchnął, przetarł ręką pot z kolby sztucera, po czym zaczął 
żywo gestykulować. Vuk rozumiał znaczenie tych taktycznych sygnałów. 
 Mieli wychylić się zza zasłon, rozpoczynając gęsty ostrzał. Spojrzał po twarzach 
chłopaków, zmrożony lękiem, że tamci nie wyskoczą, a on stanie się przynętą 
dla przeciwnika. Nie było czasu do namysłu! Elf posuwał się w ich stronę, 
z każdym krokiem, znacząco zmniejszając dystans dzielący go od zgromadzenia 
gwardzistów. Vuk krzyknął dziko, wyskakując zza swojej zasłony, podobnie jak 
większość braci broni. 

„Skurwysyn!” – dodał w myślach, widząc kątem oka, że Vlado nie ruszył się 
z miejsca. 

Dwaj towarzysze padli przeszyci ostrzami, których nawet nie dostrzegł, 
a elf już sięgał do złotej szarfy po kolejne rękojeści. Ktoś strzelił, lecz spudłował. 
 Kolejny strzał był dobrze wymierzony. Elf przekręcił tors w prawo, ustawiając 
się bokiem. Był szybszy od kuli. 
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Przezroczyste sztylety pędziły w powietrzu. Vuk odruchowo strzelił, trafiając 
w jeden z nich. Ostrze rozcięło nabój na dwie części, bez żadnej szkody lecąc 
dalej. Nie zmieniło swego toru lotu ani o jotę. Vuk pomyślał o swojej żonce 
i małej zielenince, która już mówiła „tato”. Na szczęście, to nie jego przeszyły 
mordercze ostrza. Nie czekając, aż elf do niego dobiegnie, pociągnął za warkocz 
kabłąka,wyrzucając łuskę. Pociągnął za spust, szarpnął kabłąkiem, strzelił 
ponownie, a po chwili jeszcze raz. Elf przekręcił sztylety w dłoni. Następnie 
zgiął lekko kolana, balansując ciałem, odchylał się na boki, przyjmując naboje 
na płazy swoich przedziwnych broni. 

Vuk cisnął sztucer na ziemię. Mając w dupie pozostałych sztucaków, położył 
się na ziemi, kładąc ręce za głowę.

Miloje wychylił się, by oddać swój strzał. Siodhacha wyskoczył do pr
zodu i spadł obok niego niczym gepard rzucający się na ofiarę. Dwóch strzel
ców, których minął w locie, stało wrytych w podłogę. Nim ktokolwiek zdążył 
zareagować, wojownik rozpoczął taniec śmierci. To, że ciskał sztyletami dało 
się poznać tylko po dźwięku. Nie tylko był w stanie dobywać i ciskać kolejne 
ostrza z błyskawiczną prędkością, nie wiedzieć kiedy posłał też cios płasko 
ułożonej dłoni w gardło Miloje. Dowódca zakrztusił się, lewą ręką dobył bando
letu i nacisnął spust. Elf kopniakiem zbił jego rękę w bok. 

Broń wystrzeliła w zbliżającego się żołdaka, który założył bagnet na swą 
strzelbę szarżując na Siodhachę.

Vuk otworzył oczy i pisnął strachliwie. Bitwa chyba się skończyła, 
bo w przedziale zapanowała cisza. Serce orka wyrywało się z piersi, ciało 
przeszywały dreszcze.

– Łaski! – jęknął.
Siodhacha minął go obojętnie, omiatając swą szatą. Machnął ręką od niech

cenia. Wąskie ostrze bagnetu z lekkim plaśnięciem wbiło się w tętnicę orka.

***

Przed wejściem do kolejnego wagonu Jamesa zatrzymał rudy  krasnolud 
we  fraku. Siedział w niszy obok korytarzyka. Uśmiechnął się do niego 
 krzywo i podniósł lekko „organki” – rewolwer posiadający siedem luf 
strzelających jednocześnie.

– To część prywatna Monsiuer Finna – zakomunikował kowbojowi.
– A tak, rozumiem. Pomyliłem się. – Kowboj się cofnął.
James odprowadzany wzrokiem schował się za rogiem, po czym wyskoczył 

po chwili, wytrącając biczem organki z ręki krasnoluda. Podskoczył do nie
go, dzieląc po łbie kolbą rewolweru trzymanego w drugiej ręce. Niewzruszo
ny przeciwnik zamachnął się, następnie wystrzelił prawym sierpowym. 
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James odchylił się do tyłu. Krasnolud zakołysał się, balansując na obu nogach 
i wyprowadził serię ataków niczym rasowy pięściarz. James zaskoczony jego 
sprawnością stosował uniki, odskakiwał, próbował zbić ciosy, lecz bezskutecz
nie. Szybki prawy prosty zatrzymał się dopiero na jego żebrach, uderzając 
z siłą młota.

James poleciał dwa kroki do tyłu. Krasnolud od razu skrócił dystans. 
 Przyparty do ściany kowboj krzyknął ze strachu. Huknął wystrzał, potem jesz
cze jeden, a za nim kolejny. Kowboj zdołał obrócić rewolwer, którym wcześniej 
zdzielił strażnika po łbie i ranił przeciwnika po nogach i rękach.

– To nic osobistego. Poboli … 
Nie zdążył dokończyć zdania. Krasnolud odrzucony strzałami znowu ruszył 

do przodu. James odskoczył w bok, dobył bicza, po czym owinął go wokół szyi 
przeciwnika. 

„A mógłbym go po prostu zabić...” – jęknął w myślach, mocując się 
z nieustępliwym brodaczem.

***

Oficer łącznikowy siedzący w swojej skrytce na końcu wagonu stukał wściekle 
w zgrzytającą klawiaturę maszyny telegrafowej. Impulsy elektryczne pobudzały 
perforowane taśmy z mosiądzu. Wbrew temu, co pisał przerażony łącznikowiec, 
zamiast wybijanego komunikatu, na depeszy pojawiał się napis:

SZMARAGDOWE BRACTWO OCALI ŚWIAT
Nie rozumiał, co się dzieje. Srebrna ściana przysuwała się coraz bliżej. 

Zasłaniała kolejnych wrzeszczących straszliwie gwardzistów. Milkli jeden 
po drugim. Operator gatlinga walił zakrwawionymi pięściami w zbrojone wro
ta do lokomotywy, jednak maszynista po drugiej stronie słyszał pewnie tylko 
pracę silnika.

– Wezwij wsparcie! – błagał jeden z pozostałych żołdaków.
– Maszyna się zacięła – tłumaczył strwożony pisarz. Obaj spojrzeli na nowy 

wydruk z maszyny telegrafowej:
SPOKOJNIE STOP TO NIE AWARIA TO KLĄTWA TRANTIPUTLA STOP
Oficer odskoczył od maszyny jak oparzony i jęknął. Do oczu napłynęły mu 

łzy. Nic nie rozumiał, a jego jedyna nadzieja na ratunek okazała się być kolejnym 
elementem straszliwego horroru.
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***

James zagwizdał z wrażenia po wejściu do przedziału Finna. Bilard, palarnia, 
dywany, to nie wywarło na nim wrażenia. Fakt, że cały wagon należał do jed
nej osoby już bardziej. Najmocniej na jego zmysły podziałał melanż perfum, 
burze loków, podwinięte półhalki spod których świeciły nagie nogi. Kiedy szedł 
oniemiały pomiędzy siedzeniami, markietanki chichotały i spoglądały na niego 
figlarnie, choć lekko nieufnie. Kowboj rozglądał się, na chwilę zatrzymując przy 
złotej wannie z trzema kranami. Zerkała na niego blond piękność z wystającymi 
spod piany nogami do nieba.

– Z tego leje się ciepła woda? Jeszcze mi powiesz, że ten trzeci daje 
 whisky? – zażartował James.

– Niee, szampan! – odparła kobietka, opryskując go wodą.
James szedł dalej powoli, wbijając pożądliwe spojrzenie w obfite piersi elfki, 

prawie wylewające się na wolność z poluźnionego gorsetu.
– Pan z obsługi? – spytała ich właścicielka z burzą złotych loków.
– Drogie damy, ja przybyłem tu, by nie dopuścić do aktu terroru! Nie, nie, 

spokojnie, nie porwę was od waszego dobrodzieja.
James w końcu dostrzegł właściciela tych luksusów. Znużony baron Finn 

drzemał . Kowboj podszedł do niego otoczony przez nierozumiejące tego zajścia 
kurtyzany. Zacisnął pięści i spojrzał wściekle, rozpoznając gazowego magnata, 
w którego kopalni stracił brata.

– Szkoda, tyle dobra się marnuje! Po co mu to wszystko, jak nie zje i nie 
przepije całego tego złotego gówna? – zaczął wyraźnie złym tonem. Podszedł 
do lokatej elfki, westchnął, kontynuując: – skarbie, ratuję ten pociąg. Daj buzi 
na szczęście.

Nie czekając na reakcję, wsunął dłoń w jej loki i przyciągnął głowę do 
 siebie, łącząc się z nią w długim, namiętnym pocałunku. Jej ręce zaczęły wodzić 
po jego ciele, jego dłonie nie wiedzieć kiedy zaczęły pieścić jej piersi. W końcu 
odsunął ją od siebie, skinął kapeluszem i odwrócił się do niej plecami. Z ciężkim 
sercem wyszedł na korytarz między wagonami. Wbił spojrzenie w potężny 
właz przypominający raczej sejf. W pierwszym odruchu wyjął dynamit,  jednak 
powstrzymał się od wysadzania przejścia. Wydobył z kieszeni nakręcane 
na sprężynę pudełko, które przyłożył do mechanicznego zamka szyfrowego. 
Magnesy wprawiły zamek w ruch, błyskawicznie testując tysiące kombinacji 
szyfru. Wreszcie właz się otworzył. James schował lewą rękę za plecy i z ciężkim 
sercem wbił zastrzyk z pocisku Aryeha w żyłę.
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***

Widział szeroki przedział, a także kilka trupów blisko jego wejścia. 
„Trzeba uważać na rozrzuconą broń, krew, wymiociny i ciała” – pomyślał. 
Dalej ujrzał dziwne mechanizmy oraz straszliwą czerwoną posokę ciągnącą 

się do końca przedziału. Na przeciwległej ścianie widniała falująca srebrzysta 
substancja, a obok niej…

– Siodhacha… nie spodziewałem się, że Szmaragdowi wyślą 
 ciebie – powiedział zaskoczony James.

Na skroni kowboja pojawiła się strużka potu. 
Elf zrobił krok w przód. Powolnym ruchem schował obie ręce w szarfie.
„Ten krasnolud chyba złamał mi żebro” – pomyślał James, licząc sekundy. 

Za plecami chował laskę dynamitu, marzył jednak o tym, by nie musieć jej ciskać.
– Widzę, że nie jesteś gadatliwy. Nie chcesz zdradzić mi swojego planu? – dodał, 

obserwując elfa.
W oczach Siodhachy pojawił się błysk. Pod ciężarem jego spojrzenia James 

poruszył się niespokojnie. Jego prawa ręka powolutku, dyskretnie zbliżała się 
do pasa z pistoletami.

– J, nie pożądasz sprawiedliwości za swego brata? Czy może jesteś marionetką 
Magitroników? – Elf podjął grę swego starego druha. Wciąż nie odzyskał pełnej 
sprawności w lewej, rażonej prądem ręce. 

„Muszę czekać, aż srebrzyste zaklęcie przebije się do konduktora” – ocenił.
– Trzymam tylko z Jotumem – wyjaśnił zirytowany James. – Odpowiedz mi, 

co chcesz zrobić?
– Wiesz, że napęd Błyskolei to Ifryt ze spalonych pustkowi, uwięziony 

z Maridami z oceanicznych głębi? Ich skazane na wieczność zmagania tworzą 
parę wprawiającą kluczowe mechanizmy w ruch.

– A ty chcesz…? – Kowboj nie miał pojęcia, o co może chodzić.
– Dokąd jedzie Dar? Do stolicy. Tam, gdzie jest Kuźnia Magitroników. 

Zniszczenie kontenera na stacji końcowej sprawi, że moce żywiołaków obrócą 
w pył przestrzeń dalej niż sięga wzrok, wyżej niż doleci najśmiglejszy jastrząb. 
Posłuchaj mnie! – Podnieciony Siodhacha podniósł głos. – Oni rozszarpują ciało 
bogów! Ryją w ziemi, łamią prawa świata. Za niedługo będą chcieli panować 
nad pogodą i niszczyć to, co piękne dla swoich zachcianek i gierek. Ich postęp to 
nie rozwój, a my uratujemy świat!

James słuchał w milczeniu, po czym splunął.
– I o to chodzi? W dupę z tym. – Zastanawiał się, co jeszcze powiedzieć. 

 Argument o jego bracie, wcześniejsza wizyta w wagonie barona Finna, to 
wszystko działało mu na nerwy. – W dupę z tym! Czemu takie smutasy z małymi 
kuśkami zawsze chcą zmieniać świat, ale jakoś nigdy nie mówią „dzień dobry” 
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przechodniom, nie uśmiechają do piekarzy? – James zrozumiał, że ta rozmowa 
do niczego nie doprowadzi i za plecami odpalił lont dynamitu.

– Twoje argument są tak trywialne jak twój język. Oszukujesz się. Nie ma 
trzeciej drogi. Jeżeli nie z nami, to jesteś z nimi, ciemiężycielami mamiącymi lud 
fałszywym postępem. Bądźmy znów towarzyszami i wyzwólmy świat z okowów 
tego szaleństwa. – Elf nie spuszczał z niego czujnego wzroku.

– A w dupę z tym! I mają ucierpieć niewinni? Wy też korzystacie z tech
niki, gdzie jest granica? Czemu po tyłku mają dostać ci, od których nic nie 
zależy?  Czemu tak się zmieniłeś? Dawniej byłeś inny. Robisz to nie z miłości, 
a z nienawiści do świata! Zniszczenie stolicy, co ci to da?

– To walka. Tryumf będzie nasz, jeśli będziemy głusi na takich ślepców jak ty. 
A bierne owce też zasługują na karę.

James wyrzucił skrywany dynamit. Lont był już prawie dopalony. 
 Siodhacha odbił się prawą nogą od srebrnej ściany z taką siłą, że znalazł się 
w połowie przedziału, nim doleciał tam śmiercionośny materiał wybuchowy. 
Elf wylądował zgrabnie, a kowboj odchylił się w bok. Zagrzmiały wystrzały 
z  dobytego prawą ręką rewolweru. Na płazie ostrza dzierżonego przez elfa 
dopalał się lont ściętego czubka dynamitu. Wyrzucone prawą ręką  ostrze 
śmignęło obok głowy Jamesa. Ten w ostatniej chwili odchylił się na tyle, 
że ostra krawędź  wiatru zaledwie rozcięła brew i skórę głowy, zrzucając też 
poszarpany kapelusz.  Siodhacha w prawej ręce miał kolejną rękojeść, 
na której zmaterializowało się nowe ostrze. Obiema klingami odbijał już serię 
nadlatujących naboi.

„Potrafi uniknąć ostrzy i celnie strzelać w tym samym czasie?!” – zastanawiał 
się zszokowany elf.

James nie myślał, tylko reagował. Lewa ręka odruchowo drgnęła, dobywając 
rewolweru. Palce raz za razem naciskały spust, nim krew zalała jego lewe 
oko. Strzelał bez ustanku, nie dając czasu na ripostę. Zrozumiał, że oponent 
 dysponuje nadludzkim refleksem. 

Naboje się skończyły. Kowboj odrzucił pistolety, przesuwając się nieco do 
 przodu. Zdziwiony tym subtelnym skróceniem dystansu elf wykonał efektowne 
kata i wypuścił powietrze, po raz kolejny chcąc odciąć się od bólu paraliżującego 
lewą rękę. W tym momencie James sięgnął do pasa, dobywając kolejny pocisk 
Aryeha. Wstrzyknął go sobie, prawą ręką sięgnął po potężnego Baldera i strzelił. 
Część kolejnego nadlatującego, kryształowego ostrza się skruszyła. Elf oniemiał 
ze zdziwienia, widząc jak magiczna broń ulega uszkodzeniu i zmienia nieco 
tor lotu.

„Balder go nie zniszczył?!” – krzyknął w myślach James. 
Do tej pory naboje Baldera radziły sobie doskonale z magicznymi 

materiałami. Wszystko dzięki specjalnemu stopowi metali zastosowanych przez 
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Jotuma.  Adamant połączony z miedzią i magnetycznym szkłem potrafił zdziałać 
cuda, jednak nie tym razem.

Kowboj schował Baldera i dobył zwykły rewolwer, prowadząc ostrzał z dwóch 
luf jednocześnie. Musiał trzymać dystans, wyprowadzał więc serie z kolejnych 
 rewolwerów, celując w różne punkty na ciele oponenta. Kiedy na ułamek sekundy 
wypuszczał zużytą broń, by sięgnąć po kolejną, elf się zbliżał. Nadlatujące pocis
ki parował z niedbałą lekkością. Gdy James zaczął wątpić już, czy jest w stanie 
go zranić, przeciwnik skontrował, ciskając kolejnym ostrzem. Jedna z kul odbiła 
się od szaty, inna zaś rozcięła ucho Siodhachy. Jamesa z pewnością podniosłoby 
to na duchu, gdyby nie fakt, że nie wiedzieć kiedy w jego kierunku śmignęły trzy 
nowe ostrza. Jednego uniknął, robiąc przewrót w przód. Wybił się w powietrze, 
unikając kolejnego lecącego nisko nad ziemią. Wypuścił oba zwykłe rewolwery, 
znad lewego biodra dobył ostatni, prawą dłonią sięgnął do kabury po Baldera. 
Strzelił równocześnie z lewej w przeciwnika, a z prawej antymagiczny pocisk 
posłał w ostatni z nadlatujących sztyletów. Chciał jeszcze wystrzelić z obu broni 
w Siodhachę, jednak wyskok spowodował atak bólu w okolicy żeber. 

Elf lekkim ruchem odchylił się do tyłu, unikając potężnego pocisku Baldera, 
prawą dłonią zdołał odbić zwykły pocisk. 

Gwizdnął odłamek. Na małym palcu wojownika pojawiła się plamka krwi. 
Siodhacha szybko zanalizował ruchy swojego przeciwnika. Zrozumiał, że  refleks 
Jamesa uległ wyostrzeniu dzięki wstrzykniętej substancji.

„Następnym razem mi nie uciekniesz. Będę wiedział, żeby dostosować się 
do przyspieszonego czasu reakcji. Mam dwanaście Świętych Ostrzy i odrobinę 
magii ochronnej w mojej szacie. Zakończę to teraz” – pomyślał elf.

„Zostało mi siedem nabojów w Johnsonie i cztery w Balderze. Mam ostatni 
dynamit i jeden granat. Trzy Aryehy”. – James się zawahał. Gdyby użył wszyst
kich pozostałych środków stymulujących, przez chwilę byłby niezniszczalny. 
Jeśli jednak istniała szansa, by wyjść z tego cało i uratować stolicę…

Kowboj sięgnął po dynamit i wystrzałem odpalił lont. Siodhacha odbił się 
od podłogi wprost w jego kierunku. W jego rękach błysnęły kolejne kryształy, od 
których odbiła się pewność wymalowana na obliczu wojownika. 

James cisnął w jego kierunku ładunek wybuchowy, lewą ręką przymierzył 
i wystrzelił w lecący dynamit. Zaskoczony elf tuż przed wybuchem zderzył obie 
klingi przed sobą. Rozjarzone białym blaskiem bronie pękły, wytwarzając falę 
wody z powietrzem, która odrzuciła elfa w tył, a następnie popędziła na spot
kanie fali uderzeniowej wybuchu, mknącej przez przedział. James schował 
się przed ogniem za jedną z osłon stosowanych przez obrońców przedziału. 
W pomieszczeniu zrobiło się gorąco, kłęby dymu wypełniły powietrze.

Głuchy od huku, instynktownie wyskoczył zza zasłony. Kryształowe ostrze 
przeszyło jego lewe ramię, przybijając go do jednej z zasłon. Kopniak z półobrotu 
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wybił mu z ręki Baldera. Siodhacha ustawił się bokiem i zadał cios otwartą 
dłonią w gardło Jamesa. Ten wyprostował prawą rękę, uruchamiając ukryty 
w rękawie mechanizm szynowy. Obok jego dłoni pojawił się malutki pistolet. 
Nacisnął spust. 

Siodhacha zdążył złapać lufę w lewą dłoń – wyrósł na niej kwiat czerwo
nej krwi. W tym momencie ciało elfa przeszył wstrząs – opóźniona reakcja 
na wchłoniętą wcześniej dawkę elektryczności. James wyszarpnął rękę z uścisku 
przeciwnika i wycelował malutkim pistoletem w czoło elfa.

Nagle błysnęło jasne światło. Siodhacha nie zauważył, jak po dynamicie 
James cisnął granatem. 

„Srebrne gówno nie dostanie się do lokomotywy...” – zdążył pomyśleć James, 
gdy zatrzęsło wagonem. 

***

Czemu tak cholernie buczało? 
Kaszlnął. 
Warkot wypełniał głowę bólem tak wielkim, że miał ochotę umrzeć. Po jakimś 

czasie kolory zaczęły wypełniać świat i zauważył zatroskaną twarz Jotuma.
– Chodź, wezmę cię stąd, zanim ktoś nas znajdzie i wykorzysta jako kozły 

ofiarne. Jesteś cichym bohaterem.
James jęknął pytająco. Nie czuł lewej ręki. Po chwili podążył za przerażonym 

spojrzeniem Jotuma i wrzasnął.
– Nie jęcz, Siod siedzi cicho, a zostało po nim tylko ucho. Lepiej ci z jedną ręką 

niż jemu bez ciała.

Piotr Kurek

W wolnych chwilach tańczy salsę, podróżuje i mistrzuje w D&D. Od dziecka  zakochany 
w fantasy i historii. Pracuje w marketingu, wykorzystując socjologiczne wykształcenie 
oraz miłość do kreowania opowieści, a także wrodzoną słabość do obserwowania 
i  analizowania zachowań innych ludzi.
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Kiedyś były wyścigi na hipodromie i szaleńcze nocne gonitwy po Via  Appia. 
Szum wiatru, krzyki uniesienia, brzęk uprzęży jak dźwięki tamburynów 
 orientalnych tancerek, iskry krzesane z bruku przez kopyta w  galopie. 
A teraz? Powolny, monotonny rytm wlokącego się stępa konia usypiał młodego 
 patrycjusza. Wokół słyszał jedynie głuche, miarowe dudnienie  caligae1 
o piaszczysty, leśny trakt. Poza tym panowała cisza. Dziwna, bo przecież 
wokół maszerowało tyle setek ludzi, noga za nogą ciągnęło się w ślimaczym 
tempie tyle zwierząt. Nawet wozy wydawały się cichsze niż zwykle. Piski osi, 
kleko tanie kół i trzeszczenie stelaży gubiło się w otaczającej ich gęstwinie. 
Dźwięki plątały się w porostach, wsiąkały w mchy, a on do wtóru ich ledwie 
słyszalnej,  hipnotycznej monotonii odpływał w wizje tych dawnych, lepszych 
czasów, kiedy dzień rozpoczynał się i kończył w miękkim łożu, wśród oparów 
perfum, w objęciach  ramion…

– Powinieneś założyć maskę kawaleryjską, jeśli nie chcesz, by cały legion 
znał twoje myśli.

Słowa wyrwały młodzieńca z rozkosznej wizji. Wynurzając się z otępienia, 
spojrzał w dół. Zaraz obok, bez trudu dotrzymując mu korku, szedł jego mentor 
i opiekun.

– Ich wulgarność – kontynuował starzec – wymalowana jest na twojej 
 fizjonomii iście zwierzęcymi grymasami. Prawie się śliniłeś. Domyślam się, 
kogo wspominałeś, ale uważaj. Większość centurionów zostawiła swoje żony 
w Rzymie. Przypominanie im, że są tam wystawione na zaloty takich powab
nych młodzieńców jak ty, nie wpływa zbyt dobrze na morale wojska. A jeśli nie 
możesz powstrzymać wodzy fantazji… Cóż, przy taborach jest sporo lekarstwa 
na takie myśli.

Venus Victrix
Mateusz Tokarski

OPOWIADANIE

Caligae (łac.) – rodzaj sandałów noszonych przez rzymskich legionistów.1
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Rozdrażniony tak brutalnym otrzeźwieniem młody mężczyzna patrzył z góry 
na swojego preceptora, zastanawiając się, czy ten obleśny staruch też czasem nie 
ślini się na wspomnienie pięknych młodzieńców, których w starych, dobrych 
czasach ojcowie posyłali do niego na naukę. Miał ochotę złośliwie odciąć się 
capowi, ale się powstrzymał. Plotki krążące wokół zesłania Gaiusa Musoniusa 
Sekstusa, filozofa i oddanego sprawom państwa oratora, nie dotyczyły Quintusa 
Curtiusa Rufusa, lekkoducha i kobieciarza. Natomiast w drugą stronę już tak. 
Quintus złamał w swoim krótkim życiu wiele praw, ale miał dość  rozumu, by nie 
sprzeciwiać się woli ojca, który nakazał mu całkowite posłuszeństwo wobec 
przyjaciela rodziny. Chłopak stłumił więc złość i postanowił wybadać nieco 
dokładniej stosunek swego opiekuna do wycieczek w stronę taborów.

– Miałeś trzymać mnie z dala od tarapatów.
– I to właśnie staram się osiągnąć, kierunkując twoje wybujałe żądze 

na  bezpieczne tory. A że tutejsze kobiety wydają ci się powolne…
Młodzieniec wzruszył ramionami.
– Ta ich powolność podczas romansowania odbiera całą przyjemność.
– Rzecz teraz nie w romansowaniu, ale w zaspokojeniu twoich podstawo

wych pragnień tak, by nie narażać więcej reputacji ani twojej, ani tych kobiet, 
których reputacja skalana być może.

– Podstawowych pragnień, żądz… – Quintus westchnął. – Wszystko jest tutaj 
tak prymitywne, toporne…

– Ktoś inny powiedziałby, że proste i naturalne – zaoponował filozof, 
chcąc wpleść w rozmowę jakieś nauki o życiu, które mogłyby przydać się 
jego  pod opiecznemu.

– Choćby ta przyroda – kontynuował młodzieniec, ignorując towarzysza. – 
Taka ciemna, uboga, wszystko niekształtne…

– Teraz już muszę ci stanowczo przerwać. Tutejsze lasy, a nawet bagna mają 
jednak swoisty urok, jeśli tylko przestaniemy je porównywać…

Quintus, którego filozofia naturalna interesowała mniej nawet niż mo
ralna, wstrzymał konia i chcąc zawrócić w stronę taborów, wjechał w krzaki, 
które  tutaj dochodziły do samego traktu. Widząc to, starzec przerwał monolog, 
 którego na dobre jeszcze nawet nie zaczął.

– A więc jednak tabory? – zapytał rozczarowany.
Chłopak chciał już odpowiedzieć, że od jego ględzenia woli toporne 

ujeżdżanie przez niedomytą markietankę, ale się powstrzymał.
– Najwyraźniej mój ojciec i mentor uważają, że tego właśnie mi potrzeba, 

więc zobaczę, co też takiego wiedzą, czego ja jeszcze nie odkryłem. A ty jakie 
rozrywki planujesz na dzisiaj?

– Dziś ciągnie mnie w stronę bagna, które, jak wnioskuję po odorze, musi 
znajdować się gdzieś nieopodal. Od kiedy nasi oświeceni władcy rozpoczęli 
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wojnę z tymi malarycznymi wylęgarniami, biedny filozof musi podróżować 
na krańce Imperium, by studiować ich florę, choć pożytek publiczny 
z  ograniczenia plag, jakich źródłem były moczary, bez cienia wątpliwości prze
bija trudności, na które nastawieni są skromni botanicy…

Młodzieniec niecierpliwie machnął ręką na pożegnanie, po czym ruszył 
kłusem w stronę taborów. Tymczasem jego ekscentryczny nauczyciel, powodo
wany fascynacją lokalną florą i fauną, zrobił coś, na co nie odważyłby się żaden 
szanujący się Rzymianin, choćby go wołami ciągnęli albo przypalali żelazem – 
opuścił trakt, by wkroczyć w otchłań leśną, która nawet tu, kilkadziesiąt 
metrów od rozlewiska, pełna była smrodliwych, przysparzających o nudności 
wyziewów bagiennych.

***

Mimo że żył na granicy Cesarstwa od kilku lat, każde zagłębienie się w las było 
dla Gaiusa Musoniusa doświadczeniem niemal mistycznym. Wychował się 
na  szerokich kamiennych alejach Rzymu, wśród słonecznych winnic  Toskanii, 
otoczony zadbanymi ogrodami oraz dominującą wszystko geometrią. Żył  wtedy 
w świecie przewidywalnym, uporządkowanym, zorganizowanym z myślą 
o efektywności i wygodzie. Tu zaś wszystko istniało w kreatywnym chaosie: 
walczyło, mordowało siebie nawzajem, gniło, a potem wyrastało z trupów. 
Fakt, była w tym pewna harmonia – harmonia kolektywnego morderstwa. 
A  jednak czuł fascynację tym światem. Bo przecież zamiast do zniszczenia, 
wszech obecna rzeź prowadziła do powstania stworzeń o zaskakujących formach. 
Tak musiał wyglądać kosmos w swych początkach. Nagle poematy o bogach, 
tytanach, hekatonchejrach2, cyklopach, olbrzymach oraz walkach między nimi 
przyoblekły się w ciała. Widział wszystkie te tragedie odgrywane na scenie 
dzikiej przyrody przy wtórze chóru nieznanych wyć, jęków i powarkiwań 
dochodzących z gęstwiny.

Teraz, im dalej wkraczał w te zakazane otchłanie zieleni, zaczynał  sobie 
nawet roić, że nadal mogą one skrywać istoty, z którymi walczyć musieli 
 legendarni herosi minionych epok.

Przykucnął na brzegu bagniska i babrając patykiem w rdzawoczarnej, 
stojącej wodzie, rozważał po raz wtóry twierdzenie, że to w niej właśnie 
narodziło się życie. Czemu nie? Gęsta ciecz wydawała się niemal żywa. 
Pozwolił sobie na fantazję, że stał oto na brzegu prabagniska, z którego przed 
wiekami zaczęły wychodzić coraz to nowe monstrualne formy powstałe z przy
padkowych zawirowań w głębinach pierwotnego elementu…

Hekatonchejrowie – w mitologii greckiej olbrzymy o wielu głowach i parach ramion; synowie 
Gai i Uranosa. W wojnie bogów olimpijskich z tytanami stanęli po stronie Zeusa.

2
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– Psssst…
Filozof usłyszał za sobą syknięcie, które wydało mu się raczej ludzkie.
Zaskoczony porzucił eksperymentalne babranie patykiem w bajorze, 

wypros tował się i rozglądnął wokół. W krzakach, częściowo ukryta w listowiu, 
siedziała kobieta. Naglącym gestem dłoni przyzywała go do siebie.  Zdziwiony jej 
obecnością nie przestraszył się jednak. Pomyślał, że musiała to być jedna 
z markietanek podróżujących przy taborach. Może poszła za potrzebą, a może 
chciała w spokoju odprawić jakieś rytuały. Ale cóż mogła chcieć od niego?

Położyła palec na ustach i po raz kolejny przywołała go gestem.
Rozglądnął się wokół, chcąc się upewnić, że są sami. Nikogo nie było, więc 

ruszył w jej stronę. Zanim się obejrzał, leżał przygnieciony kolanem, z wykręconą 
ręką i małym nożykiem na gardle. Chciał krzyknąć, ale napierając łokciem 
na potylicę, kobieta wcisnęła mu twarz w błoto. Poczuł obrzydliwy smak mazi 
w ustach.

Zaczynał się już dusić, kiedy wreszcie przechyliła nieznacznie jego głowę, 
tak by był w stanie kątem oka spojrzeć w jej twarz. Napastniczka przyłożyła 
palec do ust i cicho syknęła.

Gaius wydał z siebie stłumiony jęk, mający w zamyśle być jednocześnie 
oznaką zrozumienia gestu oraz obietnicą, że będzie milczał.

Ucisk zelżał. Filozof poderwał głowę, łapczywie chwytając powietrze, 
po czym zajął się wypluwaniem błota z ust i czyszczeniem dziurek nosa 
trzęsącymi się palcami. Starał się przywołać nieco tego spokoju ducha, z które
go zawsze był tak dumny, a który łatwo było utrzymać tylko tam, gdzie Rzym 
roztaczał swoje opiekuńcze skrzydła. Tu zaś, na dzikich rubieżach, stawał się 
niemal nieosiągalny.

Kobieta nagle drgnęła, na co Gaius, wstydząc się niepomiernie, w automatycz
nym odruchu skulił się jak pies oczekujący bicia. Ale ona nie zwracała 
na niego uwagi – zareagowała widocznie na jakiś dźwięk, którego nie dosłyszał. 
 Skinieniem głowy przywołała go, by wszedł głębiej do kryjówki pod gęsto 
splątanymi gałęziami krzaka. Kiedy wgramolił się do środka, zawiesiła przed 
nimi na gałązce spleciony z tataraku symbol, a potem znów położyła palec 
na ustach.

Po chwili on też usłyszał – krzyki, szczęk broni.
Quintus!
Musiał…
– Muszę…
Chciał wytłumaczyć swoje powinności wobec podopiecznego, ale kobieta 

zupełnie bezceremonialnie złapała jego głowę w zapaśniczym uścisku i mocno 
zakneblowała usta dłonią.
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Po chwili usłyszeli szelest odgarnianych gałęzi, czyjeś szybkie kroki, a zaraz 
potem ciężkie oddechy. Choć napastniczka rozluźniła nieco uścisk, Gaius nie 
poruszył się ani nie pisnął. Kilku mężczyzn, raczej nie Rzymian, tylko miejsco
wych poganiaczy albo woźniców, przedzierało się przez łęg. Nie zatrzymując 
się, wbiegli wprost do bajora. Zagłębili się w nim mniej więcej do pasa – jeden 
z nich miał już nawet zacząć płynąć, gdy w głębi bagniska filozof wyłapał jakiś 
ruch, niewyraźny zarys.

Kiedy kilka minut wcześniej rozważał możliwość istnienia w tych dzikich 
ostępach mitycznych stworów, nie domyślał się, że dane mu będzie zobaczyć je 
jeszcze tego samego dnia. Tymczasem widział już teraz wyraźnie, jak w stronę 
mężczyzn zbliżało się coś, co przypominało pływającą po powierzchni kępkę 
traw i patyków. Początkowo filozof myślał, że może to gniazdo jakiegoś ptaka 
wodnego, jednak po chwili zauważył na samej granicy wody dwa świecące 
punkciki przypominające oczy. Poza tym nie było żadnego wiatru, żadnej fali, 
a ruchoma wysepka z zadziwiającą szybkością, zwinnie wymijając przesz
kody, kierowała się ku jednemu z brodzących w bagnie mężczyzn. Ślepia zaś 
zaczynały rosnąć i wydzielać zielonkawą poświatę odbijającą się upiornie od 
mętnej powierzchni bajora. Płynący nawet nie zauważył, gdy kępa podpłynęła 
do niego z boku. Nagle coś wokół niego zakotłowało się, zabulgotało, po czym 
zniknął w odmętach. Pozostało po nim jedynie kilka baniek powietrza, które 
przez jakiś czas jeszcze unosiły się na powierzchni. Kiedy pękły, Gaiusowi 
wydało się, że uwolniły ze swego wnętrza rozpaczliwy krzyk ofiary.

Tymczasem po okolicy rozeszło się już wyraźne wołanie kolejnego 
mężczyzny. Tym razem uciekinier zobaczył dwoje wlepionych w niego upior
nych oczu i rzucił się w przeciwnym kierunku. Histerycznie młócił gęstą breję, 
ale nie zdążył odpłynąć daleko. Coś szarpnęło go w dół raz, drugi. Miotał się, 
tłukł wokół pięściami, ale w końcu też zniknął bez śladu, a kępa gałęzi zaczęła 
przesuwać się dalej, w kierunku następnego śmiałka, który miał nadzieję 
sforsować bagno. Ten, w porę ostrzeżony, dobrnął do częściowo zatopionego ko
nara drzewa, objął go mocno jedną ręką, a drugą chwycił za nóż, gotując się do 
walki. Kiedy  maszkara znalazła się na wyciągnięcie ręki, mężczyzna szybkim 
pchnięciem spróbował ugodzić ją między oczy.

Istota odskoczyła od broniącego się. Filozofowi wydawało się, że w roz
bryzgu rozpoznał kształt smukłej, nienaturalnie wręcz wydłużonej sylwetki 
młodego mężczyzny. Woda uspokoiła się w mgnieniu oka, po czym zgęstniała. 
Na jej powierzchni pojawiły się zielone oraz brązowe kłącza, które zaczęły 
oplatać nieszczęśnika. Mężczyzna siekł nożem w motające go zielsko, ale bez 
skutku. Mimo stawianego oporu wciągany był coraz głębiej, aż ramię oplatające 
konar ześlizgnęło się i jak pozostali zniknął pod powierzchnią.
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Co się stało z resztą mężczyzn, starzec już nie widział. Uciekający odpłynęli 
tak daleko, że zasłaniały ich martwe konary, ale z oddali co jakiś czas słyszał 
krzyki przerażenia.

Kiedy wreszcie okolica się uspokoiła, kobieta szturchnęła Gaiusa w bok, 
poderwała się, po czym ruszyła w stronę brzegu.

Filozof wygrzebał się z kryjówki, ale od leżenia w niewygodnej pozycji 
zdrętwiała mu noga. Powoli kuśtykał więc w jej stronę. Tymczasem ona, zwin
nie balansując po pniu powalonego, częściowo zatopionego drzewa, próbowała 
podejść bliżej do dryfujących po powierzchni ni to glonów, ni to kłączy, które 
pozostały po walce.

Rzymianin, choć rozważał przez moment możliwość ucieczki, poddał się 
ciekawości. Nie ufając jednak swemu zmysłowi równowagi, zrezygnował z gra
molenia się po drzewie. Podczas gdy ona sporym konarem wywoływała fale, 
kierując glony w jego stronę, on zgarniał je na brzeg patykiem.

Kiedy skończyli, wróciła do kryjówki, skąd przytargała kilka glinianych 
słojów, do których zaczęli pakować to paskudztwo. Gaius podnosił pojedync
ze włókna, przyglądając im się z mieszaniną fascynacji oraz obrzydzenia. 
 Dopiero z bliska zauważył, że bardziej niż glony przypominało to żyły i ścięgna – 
choć były zielonobrązowe na zewnątrz, ze środka wyciekała czerwonawa, lep
ka maź.

Zapełnili już niemal wszystkie garnce, kiedy od strony drogi rozległ się 
 gromki okrzyk wojenny, a kobieta, zbierając szybko dzbany, ponagliła go do pow
rotu do kryjówki. Zafascynowany tym, co zobaczył, zagłębiony w  zoologiczne 
rozważania, dał się prowadzić jak baranek, wydawałoby się zupełnie nieza
interesowany już losami swoich towarzyszy.

***

Patrzył na przepływające nad głową gałęzie. Zamykały one niemal zupełnie 
dostęp światła, czyniąc wąski trakt tunelem. Wóz z sianem, na którym leżeli, 
zaczął się mocno kołysać. Musieli wjechać na wyjątkowo marny kawałek  drogi. 
Obrócił głowę w bok, mając nadzieję na przyjemny spektakl i nie zawiódł się. 
Piersi Ryksy delikatnie falowały w rytm wstrząsów wozu. Przypomniało mu 
to, jak kochali się z Liwią w lektyce, kiedy niesiono ich przez Forum  Magnum. 
Wtedy samo cudzołóstwo przestało mu wystarczać. Zapragnął więc podgrzać 
atmosferę ryzykiem bycia przyłapanym na gorącym uczynku. Choć byli 
ukryci przed wzrokiem postronnych kotarami, akt miał w sobie coś z obrazo
burstwa. Teraz zaś, mimo że wóz był otwarty, a wgłębienie, w którym leżeli, 
ledwo osłaniało ich przed spojrzeniami ludzi, nikogo nie obchodziło ani 
nie bulwersowało to, co robili. Zupełnie jakby urządzili sobie na wozie 
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 niewinny piknik. Nie sądził, że kiedykolwiek zatęskni za pruderią Rzymu, ale 
ta  seksualna tolerancja zaczynała go mierzić. Całkowita wolność odzierała 
seks z subtelnych rozkoszy. Nie sądził, że ten dzień kiedykolwiek nadejdzie, ale 
ogarniało go znużenie cielesnymi uniesieniami. Bez wątpienia to właśnie chciał 
osiągnąć jego mentor: czystość, odrzucenie pokus, spokój ducha.

Niedoczekanie!
Quintus zagryzł wargi. Wpatrywał się w falujące piersi, próbując przywołać 

pożądanie. Niestety, wóz znów wjechał na gładki kawałek drogi, więc spektakl 
się zakończył. Zrezygnowany odwrócił głowę, powracając do obserwowania 
przepływających nad głową gałęzi. Las i las, i wciąż las. A do tego te bagna. 
Jak tutaj w ogóle można było żyć?

– Silvis horrida aut paludibus foeda…
– Co mówisz? – zapytała Ryksa, nachylając się nad nim.
Jej pierś musnęła jego ramię. Położył na niej swoją dłoń i zaczął ją delikat

nie pieścić.
– To w moim języku. Opinia jednego z naszych historyków na temat twojego 

kraju: straszliwy las i śmierdzące bagno.
Bał się, że obrazi ją tymi słowami, ale niepotrzebnie.
– Powtórz jeszcze raz, to brzmi tak zabawnie.
– Silvis horrida aut paludibus foeda.
– Nauczysz mnie twojego języka?
– Jeśli chcesz.
– Wtedy nie będziesz się musiał mnie wstydzić, kiedy pojadę z tobą do  Rzymu.
Nie wyprowadził jej z błędu. Ze wszystkich kobiet, z jakimi miał tu do czynie

nia, lubił ją najbardziej. Podejrzewał, że perspektywa wyprawy do Rzymu była 
jedyną rzeczą, jaka nadal ją przy nim trzymała, kiedy po kilku pierwszych 
 spotkaniach czar jego pozycji i obcości prysł, pozostawiając już tylko nagie, 
zbyt wiotkie, rozpieszczone ciało, a także coraz słabiej ukrywane znudzenie.

– To które słowo to las?
– Silva.
– A śmierdzący?
Zanim zdążył odpowiedzieć, dobiegł go odgłos galopu oraz krzyki. 

Któryś z centurionów musiał się bardzo śpieszyć. Leciał na złamanie karku, 
roztrącając pieszych i strasząc zwierzęta. Tutaj mógł sobie na to pozwolić – 
przy taborach szły prawie same kobiety, dzieci oraz lokalni brańcy. Może jechał 
z rozkazami, ale najprawdopodobniej szukano właśnie Quintusa. Pewnie jako 
optio3 pierwszej centurii potrzebny był przy naradzie. Na samą myśl o tym 
wzdrygnął się.

 Optio (łac.) – niższy oficer w armii rzymskiej podlegający bezpośrednio centurionowi.3
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Przyłożył palec do ust, po czym zaczął zagrzebywać się w siano.
Ryksa parsknęła śmiechem, poprawiając nieco koszulę, tak by zasłoniła jej 

piersi, ale nie do końca. 
Centurion, który istotnie zatrzymał się przy ich wozie, odwrócił  wzrok. 

Jego twarz wyrażała dezaprobatę, ale chwilę zajęło mu zebranie myśli. 
Wreszcie przypomniał sobie, po co tu przygalopował.

– Gdzie on? – rzucił, niezadowolony, że musi zniżać się do mówienia w tym 
bełkocie, którym porozumiewali się miejscowi.

– Kto? – zapytała Ryksa. Zgrywając niewiniątko, zalotnie bawiła się pasem
kiem włosów.

Oficera świerzbiła witka w dłoni, ale uniósł się tylko nieco na koniu 
i zaglądnął do barłogu.

– Jest sporo miejsca dla ciebie – powiedziała zaczepnie kobieta.
Centurion zazgrzytał zębami z wściekłości.
Quintus dałby wiele, by móc w tym momencie zobaczyć wyraz twarzy 

 swojego zwierzchnika – Flawius Domitius Metellus Scapula, wielki generał, 
sprowadzony do parteru przez sprośną brankę.

– Milczeć, dziwka! Jak znajdzie, ma czekać albo ja dać ty baty.
Chłopak powstrzymał parsknięcie. Jak wielu jego rodaków, również 

i Flawius uważał naukę języka podbitych narodów za coś poniżej swej godności. 
Z  drugiej strony – on sam też pewnie by się nie wysilał, gdyby nie przymuszał 
go do tego opiekun.

– Powiem mu, jak do mnie mówiłeś – syknęła Ryksa, marszcząc brwi.
– Tego gówniarza też wychłoszczę. – Generał kontynuował już po łacinie.
Quintus, starając się powstrzymać śmiech, zastanawiał się, czy aby  centurion 

nie wiedział o jego kryjówce i przeznaczył ten ostatni komentarz dla niego. 
Może stary wojak krygował się przed wyciągnięciem swojego podwładnego 
z  siana, obawiając się, że zastanie młodzika w negliżu?

Centurion spiął konia i puścił się galopem wzdłuż wozów, nie dostrzegając 
już wystawionego przez Ryksę języka. 

Quintus wysunął głowę spod siana.
– Ale co go ugryzło? – wyjąkał przez łzy, ponieważ dłużej nie był już w stanie 

powstrzymywać śmiechu.
– Nie może do ciebie tak mówić – powiedziała wciąż naburmuszona Ryksa. – 

Ani do mnie. Napisz do ojca i każ go wychłostać albo zrób z niego mojego 
 niewolnika. Chciałabym mieć niewolnika…

– Zanim rozkaz od mojego ojca wróci, będę już miał wszystkie numery od 
jednego do dziesięciu wycięte na plecach.
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Ryksa zmarszczyła brwi jak zawsze, gdy nie rozumiała jego słów. 
 Quintus rozsunął więc nieco poły jej koszuli, po czym zaczął kreślić na jej 
 dekolcie linie proste i krzyżyki.

– Tak zapisujemy liczby – wytłumaczył.
Kobietę przeszedł dreszcz ni to rozkoszy, ni przerażenia.
– Poza tym ten stary grzyb przyznałby Flawiusowi rację, a potem kazał 

chłostać do dwudziestu.
Odwrócił się na plecy i wypiął do góry biodra, próbując podciągnąć  braccae4. 

Pozostali żołnierze śmiali się, że wygląda w nich jak miejscowa dziewka, 
ale nie mógł przyzwyczaić się do tutejszego chłodu. Wolał już ich szyderstwa niż 
odmrożone jaja.

Dziewczyna chichocząc, sięgnęła ręką w stronę jego krocza; nachyliła się 
nad jego ustami do pocałunku. Miał już opaść z powrotem na siano, by znów 
oddać się rozkoszom – czuł podniecenie podgrzewane teraz przez ryzyko 
 powrotu przełożonego – kiedy zauważył coś w koronie drzewa, do którego się 
zbliżali. Takie włochate „coś”, ale jakby o ludzkim kształcie. Wydawało mu się, 
że pomachało do niego, a potem wygięło się dziwacznie… Nagle usłyszał świst 
i strzała zagłębiła się w siano o włos od jego głowy. Pierze lotki połechtało go 
po uchu, paraliżując na kilka uderzeń serca. Z szoku wyrwał go dopiero pisk 
dziewczyny. Jakby w odpowiedzi chóralny męski okrzyk ożywił lewą granicę lasu.

Quintus odepchnął Ryksę, nie marnując czasu na sprawdzenie, co tak 
właściwie się dzieje. Poderwał się, chcąc zeskoczyć na ziemię po przeciwległej 
stronie. Niestety, kiedy wstawał, niedopięte spodnie zsunęły się. Zahaczył nimi 
o kłonicę, stracił równowagę i runął z wozu na ziemię. Dopiero wtedy zobaczył 
wyłaniające się zza drzew pojedyncze sylwetki ni to ludzi, ni to zwierząt 
pomalowanych różnymi kolorami, drących się wniebogłosy, potrząsających 
włóczniami, toporami, tarczami…

Chciał natychmiast przeturlać się pod wóz, ale gdy przewrócił się na plecy, 
zauważył stojącą na wozie Ryksę.

Oniemiał.
Podskakiwała w sianie z rozdartą koszulą, wywalonymi na wierzch  piersiami 

i podkasaną powyżej pasa sukienką. Krzyczała coś, mizdrzyła się, łapała się 
za piersi oraz cipkę, krzywiła usta w udawanych pocałunkach, gestykulowała 
zamaszyście, zupełnie niedwuznacznie.

Leżał na ziemi, rozważając, czy aby przypadkiem wszystko to nie jest jakimś 
szalonym snem, kiedy kolejna strzała wbiła się w ziemię koło jego ramienia, 
rozwiewając wątpliwości.

Braccae (łac.) – rodzaj spodni używanych przez północne plemiona galijskie i germańskie. Choć 
stosowanie tego typu ubiorów było często uważane przez Rzymian za oznakę zniewieściałości 
lub barbarzyńskich zwyczajów, czasem noszono je w armii ze względu na warunki  klimatyczne.
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Przeturlał się pod wóz, podciągnął wreszcie spodnie i dopiął klamrę pasa. 
Zerknął na drugą stronę lasu, ale wydawała się być spokojna, więc przeczołgał 
się dalej. Ledwo wychylił się po tamtej stronie, kiedy dobiegła go kolejna fala 
krzyku. Usłyszał świst spuszczanych cięciw. Zanim zdążył się zorientować, 
co się stało, mocna ręka chwyciła go za kołnierz, a następnie szarpnęła do góry. 
Wylądował przewieszony na koniu przed siodłem. Próbował się wyrwać, 
ale zaraz usłyszał krzyk Flawiusa nad uchem:

– Tylko mi się nie rzucaj, jak dostaniesz strzałą w dupę! Leż, jakbyś już 
był martwy!

Zerkając do góry, Quintusowi udało się dostrzec, że centurion miał już jedną 
strzałę w ramieniu. Dwie następne odbiły się od korpusu. Czwarta, niestety, 
zamiast w jego tyłek trafiła konia. Przednie kończyny zwierzęcia załamały się, 
a oni przelecieli ponad łbem, lądując w pokrzywach przy trakcie. Podczołgali się 
do kolejnego wozu, tym razem na ich szczęście założonego żelastwem. Za tą 
palisadą zgromadziło się kilku woźniców, ściskających krótkie miecze oraz piki. 
Po bokach i z przodu słyszeli okrzyki kobiet.

– Mizdrzą się do wojów – wytłumaczył jeden z woźniców. – Jak się któraś 
spodoba, to ją wezmą na żonę, a nie w niewolę.

– A wy?
– A my w niewolę albo od razu pod nóż.
A my?, chciał zapytać Quintus, ale nie przeszło mu to przez gardło.
– No, mój mały – zaczął Flawius, wręczając mu krótki miecz i rozwiewając 

tym samym wszystkie wątpliwości – koniec z wylegiwaniem się na ciepłym 
kurwidołku. Ale obiecałem twojemu ojcu, że cię utrzymam przy życiu i tak 
będzie. Moja jazda powinna się tu niedługo przedrzeć. Byle doczekać do tego. 
Potem już jakoś się wycofamy.

Widać było, że woźnice rozważali, czy lepiej czekać na odsiecz, która oprócz 
tego, że nie przybyłaby po nich, miała małe szanse powodzenia w tym chaosie, 
czy od razu dać nura w gęstwinę. Jeśli nadal trwali na swoich posterunkach, 
to prawdopodobnie tylko ze względu na obecność oficera. Quintus podzielał 
ich niepokój. Niepewnie spojrzał po zatarasowanym trakcie. Wątpił, czy jazda 
mogłaby tu wiele wskórać. Może lepiej od razu uciekać w las…

– A Gaius?
– Teraz cię naszło na filozofowanie? Ostatni raz go widziałem koło południa, 

jak poszedł w las się wysrać.
– Poszedł zbierać rośliny do kolekcji.
– Jeden pies i nie nasz problem. Gnida coś podejrzanie dobrze wiedział, kiedy 

się ulotnić. – W głosie centuriona wyraźnie słychać było pogardę do człowieka, 
który nie tylko z radością uczył się miejscowych języków, ale wydawał się pałać 
prawdziwą miłością do tej ziemi.
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Quintusowi wydawało się, że usłyszał swoje imię. Tak… Krzyk dochodził 
od strony lasu, a więc musieli już ją mieć. Poczuł, jak coś ściska go za serce. 
To  prawda, że w pierwszym odruchu porzucił Ryksę, troszcząc się jedynie 
o własny tyłek, ale teraz, słysząc jej głos, zaczęły w nim wzbierać wyrzuty 
 sumienia. A może żądza przygody? Przecież wołała go, potrzebowała go – 
czuł, jak rośnie w nim odwaga…

W nagłym przypływie brawury wyskoczył zza wozu. Zamarł jednak w pół 
kroku. Wypatrzył ją z łatwością. Nie broniła się rękami i nogami. Stała koło 
 jednego z wojów, objęta przez niego w pasie, cała rozweselona jego zalotami.

– Widać komuś się spodobała ta twoja kurewka – skomentował Flawius, 
który rzucił się za Quintusem, próbując go powstrzymać i wciągnąć z powrotem 
za wóz. – Teraz zobaczysz, jaką wielką miłość do ciebie żywiła. Pewnie poprosiła 
specjalnie, żeby się tobą zabawić. One takie są – mizdrzą się najpierw, a przy 
pierwszej okazji wsadzą ci nóż w plecy.

Rzeczywiście, wskazując na Quintusa, kobieta nachyliła się do obejmującego 
ją wojownika, by coś mu wyszeptać. Ten roześmiał się, po czym skinął 
na młodzieńca.

– Hej, chłopcze! – krzyknął. – Chodź, pokaż nam sztukę walki z opuszczony
mi spodniami.

Wokół rozeszła się salwa śmiechu, a Quintus nagle w pełni zdał sobie sprawę 
z beznadziejności sytuacji. Odwaga gdzieś uleciała, siły go opuściły, a duch upadł.

– Co on mówi? – zapytał Flawius, który widać nie zrozumiał dowcipu.
Zanim chłopak zdążył pozbierać się na tyle, by chociaż odpowiedzieć 

 towarzyszowi, wojownik stojący przy Ryksie gwizdnął, szczęknęło kilka cięciw, 
świsnęły włócznie i młodzieniec z niedowierzaniem zobaczył, jak centurion 
naszpikowany szypami pada na ziemię. Młody patrycjusz stał sparaliżowany, 
nie wierząc w to, co się stało. Przecież nie tak wyglądały bitwy, nie tak umierali 
rzymscy oficerowie; nagle, bez sensu, bez stawiania oporu, bez walki…

Bez mentora, bez opiekuna, bez nadziei na odsiecz, bez kochanki, 
stał oszołomiony, patrząc, jak krew Flawiusa wsiąka w piach. Ktoś popchnął 
go do przodu na kawałek równej ziemi; ktoś wręczył mu gladiusa, który 
wcześniej wypadł mu z dłoni, ktoś poklepał po ramieniu, życząc szczęścia 
i wybuchając śmiechem.

***

Ryksa zbliżała się do niego powoli, ciągnąc miecz po ziemi. Kręciła ponętnie 
tyłkiem do wtóru gwizdów oraz śmiechów. On tymczasem trwał nieruchomy, 
wodząc wokół błędnym wzrokiem. Trzymał miecz przed sobą, ale jakby nigdy 
wcześniej nie miał w ręce broni.
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Kobieta chwyciła wierzchołek sztychu w dwa palce i odsunęła na bok. 
Nie zareagował. Podeszła tak blisko, że piersi niemal musnęły jego tunikę. 
Chwyciła go za poły, przysunęła twarz do twarzy. Jej usta wykrzywił tajemniczy 
uśmiech – rozchyliła je lubieżnie, jakby chciała go pocałować.

– Udawaj łamagę – szepnęła.
– Hę…? – wyrzucił z siebie, ale nie miał czasu prosić o wyjaśnienia.
Odepchnęła go mocno.
Zachwiał się, potknął, niemal upadł. Zatrzymał się dopiero na jednym 

z  wojów, który pchnął go z powrotem w jej stronę.
Ryksa splunęła na ziemię pod jego stopy. Twarz kobiety wyrażała już 

 tylko pogardę.
Chciał coś powiedzieć, ale w tym samym momencie zaatakowała prostym 

ciosem z góry, jakby rąbała drewno. Następny cios musiała przyhamować, 
 inaczej wytrąciłaby mu z ręki broń, a nie tego chciała. Najpierw musiała dać 
im widowisko, pokazać wyraźnie swą wyższość nad tym chłystkiem, upodlić 
go, sprawić, by w ich oczach stał się żałosny i niegroźny. Ciekawe tylko, czy jej 
własna opinia o nim przetrwa ten pojedynek, pomyślała, znów hamując cięcie. 
Tym razem wyprowadziła je z boku, dokładnie tak, jak przy trzepaniu koców. 
Nagle wszystkie prace domowe okazały się wielce przydatnym treningiem.

Po każdym jej ciosie i jego nieporadnym parowaniu lub uniku wybuchał 
śmiech otaczających ich kołem wojów. Kiedy Ryksa dostrzegła łzy w oczach 
Quintusa, zdecydowała się to zakończyć. W końcu chciała oszukać świadków, 
a nie go złamać. Dała mu płazem po palcach, doskoczyła, rąbnęła głownią 
w przeponę.

Z cichym jękiem zgiął się wpół, puścił miecz i łapiąc się za brzuch, padł 
na ziemię.

Kobieta wbiła sztych w ziemię. Jedną nogę postawiła na zwijającym się 
w bólu Quintusie, po czym z miną godną pogromczyni smoków wzniosła pięść 
w geście zwycięstwa. Wokół rozległy się wiwaty.

– No, dość tej zabawy – przerwał wreszcie ten wybuch nowy kochanek Ryksy. 
Podszedł do pokonanego, wyciągając jednocześnie nóż.

– Hola, hola – wstrzymała go Ryksa. – Zwyciężyłam?
Wokół rozległo się chóralne „tak!”.
– A więc mój ci jest! Będzie moim niewolnikiem.
Przełknęła ślinę. To było niebezpieczne zagranie. Rudy olbrzym był co 

 prawda bardzo na nią napalony, ale mógł równie dobrze uderzyć ją za takie 
stawianie się w twarz albo zgwałcić i zostawić w lesie z połamanymi noga
mi, a  Quintusowi poderżnąć gardło. Mało się na takie rzeczy napatrzyła? 
Więc  dlaczego tak ryzykowała dla tego Rzymianina? Nie była głupia, wiedziała, 
że nigdy nie pojedzie do Rzymu. A mimo to zależało jej na nim, bo… bo on nigdy 
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nie podniósł na nią ręki. Bo nie bała się, że ją zgwałci. Jak na szczyt marzeń było 
to żałosne.

Wojownik spojrzał z pogardą na Quintusa, po czym wzruszył ramionami.
– Tylko do czego się to nada – powiedział, kiwając głową bez przekonania.
Ryksa odetchnęła z ulgą, wzięła podany jej powróz z szubieniczką i wróciła 

do plującego krwią Quintusa.
– Trzymaj się – wyszeptała, kiedy nachyliła się nad jego głową, by założyć 

mu pętlę.
Gdy wiązała mu przeguby, z niepokojem patrzyła na jego zupełnie obojętną 

twarz. Z zaszklonych oczu wyzierała pustka. Pociągnęła za sznur, dając mu 
znać, by wstał. Chciała nawet pochylić się nad nim i podać mu rękę, ale ubiegł 
ją jej nowy kochanek.

– Wstawaj, ścierwo.
Kopniakiem dał Quintusowi do zrozumienia, czego od niego oczekuje.
Jakie piękne ognisko domowe stworzymy, pomyślała jeszcze Ryksa, po czym 

razem z resztą kobiet, w asyście kilku wojowników, udała się w głąb lasu 
do  obozowiska.

***

Frustrował ją brak słów. Od początku, kiedy zobaczyła tego mężczyznę, 
wzbudzał w niej zainteresowanie i chciała go spytać: co robił z nosem przy 
ziemi, podążając od jednej roślinki do drugiej, ostrożnie zbierając ich liście, 
kwiaty oraz owoce, siedząc w zamyśleniu nad niektórymi okazami. Mało kto 
zachowywał się w ten sposób. Chyba że wiedźma, znachor albo druid. Ale on 
nie wyglądał na żadne z nich. Był czysty, miał drogie, zadbane szaty, zgoloną 
głowę, żadnych tatuaży ani naszyjników. Co ciekawsze pochylał się nad niemal 
wszystkimi roślinami, nawet takimi, które nie miały żadnego zastosowania. 
Zupełnie tak, jakby nie interesowały go właściwości magiczne czy  lecznicze, 
a one same. A może wiedział na ich temat więcej niż ona? Może posiadał 
jakąś sekretną wiedzę, znaną tylko Rzymianom – ich znachorom czy magom? 
Przecież musieli kogoś takiego mieć. O to wszystko chciała go zapytać, ale cóż, 
skoro brakowało jej słów... Właściwie nie jej, a jemu – w końcu to ona pochodziła 
z Ludu Słowa. Do tej pory komunikowała się z nim gestami lub przemocą, ale 
jak miała mu wytłumaczyć, co musi zrobić, żeby przeżyć? Przynajmniej na tyle 
długo, by mogła wydobyć z niego wiedzę… W lesie roiło się od wojowników. 
Teraz jeszcze przeszukiwali las w bandach ścigających pomniejsze grupki 
 Rzymian, ale kiedy bitwa się skończy, rozproszą się po lesie, szukając niedobit
ków albo zdzierając z martwych kosztowności oraz broń. Wtedy nie uda mu się 
uciec. A jeśli znajdą ją z wrogiem, nie będą się zastanawiać. Od początku krzywo 
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na nią patrzyli, zresztą nie bez powodu – magia, którą władała, była im obca, nie 
znali bogów, którym się kłaniała. Pozwolili jej kręcić się wokół bitwy, bo to zła 
wróżba robić sobie z wiedźmy wroga w przeddzień walki, bez względu na to, 
skąd pochodziła. Kto jednak wie, jak zachowają się po wygranej? Mogła jedynie 
liczyć na wspaniałomyślność zwycięzców, ale nie jeśli znajdą ją bratającą się 
z przeciwnikiem.

W przebłysku inwencji pomyślała, że starzec mógłby udawać jej  dzbannika. 
Wiedziała, że niektórzy miejscowi druidzi też z nich korzystali. Tylko jak tu 
komuś wytłumaczyć bez słów, że ma udawać naczynie na schwytane duchy? 
Zamiast wyjaśniać tajniki swej magii, postanowiła pokazać mu jedynie, jak 
ma się zachowywać. Tyle chociaż powinien zrozumieć. Kiedy więc odgłosy 
walki oddaliły się, wyszła z kryjówki, po czym kierując się od trupa do 
 trupa, zaczęła obdzierać je z ubrań. Mężczyzna podążał krok w krok za nią, 
wyraźnie  zniesmaczony.

Uznawszy, że zebrała już komplet, rzuciła łachy na ziemię przed nim 
i gestykulując, dała mu do zrozumienia, by się przebrał. Kiedy skończył, 
zlustrowała go krytycznym wzrokiem. Rozdarła ubranie w kilku miejscach, 
utytłała błotem, pobrudziła głowę, a na końcu podrapała łysinę, choć temu 
już wyraźnie się sprzeciwiał. By dopełnić przebranie, potargała nieco brodę, 
powtykała w nią gałązki oraz pozieleniła nieco mchem. Wreszcie z wyraźnym 
zadowoleniem pokiwała głową. Wyglądał jak istny obraz nędzy i rozpaczy. 
Ale najtrudniejsze było wciąż przed nimi. Jego spokojny, pogodny wyraz twarzy 
od razu by ich zdradził. Żaden człowiek targany próbującymi uwolnić się z  niego 
duchami nie patrzyłby na świat tak jasnymi oczami.

Westchnęła ciężko, po czym dała mu mistrzowski pokaz  przewracania 
 oczami, skurczów twarzy, chaotycznego rzucania rękami, wycia oraz 
ślinienia się. Potem zaczęła na zmianę wskazywać to na siebie, to na niego. 
Przez chwilę widziała w jego oczach konsternację, ale zrozumiał wreszcie, 
o co chodzi. Kiedy sam zaczął próbować, początkowo nieśmiało, ale coraz 
bardziej się rozkręcając, nie mogła ukryć uśmiechu. A gdy zupełnie już 
porzuciwszy skrępowanie jął podrygiwać, wyć, nawet toczyć pianę z ust 
w spazmach, które wyglądały już naprawdę przekonująco, wybuchła śmiechem. 
Skamieniał  natychmiast, spąsowiał, zasępił się. Nie chciała, żeby się obraził, więc 
szybko się uspokoiła, poklepała go po ramieniu i posłała przyjazny uśmiech. 
Był jeszcze nieco naburmuszony, ale rozluźnił się.

A teraz najgorsze, pomyślała, odwiązując sznur od stelaża z dzbankami. 
Podchodząc do starca, wiązała na powrozie szubieniczkę. Stanęła przed nim, 
podając mu pętlę – przynajmniej mogła mu pozwolić, by sam ją sobie założył.

Popatrzył na nią niepewnie. Posłała mu smutny uśmiech, wzruszyła ramio
nami, pokiwała głową. Westchnął głęboko, ale w końcu wziął sznur z jej ręki, 
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po czym przełożył pętlę przez głowę, nieco ją zaciskając. Przytaknęła, chwyciła 
drugi koniec, a następnie obwiązała go sobie wokół talii. Tak złączeni opuścili 
wreszcie brzeg bagniska.

Przecięli trakt, gdzie znaleźli już tylko porzucone wozy i trupy, a następnie 
zagłębili się w las po jego przeciwległej stronie. Nie uszli daleko, kiedy znów 
usłyszeli odgłosy bitwy. Skierowała ich w stronę zwalonego drzewa, gdzie dość 
łatwo mogli ukryć się pomiędzy konarami. Tam przycupnęli, by przeczekać, 
aż walka zakończy się bądź oddali.

Mężczyzna z ulgą zdjął z pleców stelaż z dzbanami i zaczął oplatać go 
trawami tam, gdzie wżerał się w kościste ciało. Ona tymczasem podniosła się, 
by zlustrować otoczenie. Zaraz za pniem otwierała się niewielka polanka, cała 
zaścielona trupami oraz konającymi. Od czasu do czasu któryś z nich wydawał 
z siebie jęk lub charczał w ostatnich podrygach. Na brzegu polany, w cieniu 
wielkiego dębu, ku swemu nieopisanemu zdziwieniu, zobaczyła pochylony nad 
umierającym wojownikiem cień. Przyssał się do ust mężczyzny i z każdym jego 
oddechem nadymał się, to znów kurczył, coraz głębiej wchodząc w konającego.

Podejrzewała, że wśród stworów, które napotka podczas bitwy, znajdzie się 
również cień. Nie sądziła jednak, że pojawi się szansa, by go złapać. Los jednak 
uśmiechnął się do niej albo postawił przed tragicznym wyborem.

Popatrzyła na siedzącego obok staruszka. Całkowicie pogrążył się 
w  kontemplacji rosnącego na zwalonym pniu pomarańczowego grzyba, jakby 
zapomniał, że jego życie wisi na włosku. Szkoda jej go było. Więcej – bardzo 
chciała poznać jego sekretną wiedzę, ale… Cień. Taka okazja nie zdarza się często.

Przysunęła się do starca. Podniósł na nią wzrok. Przyłożyła palec do ust, 
odwiązała jeden z brudnych pasków materiału, którymi popodwiązywała jego 
ubranie, po czym dała gestami do zrozumienia, że chce przewiązać mu oczy.

Wzruszył ramionami. Pomyślał pewnie, że to kolejny dziwaczny fortel.
Powoli, uważając, by się nie potknął i nie narobił hałasu, prowadziła go 

przez polanę.
Cień niemal całkowicie wniknął już w leżącego na skraju polany wojownika. 

To był dla niego niebezpieczny moment – zdezorientowany, nie potrafił  jeszcze 
panować nad owładniętym człowiekiem, a stracił już swą lotność. Na kilka 
minut ciało stało się dla niego więzieniem. Gdyby w tym czasie ktoś umiejętnie 
wykorzystał tę jego bezradność, mógłby z łatwością złapać go w pułapkę.

Wiedźma jednym susem przyskoczyła do wojownika. Padła mu na pierś 
kolanami dokładnie w momencie, kiedy żebra uniosły się przy pierwszym 
 oddechu – ożywieniec otworzył szeroko usta w niemym krzyku, wybałuszając 
oczy. Jednocześnie kobieta szarpnęła mocno powrozem, przyciągając staruszka 
do siebie. Uderzyła go łokciem w przeponę. Zgiął się w pół, chwytając łapczywie 
powietrze, po czym zwalił na kolana. Naciskając na potylicę, siłą przystawiła 



52

Venus Victrix

głowę Rzymianina do głowy nieumarłego tak, że usta mężczyzn spotkały się 
jak w pocałunku. Obaj rzucali się gwałtownie, próbując wyrwać z jej uścisku, 
ale trzymała ich mocno.

Jeszcze tylko kilka podrygów…
Oczy wojownika zaszkliły się znów, a potem opadł zupełnie bezwładny. 

Staruszek zaś zaczął się mocniej szarpać, choć jego ruchy stały się zupełnie 
nieskoordynowane. Puściła jego głowę, zdarła przepaskę i popatrzyła w oczy: 
raz po raz rozpalały się nienawiścią, to znów rozpływały w łzawym przerażeniu.

– Mam cię – wyszeptała zadowolona.
Nacięła lekko palec, by sączącą się krwią nakreśli
 na czole dzbannika znak zamknięcia.
Jego oczy wywróciły się białkami do góry, wypełniając się przy tym bezdenną 

rozpaczą. Gdzieś z trzewi wydobył się przeciągły jęk.

***

O poranku ludzie zaczęli opuszczać obozowisko. Wykrzykiwali kierunki 
świata oraz nazwy miejsc, do których się kierowali. Powiązani sznurami nie
wolnicy posłusznie drobili za swoimi nowymi panami, dziękując bogom, 
że nie skończyli jako ofiary dziękczynne: wszędzie wokół ponabijane na gałęzie 
czaszki zdobiły drzewa, rozczłonkowane ciała spoczywały na kamieniach 
i pniach w kałużach krzepnącej krwi. Zdarzyło się też tak, że dwie kobiety, 
obie prowadzące na  powrozie mężczyzn, zrównały się na chwilę w drodze 
na wschód. Spojrzały na siebie oraz swoje trofea, kiwając z uznaniem głowami. 
W ich uśmiechach można było jednak dostrzec smutek oraz rozczarowanie. 
Spojrzenia mężczyzn również się spotkały. Szklane, niewidzące oczy lustrowały 
się nawzajem, jakby gdzieś tam w głębi tliły się jeszcze iskierki zrozumienia.

Ale trwało to tylko mgnienie oka. Szarpnięto za sznurek, a potykający się 
o korzenie leśnych ścieżek niewolnicy rozeszli się w dwie strony świata.

Mateusz Tokarski

Wieczny student, zaliczył filmoznawstwo, teatrologię, semiotykę, ochronę środowiska 
i filozofię, przy której wytrwał dość długo żeby zdobyć doktorat; od ponad 2 lat prowadzi 
dział literacki w „Creatio Fantastica”; publikował w „Szortalu na Wynos”, „Białym Kruku”, 
„Wizjach” i „Tlenie Literackim”.
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– Wstawaj, Talmond! – Gwałtowne szturchnięcie wybudziło mężczyznę 
z błogiego snu. Z trudem otworzył zaropiałe oczy, w gardle czuł suchość 
spowodowaną wczorajszym pijaństwem. – Wstawaj!

– Co jest? – wychrypiał, starając się zogniskować wzrok. Ujrzał stojącego 
obok Hasalika, który potrząsał nim, próbując dobudzić.

– W trąby dmą. – Młodzieniec był podekscytowany. W przeciwieństwie do 
Talmonda, któremu niezbyt spieszyło się do wymarszu. – Powiadają, że bitwa 
będzie. Zwiadowcy widzieli wojska melbarskie po drugiej stronie doliny.

– Szlag – zaklął starszy z żołnierzy i podniósł się z posłania. W obozie 
trwał wzmożony ruch. Oficerowie wrzeszczeli na podwładnych, starając się 
doprowadzić ich do porządku i jak najszybciej przygotować do gotowości 
 bojowej. – Kurwa, ależ mnie łeb napierdala.

– Nie dziwota, wracając, mało nie przewróciłeś namiotu. A pieśń o burdel
mamie z Lagenkatt słyszeli pewnie nawet w zamorskim Tiraju – zaśmiał się 
Hasalik, zwijając koc i pakując go do plecaka.

– Szlag – zaklął ponownie Talmond przypominając sobie wczorajszy  wieczór. 
Wykorzystując znajomość z kwatermistrzem, znacznie uszczuplili wojskowe 
 zapasy piwa i gorzałki. Jednak przecenił swoje możliwości. Taka dawka alko holu 
w młodości nie wywarłaby na nim wrażenia. Wczoraj ledwo dotarł do  namiotu 
swego oddziału, a o poranku czuł się, jakby został wypluty przez  glizdowca. 
Z trudem wstał na nogi, czując ogarniające go mdłości i zawroty głowy. Bolały go 
mięśnie, a w brzuchu coś nieprzyjemnie bulgotało. 

 – Jak myślisz, dużo ich będzie? – spytał Hasalik.
 – Kogo? – Głos Talmonda był chrapliwy, jakby coś tkwiło mu w gardle. 
 – No, Melbarczyków.
Mężczyzna spojrzał na młodzieńca i tylko machnął lekceważąco ręką. 

Nic nie obchodziły go swary między możnymi. Lata temu zaciągnął się do 

Deszczowy dzień niedaleko 
wioski zwanej Appeln

Artur Grzelak

OPOWIADANIE
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 wojska, szukając przygody. Przypominał wtedy Hasalika. Żądnego walki, 
chwały, sprawdzenia się w boju. Teraz pragnął jedynie odebrać comiesięczny 
żołd, wykonując jeno najprostsze wojskowe czynności. Jak mógł starał się 
unikać  walki, zawsze wymyślając jakąś wymówkę, żeby zostać w taborach 
lub otrzymać lżejsze zadanie, niewymagające narażania życia. Dzisiaj jednak 
wyglądało na to, że nie zdoła się wymigać od udziału w bitwie. 

– Zobacz. – Hasalik wskazał na zbliżający się oddział konnych. – Czy to nie 
sam hrabia ze świtą?

Talmond rzucił okiem na zbliżających się jeźdźców, ale nic nie 
odpowiedział.Rozpoznał hrabiego Giacomazziego BachetaBarbiera, jego 
 seneszala oraz  mar szałka de la Roux. Tuż za nimi na białej jak śnieg  klaczy 
jechał Gael  Mastrobrandi, mag należący do elitarnej kasty geomantów. 
 Talmond poczuł nieprzyjemne mrowienie w dłoniach. Splunął, chcąc pozbyć się 
z ust nieprzyjemnego kwaśnego smaku. Zaczął zwijać rzeczy, choć jego ruchy 
były powolne i ociężałe. Kiedy wielmoże przejeżdżali tuż obok, wciąż powtarzał 
szeptem pod nosem:

– Szlag, szlag, szlag.

***

Jeźdźcy minęli wojskowy obóz i wjechali na górujące nad okolicą wzgórze. 
Mimo, że było pochmurno i zbierało się na deszcz, rozciągający się widok 
na porośniętą łąkami dolinę pozwalał dobrze przyjrzeć się przyszłemu 
polu  bitwy.

– Jak się nazywa tamta wieś? – spytał hrabia Giacomazzi BachetBarbier, 
wskazując skupisko kilku chałup na południowowschodnim krańcu doliny.

Seneszal Adalbert spojrzał na mapę i odpowiedział po dłuższej chwili:
– Liszaje.
– Hmm… – Hrabia zmarszczył brwi. – A tamta?
Druga z wiosek była odrobinę większa i leżała na przeciwległym krańcu. 

Już na melbarskim terytorium. Dolina od wieków stanowiła granicę między 
państwami, a dzisiaj miała stać się areną walk.

– Appeln.
– W takim razie niech potomni zapamiętają ten dzień jako bitwa pod  Appeln. – 

BachetBarbier wyprostował się w siodle i sięgnął po przytroczoną przy jukach 
lunetę. Giacomazzi zakupił ten niezwykły przedmiot podczas niedawnej wizyty 
w jednym z portowych miast na Wybrzeżu Muszli. Przyłożył przyrząd do oka 
i spojrzał.

– Wojska melbarskie też są już w gotowości – powiedział po kilkuminu
towej obserwacji.
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Rzeczywiście, na przeciwległym krańcu doliny można było dostrzec 
maszerującą wrogą piechotę oraz spory oddział ciężkozbrojnej jazdy, 
stanowiący trzon wrogiej armii. Oddziały zbliżały się do Appeln, gdzie naj
prawdopodobniej miały zaczekać na ruchy przeciwników.

– Wszyscy dowódcy wiedzą, co mają robić? – spytał Giacomazzi, choć 
wiedział, że przedstawiony na wieczornej naradzie plan ofensywy został 
nakreślony bardzo wyraźnie.

Marszałek polowy Ferhat de la Roux wyprostował się w siodle i odpowiedział 
dumnym głosem:

– Tak jest, panie hrabio. Zwycięstwo będzie nasze.
Giacomazzi spojrzał na marszałka. Mężczyzna przygryzał wargi, potrząsając 

przy tym sumiastym wąsem. Obserwował dolinę, a na jego twarzy nawet dziecko 
zdołałoby dostrzec zdenerwowanie. Miała być to pierwsza bitwa pod jego 
komendą, dlatego też bardziej doświadczony BachetBarbier wziął na siebie 
większość przygotowań. Młody de la Roux, był potomkiem marszałka  Reynala, 
który dowodził wojskami, kiedy Lezmont władał jeszcze ojciec  hrabiego. 
Choć tytuł nie przechodził dziedzicznie, Giacomazzi postanowił dać mu szansę. 
Nie spodziewał się, że okazja do wykazania się na polu walki nadejdzie tak 
 szybko. Niesnaski pomiędzy władcami Melbaru i Lezmont nie należały do 
rzadkości, jednak ostatnimi czasy nasiliły się kiedy władzę w Melbarze przejął 
Earvin Lorimer. Buńczuczny władca podbijał kolejne miasta na swej północnej 
granicy, wykorzystując wojnę domową w tamtejszych krajach. Zresztą po  rzezi, 
jakiej dokonał na mieszkańcach Lapaggio, włodarze sami otwierali przed 
nim bramy.

Po udanych podbojach Lorimer zwrócił swą uwagę na bogate ziemie 
należące do Lezmont. Na szczęście BachetBarbier zdołał umieścić w Melbarze 
szpiega, stąd wiedział o planowanym ataku na jego ziemie. Giacomazzi spojrzał 
na wkraczające do doliny wrogie wojska i wydał rozkaz:

– W takim razie zaczynamy.
W tym momencie z nieba zaczęły spadać pierwsze krople deszczu. 

Początkowo niewielka mżawka, szybko przerodziła się w coraz większą ulewę.

***

– Tatko, tatko! – Tibor wparował do chałupy, krzycząc już od progu. Chłopak 
był wyraźnie podekscytowany, o czym świadczyły zaczerwienione policzki. – 
 Wojska idą!

Goljak zamarł z łyżką w połowie drogi między miską a ustami. Krzątająca się 
przy kuchni Irma aż pisnęła ze strachu.

– Co ty gadasz, synku? – spytała przestraszona. – Jakie wojska?
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– Na sztandarach mają czerwone poroże na niebieskim tle. Chłopaki powia
dają, że to knechci z Melbar.

Irma spojrzała na męża, który odłożył łyżkę do miski z niedojedzoną owsianką 
i kiwnął głową. Goljak przez wiele lat służył w wojsku. Stoczył dziesiątki bitew 
i potyczek. Odnosił rany, zabijał, opłakiwał kamratów i przepijał łupy. W końcu 
po latach tułaczki osiadł w Appeln, gdzie poznał Irmę. Zakochał się i założył 
rodzinę. Hodował owce, pracował na roli, dbał o dom. Odnalazł swoje miejsce 
na świecie. Żył w spokoju, ciesząc się każdym przeżytym dniem.

Aż do dzisiaj.
– Budź Silkę i spakuj najpotrzebniejsze rzeczy. – Goljak wstał i powiódł 

smutnym wzrokiem po chałupie. Po miejscu, w którym żył przez ostatnie 
piętnaście lat. Appeln leżało na granicy, jednak mężczyzna nie przypuszczał, 
że do ich spokojnego domostwa dotrze wojna. Zbyt wiele razy widział, co działo 
się z wioskami leżącymi na trasie przemarszu wojsk. Zbyt wiele razy sam 
uczestniczył w plądrowaniu, paleniu i gwałtach. Podszedł do stojącego w rogu 
kufra. Uchylił wieko i otworzył ukryty pod nim schowek. Wyjął schowany tam 
lata temu miecz. Rękojeść pełna była nacięć, każde symbolizowało zabitego 
w boju wroga. Wciąż dobrze leżała w dłoni. Goljak odwrócił się do przerażonej 
żony i powiedział: – Musimy uciekać.

***

Ależ chce mi się lać, pomyślał Talmond, maszerując wraz z resztą oddziału. 
Przez poranne zamieszanie, kaca oraz ogólny pośpiech zapomniał udać się 
na stronę i opróżnić pęcherz. Teraz było już na to za późno. Szlag, mężczyzna 
po raz kolejny przeklął własną głupotę i roztargnienie. Jakby tego było 
mało, z  nieba siąpił deszcz, zmieniając podmokły teren w grząskie błoto. 
 Krople uderzały w szyszak, potęgując i tak nieznośny ból głowy.

Piechota schodziła w dolinę w karnym szyku. Najpierw maszerowali 
ciężkozbrojni tarczownicy, za nimi szli włócznicy, wśród których przebywał 
 Talmond, a pochód zamykali łucznicy oraz niewielka grupa kuszników. 
Na flankach armii krążyła lekka jazda licząca jednak co najwyżej kilkadziesiąt 
koni. Jeźdźcy stanowili także awangardę, a gdy dotarli właśnie do zabudowań 
jednej z dwóch położonych w dolinie wiosek, przeganiali mieszkańców z chałup 
i wysyłali na wzgórze, do taborów i opuszczonego obozu wojska. 

Oddziały minęły wioskę i rozciągnęły się na szerokość doliny. Skrzydła armii 
chronione były przez porośnięte gęstymi lasami zbocza. Można już było dostrzec 
przegrupowujące się po przeciwnej stronie doliny szeregi wrogich jednostek. 

– Sporo ich – szepnął Hasalik. Entuzjazm rozpierający go jeszcze godzinę 
temu zdawał się wygasać im bliżej było do bitwy.
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Talmond mruknął tylko coś w odpowiedzi. Nacisk na pęcherz stawał się 
coraz bardziej nie do wytrzymania. Za chwilę popuszczę i będzie wstyd przed 
całym pułkiem, pomyślał mężczyzna.

– Gotować się do boju! – krzyknął pułkownik Sykora. – Wpierw włócznie, 
za nimi tarczownicy! Musimy utrzymać linię!

– Łatwo ci, kurwa, powiedzieć! – Głos Talmonda zniknął w ogólnym zgiełku 
panującym wśród przegrupowujących się żołnierzy.

Przeciwnicy nie czekali, aż oddziały przyjmą pozycję obronną. Zagrały trąby, 
a ziemia zaczęła drżeć. Wroga jazda ruszyła do szarży.

– Nie cofać się! – Pułkownik Sykora zagrzewał żołnierzy.
Tętent był coraz głośniejszy. Talmond wyjrzał zza tarczy stojącego przed 

nim żołnierza i ujrzał kilkuset rycerzy w pełnych zbrojach galopujących prosto 
na nich. Chwycił włócznię mocniej i zaparł się o ziemię. Przez chwilę zapomniał 
nawet o tym, jak bardzo chce mu się lać.

***

– Atakują. – Seneszal Adalbert był wyraźnie podekscytowany. – Ich jazda 
szarżuje na nasze linie.

– Niech łucznicy rozpoczną ostrzał – rozkazał marszałek de la Roux. 
Stojący obok trębacz zadął w róg.

Przez padający deszcz widoczność ze wzgórza nie była najlepsza, jednak 
dawała jako taki wgląd w pole bitwy. Hrabia BachetBarbier wraz ze świtą 
obserwował rozwój wypadków.

Łucznicy napięli łuki i wypuścili pierwszą salwę. Strzały nie wyrządziły 
większych szkód szarżującym rycerzom. Ledwie kilku z nich spadło 
z  wierzchowców. Większość strzał ześlizgnęła się po napierśnikach i  zbrojach 
opancerzonej jazdy. Podobny skutek przyniosła kolejna salwa. Było jasne, 
że w ten sposób atak nie zostanie powstrzymany. 

– Czas zagrać odrobinę nieczysto. – Giacomazzi uśmiechnął się pod nosem, 
pomimo że marszałek de la Roux zdawał się być zaniepokojony rozwojem 
 wypadków. – Gael, zajmij się tym.

Trzymający się dotychczas z tyłu geomanta, zsiadł z konia i podszedł 
do zbocza wzgórza. Zrzucił z głowy kaptur. Jego łysa głowa momentalnie 
zaczęła lśnić w padającym deszczu, a okalający ją złoty diadem błyszczał 
 nienaturalnym blaskiem. Mastrobrandi klęknął i zaczął powtarzać tajemniczą 
inkantację w nieznanym języku. Przyłożył ręce do zmokniętej ziemi i zanurzył 
w niej dłonie. Zaśpiew stawał się coraz głośniejszy, a hrabia BachetBarbier miał 
wrażenie, że wzgórze, na którym przebywają, zaczyna drżeć.

– Spójrzcie. – Adalbert wskazał palcem dolinę.
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Ziemia pod stopami szarżującej jazdy zaczęła się poruszać. Wybrzuszać i za
padać, stała się miękka i grząska. Przerażone konie upadały, zrzucając 
ciężkozbrojnych jeźdźców i przygniatając ich swoim ciężarem. Wśród atakują
cych rycerzy wybuchła panika. Część zaczęła się wycofywać, większość topiła 
się w zdradliwym gruncie jak w rozszalałym od sztormów morzu. Nieliczna gru
pa dotarła do pozycji obronnych, jednak wytracając swój impet, szybko została 
stłamszona. Atak rozbił się o tarcze, a rycerze i wierzchowce zostali zakłuci 
włóczniami i mieczami piechoty.

Gael Mastrobrandi wstał i zachwiał się. Jego blada twarz i puste oczy 
zdradzały skrajne wyczerpanie. Giacomazzi podszedł do geomanty i poklepał 
go z zadowoleniem po plecach.

– Świetnie się spisałeś. – Mag skinął tylko głową, nie mogąc wydobyć z siebie 
głosu. – Adalbert, odprowadź go do obozu i niech zajmie się nim felczer.

– Niesamowite – powiedział marszałek de la Roux kiedy seneszal wraz 
z geomantą już się oddalili. – Nie spodziewałem się, że ten człowiek włada 
aż taką mocą.

– To prawda. Gael posiada nieocenione talenty. – Hrabia spojrzał na  resztki 
uciekającej wrogiej jazdy i uśmiechnął się szeroko. – Udało nam się przejąć 
inicjatywę. Trąbcie do ataku.

***

Milda od zawsze uwielbiała szyć. Od dziecka pomagała mamie, która pracowała 
jako szwaczka. Z czasem sama przyjęła się w szwalni, a wieczorami dorabiała 
sobie dokonując poprawek krawieckich dla bogatych dam z  Lezmont. 
Nie przypuszczała jednak, że pasja do szycia przywiedzie ją do szpitala  polowego, 
tuż za polem bitwy, który zaraz miał się zaroić od rannych.

– Zaczęło się – powiedział Raso, jeden z noszowych. Pociągał z fajki napako
wanej suszonymi źdźbłami, roztaczając wokół siebie aromatyczny zapach. 
Źdźbła pozwalały się uspokoić, koiły nerwy i oddalały troski. Były bardzo popu
larne wśród uboższej ludności, Milda również niejednokrotnie ich próbowała. 
Teraz też miała ochotę wypełnić płuca  słodkim dymem, jednak wiedziała, 
że musi zachować trzeźwość umysłu. – Walczą.

Rzeczywiście. Z doliny niosły się pierwsze odgłosy bitwy. Zagrzewające do 
boju okrzyki, szczęk broni oraz jęki rannych. Milda przełknęła ślinę i z trudem 
opanowała drżenie rąk.

Ze wzgórza przyprowadzono im pierwszego rannego. Nie był to jednak 
żołnierz, a wysoki, łysy mężczyzna, ze złotym diademem na głowie. Seneszal 
Adalbert, którego dziewczyna wielokrotnie widywała w Lezmont, położył 
słaniającego się człowieka na stole i pytająco spojrzał w stronę Mildy.
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– Zajmijcie się nim. Muszę wracać do hrabiego.
– Oczywiście. – Dziewka spłoniła się, chłopak był naprawdę przystojny.
Podeszła do rannego, który jednak nie miał na ciele żadnych 

 widocznych obrażeń. Miał otwarte oczy i spoglądał na zbliżającą się Mildę 
 przytomnym, bystrym wzrokiem. Emanowała od niego przedziwna energia, 
wywołująca mrowienie w koniuszkach palców oraz gęsią skórkę.

– Nagotuj wody i przynieś zioła. Aloes, pokrzywę, sowie ziele oraz liście 
miretki. A do naparu dodaj tego. – Drżącą dłonią podał jej fiolkę wypełnioną 
gęstą, granatową substancją.

Dziewczyna o nic nie zapytała. Kiwnęła tylko głową i oddaliła się w poszuki
waniu składników.

***

Talmond cieszył się, że nie atakuje w pierwszej linii. Widział, jak biegnący przed 
nim piechurzy nadziewają się na mur tarcz i włóczni. Padający deszcz sprawił, 
że kilku żołnierzy poślizgnęło się na grząskim pod łożu, przewracając 
się i wywołując rozgardiasz w szeregach atakujących.  Talmond skrył się 
za stojącym z przodu tarczownikiem i starał się złapać  oddech. Stojący obok 
Hasalik dźgał włócznią, wydzierając się przy tym w bitew nym amoku. 
 Zbryzgana krwią, błotem i deszczem twarz młodzieńca wykrzywiona była 
gniewnym grymasem.

– Napierać! – Wśród bitewnej wrzawy przebił się donośny głos pułkownika 
Sykory. – Atakować!

Talmond wychylił się zza zasłony i również dźgnął. Włócznia utkwiła w ciele 
przeciwnika, a kiedy żołnierz próbował ją wyrwać, drzewce pękło z trzaskiem. 
Stracił równowagę i upadł, ryjąc twarzą w błocie. O mało nie został  stratowany 
przez biegnących do ataku żołnierzy. Potrącili go kilka razy, kiedy próbował 
wstać. W końcu mu się udało. Dobył tkwiącego za pasem krótkiego miecza 
i ruszył przed siebie.

Na atakujących kompanów posypał się grad strzał. Dokoła Talmonda padło 
z jękiem kilku żołnierzy. Podniósł upuszczoną przez kogoś tarczę i zasłonił się 
nią przed pociskami. Kilka odbiło się od osłony, ale jeden z grotów zdołał ją 
przebić, o włos chybiając jego twarzy.

– Nie przestawać! – Sykora ciągle się wydzierał. – Atakować!
Talmond czekał, aż ostrzał minie. W ferworze walki zapomniał o pełnym 

pęcherzu, lecz nacisk nasilał się z każdą chwilą. Dokoła jęczeli ranni, konający 
wzywali na pomoc swe matki oraz prosili o błogosławieństwo Pradziada. 
Jeden z żołnierzy kroczył przez pobojowisko z co najmniej pięcioma strzałami 
 wbitymi w różne części ciała. Inny rzucił się do panicznej ucieczki, odrzucając 
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 bojowy topór i tarczę. W końcu potknął się i upadł trafiony strzałą w głowę, 
a jego  martwe oczy wpatrywały się prosto w Talmonda.

– Kurwa mać – zaklął, odrzucił tarczę, mocniej ścisnął rękojeść miecza 
i z okrzykiem rzucił się w wir walki.

***

– Zatrzymali nasze natarcie. – Marszałek Ferhat de la Roux zacisnął gniewnie 
szczęki. – Wykorzystali kamienny mur i zabudowania wioski jako fortyfikacje.

– Każcie łucznikom ostrzelać wioskę płonącymi strzałami – rozkazał 
 hrabia BachetBarbier. – Pomimo ulewy powinno to wprowadzić zamieszanie 
w ich  szeregi.

– Tak jest! – Marszałek kiwnął głową i ruszył w stronę gońca.
Giazomazzi był cały przemoczony. Podszyty gronostajowym futrem płaszcz 

stał się ciężki, a ozdobny kirys zdawał się przeciekać i przywierać do ciała. 
BachetBarbier poruszył się w siodle, nie chcąc zdradzać przed podwładnymi, 
że doskwiera mu ulewa. Walczący w dolinie żołnierze mieli przecież o wiele 
gorzej. Dojrzał powracającego Adalberta, seneszal był odrobinę zziajany 
i również przemoczony.

– Odprowadziłem Mastrobrandiego do szpitala polowego. Felczerzy zajmą 
się nim z należytą starannością.

Hrabia kiwnął głową i spojrzał w stronę Appeln. Patrzył na zwartych w boju 
żołnierzy, zawzięcie atakujących wrogie oddziały. Dźgających włóczniami, 
tnących mieczami. Zabijających i ginących w strugach deszczu. Gdzie do 
 diaska podziewa się Molder, myślał intensywnie BachetBarbier, wpatrując się 
w pole bitwy.

***

Wśród lezmonckich oficerów krążyły pogłoski, że stanowisko kapitana hra
biowskiej gwardii jest przeklęte, a każdego, kto je obejmuje czeka niechybna 
śmierć. Daylon Lanzerac zginął podczas oblężenia Montcasson, jego następca 
Barthez podczas potyczki z Tirajczykami, a poprzednik Moldera, Driant, zmarł 
otruty podczas zamachu na hrabiego w winnicy Faberagoli. Mimo to, mężczyzna 
cieszył się, że mógł dostąpić tego zaszczytu. Był to wielki honor dla niego samego, 
a także dla rodziny, która dzięki temu miała wspiąć się wyżej w arystokratycz
nej hierarchii.

– Żwawiej! – krzyknął do jadących z tyłu żołnierzy. – Bitwa już trwa. 
Nasi kamraci oczekują pomocy.
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Molder popędził wierzchowca i wysforował się na czoło oddziału. 
 Ponad dwustu rycerzy tworzących doborową gwardię hrabiego Bachet Barbiera 
również przyspieszyło, na ile pozwalał im porośnięty karłowatymi drzewami 
i krzakami teren.

Słychać już było odgłosy bitwy. Oddział po wykonaniu manewru 
oskrzydlającego zbliżał się do doliny, aby wyjść na tyły wroga i zadać  ostateczne 
uderzenie. Krew tętniła w żyłach Moldera, czuł podniecenie wywołane 
zbliżającą się walką, w której będzie mógł udowodnić męstwo oraz zdobyć 
sławę.  Oczami wyobraźni widział już swój triumfalny powrót do Lezmont. 
Mieszkańców miasta skandujących jego imię, zalotne spojrzenia młodych 
dziewcząt i zazdrość konkurentów. Ach, szybciej, szybciej do bitki, do boju, 
ku chwale, myślał podekscytowany. 

Zza zarośli, można już było dostrzec wozy taborów melbarskiej armii pilno

wane ledwie przez kilkunastu nieuzbrojonych chłopów, którzy pierzchli, gdy 
tylko ujrzeli zbliżających się konnych.

Oddział stanął u wylotu doliny. Krople deszczu z głuchym bębnieniem 
odbijały się od rycerskich zbroi, tworząc złowrogie staccato. Molder wyciągnął 
miecz i wskazał nieodległą wioskę, w której widać było walczących żołnierzy.

– Szarża! – ryknął i trącił konia ostrogami.
Ziemia była rozmokła, więc podkute wierzchowce nie mogły przejść do 

 galopu. Zapadały się i ślizgały na grząskim gruncie, przedłużając moment ataku. 
Obrońcy zdążyli ich dostrzec. Jakiś sprawny oficer skrzyknął kilkudziesięciu 
żołnierzy i wykorzystując zabudowania wioski jako umocnienia, nakazał zająć 
pozycje obronne. Kilka z budynków płonęło, potęgując panujący w Appeln 
 chaos. Zajeżyło się od włóczni, gizarm, spis i berdyszy. Na atakujących posypał 
się grad strzał, które jednak odbijały się od ciężkich zbroi, hełmów i pancernych 
końskich kropierzy.  

Zabudowania były coraz bliżej. Jeźdźcy mogli już dostrzec wykrzywione 
w bojowym szale twarze obrońców. Molder sparował uderzenie włóczni 
i wpadł między przeciwników, roztrącając ich i taranując. Rozorał twarz wyso
kiemu żołnierzowi, który zamierzał się na niego spisą. Ciął po plecach innego, 
który starał się strącić atakującego rycerza z końskiego grzbietu. Krew tryskała 
dokoła, mieszając się z padającym deszczem. Zdziesiątkowana szarżą piechota 
starała się skupić w kilkuosobowych grupach, aby odeprzeć atak. Gwardziści 
jednak nie mieli litości, wykorzystując przewagę pancerza i uzbrojenia, meto
dycznie mordowali obrońców.

Koń ślizgał się na coraz bardziej rozmokniętym podłożu. W końcu wierzgnął 
ugodzony w bok grotem włóczni. Molder zachwiał się i upadł, uderzając się 
boleśnie w głowę. Spróbował wstać, jednak został przygnieciony ciałem rannego 
rumaka. Zdołał jeszcze dostrzec zbliżających się piechurów. Ostatkiem sił odbił 
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uderzenie gizarmy, miecz wypadł mu z dłoni. Jeden z obrońców zamachnął 
się najeżoną kolcami maczugą. Hełm wygiął się, czaszka pękła z trzaskiem, 
a  Molder nawet nie zdał sobie sprawy, że umiera.

***

– Musimy być cicho. – Goljak przyłożył palec do ust i spojrzał w kierunku  rodziny. 
Szczególnie długo patrzył na Tibora. Chłopak był podekscytowany bliskością bit
wy i chciał zobaczyć walczących żołnierzy.

Udało im się opuścić wioskę, tuż przed przybyciem melbarskich żołnierzy. 
Skryli się wśród głazów w lesie porastającym zbocze doliny. W miejscu 
dostatecz nie oddalonym od toczących się walk, ale pozwalającym obserwować, 
jak  rozwija się sytuacja.

A na ten moment Appeln stało się główną areną bitwy. Melbarscy piechurzy 
zajęli pozycje obronne, wykorzystując zabudowania wioski i odpierali ataki 
żołnierzy ze znakami hrabiego z Lezmont. Kilka chałup stanęło w ogniu, jed
nak z tej odległości Goljak nie mógł rozpoznać, czy jest wśród nich jego rodzin
ny dom. Trwały zaciekłe walki, przez las niosły się złowrogie echa potyczki. 
Irma zasłaniała córce uszy, dziewczyna drżała na całym ciele, wystraszona przez 
przerażające odgłosy. Wciąż ktoś wzywał pomocy, jęczał z bólu, przeklinał bogów 
lub prosił o błogosławieństwo. Szczęk oręża mieszał się z dźwiękiem przeci
nanych ludzkich ciał. Goljak znał te dźwięki aż nazbyt dobrze. W przeciwieństwie 
do żony i córki czuł się wśród nich jak ryba w wodzie. Towarzyszyły mu przez 
wiele lat, i mimo że w Appeln spędził już dość czasu, by zatarły się w pamięci, 
wystarczyła jednak chwila, aby powróciły ze zdwojoną siłą.

Mężczyzna bacznie obserwował przebieg bitwy. Musiał przyznać, że ofice
rowie z Lezmont dobrze zaplanowali jej przebieg. Na tyły melbarskiej armii 
uderzyła konnica. Atak rycerzy ostatecznie przełamał obronę. Piechota roz
pierzchła się. Część zbiła się w ciasne grupki, kontynuując walkę, inni rzucili 
broń i poddali się. Jeszcze inni natomiast zaczęli umykać z pola bitwy.

Na skraju lasu Goljak zauważył sylwetki kilku uciekających żołnierzy. 
Było kwestią czasu zanim trafią do kryjówki jego rodziny. Z doświadczenia 
wiedział, że dezerterzy są o wiele bardziej niebezpieczni niż regularna armia. 
Nie cofną się przed niczym, żeby przetrwać. Będą ratować się kradzieżą, 
morderstwami, brutalnymi gwałtami, wszystkim, aby ocalić własną skórę. 
Mężczyzna spojrzał na córkę, która wciąż była uspokajana przez Irmę.  Gdyby ko
biety były tu same, stanowiłyby łatwy łup dla pierzchających dezerterów. 
 Goljak uśmiechnął się smutno do córki i podjął decyzję.

– Zostańcie tu i nie ruszajcie się – powiedział szeptem do Irmy i dzieci. 
Chwycił miecz i wstał. Wyślizgana przez lata użytkowania rękojeść idealnie 
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leżała w dłoni, zdawała się być jej przedłużeniem. Oczy Irmy błysnęły ze  strachu, 
jednak wiedziała, że jej protest jest bezcelowy.

Goljak wyszedł zza skały dokładnie w momencie, w którym znaleźli się przy 
niej dezerterzy. Było ich trzech, w tym jeden ranny. Trzymał się za rozharatane 
udo, tuż pod kolczą koszulą. Najstarszy z żołnierzy, z siwymi, sumiastymi wąsami 
nie namyślając się długo, zaatakował. Goljak uniknął ciosu szybkim półobrotem 
i ciął napastnika przez plecy. Odskoczył przed próbą ataku drugiego z żołnierzy. 
Ostrze spisy, o włos minęło jego szyję. Mężczyzna skontrował. Melbarski piechur 
cofał się przed ciosami, aż w końcu stracił równowagę, zahaczając o korzeń. 
Upadł, spisa wypadła mu z dłoni, a Goljak podszedł do niego i wbił ostrze miecza 
prosto w otwarte usta. Odwrócił się i dojrzał, że siwy wstaje i próbuje uciekać. 
Dopadł do niego w kilku susach i podciął mu gardło jednym, sprawnym ruchem.

Odwrócił się w stronę rannego, który klęczał kilka kroków dalej z  mieczem 
trzymanym w drżącej dłoni. Nie mógł uciec, utrata krwi z rany na udzie była 
zbyt duża. Żołnierz był młody, blady i przerażony. Gdy Goljak się zbliżał, oczy 
coraz bardziej rozszerzały mu się z przerażenia. Cios był szybki, chłopak nie 
powinien nawet poczuć bólu. Krew trysnęła na okoliczne drzewa, a także 
na wyglądającego zza skały Tibora. Goljak dopiero teraz dostrzegł, że masakrze 
przyglądał się jego syn.

Otarł klingę zerwanym liściem łopianu i schował miecz. Spojrzał smut
no na syna. Podszedł bliżej i zmierzwił mu włosy, nie mówiąc ani słowa. 
Chłopak drgnął, bezwiednie przyglądając się trupom, a Goljak wiedział, że syn 
nigdy już nie będzie myślał o nim tak jak wcześniej. 

***

Pobojowisko zmieniło się w krwawe bagno. Zmieszana z krwią, deszczem 
i wnętrznościami ziemia była grząska i śliska. Talmond z trudem utrzymał 
równowagę, odskakując od ciosu, który próbował zadać olbrzymi  Melbarczyk. 
Żołnierz dzierżył w dłoni długą gizarmę i wywijał nią, chroniąc się od 
oblegających go wrogów.

Hasalik chciał doskoczyć do przeciwnika i zadać mu ostateczny sztych. 
 Melbarczyk był jednak dobrze wyszkolony i mimo znaczącej przewagi, 
nie poddawał się. Zamachnął się i grot gizarmy zahaczył twarz chłopaka, 
tuż pod hełmem. Trysnęła krew, a Hasalik upadł w błoto, ostatkiem sił próbując 
odpełznąć od zdesperowanego przeciwnika. Nie czekając, Talmond zaatakował. 
Uchylił się przed zabójczym uderzeniem i przeorał brzuch Melbarczyka. Do ran
nego doskoczyło kilku kolejnych żołnierzy, kłując go włóczniami, aż w końcu 
olbrzym wydał ostatnie tchnienie.
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Dokoła bitwa dogasała. Większość melbarskich wojaków uciekła lub oddała 
się do niewoli. Ostatnie grupki i pojedynczy maruderzy kontynuowali skazaną 
na przegraną walkę, dożynani przez krążących wśród zabudowań wioski kon
nych, a także przeszukujących budynki piechurów.

Talmond podszedł do rannego Hasalika i schylił się nad chłopakiem. 
Na szczęście wciąż oddychał, choć rozharatana twarz mocno krwawiła. Policzek 
był głęboko rozcięty, tak że widać było biel zębów wewnątrz.

– Wstawaj, młody – powiedział Talmond, starając się podnieść chłopaka. 
Wzrok młodzieńca był mętny, wyglądało na to, że Hasalik zaraz straci 
przytomność. – Zabiorę cię do felczera. Pozszywa ci buźkę i będziesz mógł się 
chwalić dziewkom, jaki z ciebie dzielny wojak.

Chłopak zabełkotał w odpowiedzi, a na jego pokiereszowanej twarzy 
wykwitło coś na kształt uśmiechu, stanowiąc dość makabryczny widok. Nie jest 
więc z nim tak źle, pomyślał Talmond, i chwytając rannego pod ramię, zaczął iść 
w stronę obozu.

Dokoła wciąż trwało pobitewne zamieszanie, które potęgował padający 
deszcz. Wszędzie jeździli konni, żołnierze nawoływali swych kompanów, 
 dowódcy starali się zaprowadzić porządek i przegrupować oddziały. 
 Noszowi wynosili rannych oficerów z pobojowiska.

– Świetna robota! – Tuż obok posuwającego się wolno Talmonda znalazł 
się pułkownik Sykora, niesiony na noszach przed dwóch starszych mężczyzn. 
 Noszowi wyglądali jakby ledwo mogli go udźwignąć, ponieważ mieli już swoje 
lata, a pułkownik nie należał do ułomków. Jego kirys był wgnieciony i zakrwa
wiony, jednak Sykora nadal podnosił żołnierzy na duchu: – Nie daliśmy im szans! 
Wspaniały, wzorcowy atak!

W końcu noszowi wyprzedzili wolno poruszającego się Talmonda, choć 
krzyki pułkownika niosły się jeszcze przez kilka chwil. Na szczęście Hasalik 
pozostawał przytomny, więc była nadzieja, że rana nie jest śmiertelna, a jedynie 
oszpeci chłopaka.

Czując coraz większe parcie na pęcherz oraz schodzące napięcie związane 
z bitwą, Talmond przyspieszył kroku. W oddali, tuż za krańcem doliny, dostrzegł 
bielące się namioty szpitala polowego.

***

– Zwycięstwo jest nasze, panie hrabio. – Marszałek Ferhat de la Roux nie krył 
podekscytowania, a pod sumiastym wąsem wykwitł mu szeroki uśmiech. – 
 Melbarska armia rozbita w pył. Manewr oskrzydlający przechylił szalę, a kapi
tan Molder świetnie się spisał, szarżując na tyły wroga. Sądzę, że można będzie 
go podać do odznaczenia…
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– Kampania się jeszcze nie skończyła. – Giacomazzi przerwał słowotok 
marszałka. – Rozbiliśmy gros melbarskich sił, jednak przeciwnik wciąż jest 
groźny. Nigdzie nie widziałem chorągwi Lorimera, więc na pewno mają jakieś 
odwody. Za doliną czekają na nas dwie dobrze obsadzone twierdze, które 
musimy zdobyć, nim ruszymy na stolicę.

– Oczywiście – gorliwie przytaknął de la Roux. – Twierdze Vaux i Rudno 
według słów szpiegów nie są silnie obsadzone, jednak mają grube mury i są 
położone w strategicznych miejscach.

– Doskonale o tym wiem – odpowiedział BachetBarbier. Ostatni raz spojrzał 
w stronę wioski zwanej Appeln, gdzie właśnie dogasała bitwa. Widział żołnierzy 
zbierających rannych i zabitych, odprowadzających jeńców i przegrupowujących 
się. Był dumny i zadowolony z wyniku walki. Odnieśli druzgocące zwycięstwo 
przy, zdawało się, niezbyt wysokich własnych stratach. – Marszałku de la Roux, 
proszę ruszać do oddziałów. Wiem że żołnierze są wyczerpani po wielogodzin
nym boju, ale przed zachodem słońca wojska muszą opuścić dolinę i wyruszyć 
w kierunku twierdz. Jeśli zwyciężymy, wynagrodzę ich poświęcenie. W  twierdzy 
Rudno znajduje się melbarski skarbiec. Przekażcie wojakom, że połowa jego 
zawartości będzie należeć do nich.

– Tak jest, panie hrabio! – Ferhat spiął konia i popędził w dół zbocza, 
w stronę Appeln.

– Adalbert. – Giacomazzi odwrócił się w stronę swego seneszala. – Pchnij 
gońca do Yerwo Schnauza i jego bombardierów. Niech szykują się do oblężenia. 
Ja tymczasem sprawdzę, jak czuje się Gael.

Kiedy seneszal się oddalił, hrabia również zjechał ze wzgórza i ruszył w kie
runku namiotów szpitala polowego. Padający od kilku godzin rzęsisty deszcz 
osłabł, przechodząc powoli w drobną mżawkę. Pogoda zmienia się trochę 
za późno, pomyślał BachetBarbier, zdążyła utrudnić życie żołnierzom pod
czas potyczki.

W pobliżu szpitala polowego trwał wzmożony ruch. Pokrzykiwania 
 felczerów i noszowych mieszały się z jękami rannych i konających. Hrabia zsiadł 
z konia i w skupieniu przyglądał się pracy wykonywanej przez lekarzy i ich 
pomocników. Obserwował blondwłosą dziewczynę, która z ogromną wprawą 
zszywała nieprzytomnemu żołnierzowi ranę na ramieniu. Ujrzał również Gaela, 
który podawał jeden ze swoich słynnych naparów leczniczych jakiemuś ofice
rowi. Geomanta wyglądał już o wiele lepiej, najwidoczniej bardzo szybko udało 
mu się zregenerować siły.

– Raso!!! – Giacomazzi usłyszał głos blondwłosej. Skończyła szyć i otarła spoco
ne czoło, rozmazując sobie na nim smugę krwi. Podbiegł do niej jeden z noszo
wych i odebrał jakieś instrukcje. Dziewczyna tymczasem podeszła do kolejnego 
rannego. Z uciętego kikuta lewej dłoni mimo opatrunków przesączała się krew. 
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Zaczęła go opatrywać, a kiedy rozglądała się w poszukiwaniu czystych bandaży, 
jej spojrzenie przez chwilę skrzyżowało się ze wzrokiem  hrabiego. BachetBar
bier kiwnął głową i patrzył jak blondwłosa powróciła do swych obowiązków.

Dzielna dziewczyna, pomyślał hrabia. Oby więcej takich poddanych żyło 
na moich ziemiach. Giacomazzi odszedł kilka kroków od namiotów i wziął głęboki 
oddech. Dopiero teraz poczuł zawroty głowy spowodowane dochodzącymi ze 
szpitala polowego zapachami medykamentów i śmierci.

Zobaczył powracających z pola walki dwóch żołnierzy. Starszy z nich, 
utytłany w błocie i krwi, ledwie prowadził rannego, który z trudem przebierał 
nogami. Zataczali się i chwiali. Widać było, że brakuje im sił, a zmęczenie i trudy 
walki dały się we znaki. BachetBarbier podbiegł do wojaków i chwycił ranne
go pod drugie ramię. Wspólnymi siłami doprowadzili tracącego przytomność 
żołnierza do namiotów szpitalnych, gdzie szybko zajęła się nim blondwłosa 
dziewka. Kątem oka hrabia zdołał uchwycić, że opatrywanego przez nią 
wcześniej żołnierza z odciętą dłonią, nie udało się uratować. Jego ciało leżało 
pod jednym z namiotów, na wciąż powiększającej się stercie.

– Szlag, szlag, szlag… – Giacomazzi usłyszał przekleństwa starszego żołnierza, 
który z niepokojem przyglądał się, jak dziewczyna zszywa rozcięty policzek 
młodszego kolegi.

– Świetnie się spisaliście, żołnierzu. – BachetBarbier poklepał mężczyznę 
po plecach, chcąc dodać mu otuchy i podnieść morale. – Jak się nazywasz?

– Talmond. – Żołnierz odpowiedział dopiero po chwili, jakby wydarzenia 
docierały do niego z pewnym opóźnieniem. – Na imię mi Talmond, panie hrabio.

– Wystąpię dla was o odznaczenie, po zakończeniu kampanii – kontynuował 
Giacomazzi. – Może macie jakieś specjalne życzenia? Jestem w stanie godnie 
wynagrodzić swych najmężniejszych wojowników.

Talmond podniósł wzrok i spojrzał hrabiemu w oczy.
– Muszę się odlać – powiedział i chwiejnym krokiem odszedł w stronę 

 pobliskiej olszyny.

***

Główne wojska opuściły Appeln na godzinę przed zmierzchem. W dolinie 
 jednak ciągle widać było pojedynczych jeźdźców, podążających za armią lżej 
rannych, a także wozy taborów toczące się z trudem po rozmokniętym od krwi 
i opadów gruncie.

W końcu przestał padać deszcz, a do wciąż tlących się i śmierdzących  zgliszcz 
wioski zaczęli wracać mieszkańcy. Goljak wyłonił się z lasu jako pierwszy, 
z dłonią wciąż zaciśniętą na mieczu. Rozglądał się podejrzliwie,  jednak 
wyglądało na to, że rodzinie nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Dał znak i żona 
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wraz dziećmi również opuścili kryjówkę. Schował broń i pospiesznie ruszył 
w stronę swej chałupy.

Dom był nadpalony, najwyraźniej strzecha zajęła się od płonących strzał, 
ale została ugaszona przez padający deszcz. Jedna ze ścian pokryta była 
czerwo nymi smugami, a drzwi zostały wyważone i całkowicie połamane. 
Wnętrze również było zniszczone. Połamano stół, szafki, z kuchni wysypały się 
węgle. Podłoga pokryta była błotem i krwią, w rogu leżało potrzaskane stylisko 
topora oraz poszczerbiony miecz. Najwyraźniej chałupa stała się areną walki.

Do środka weszła Irma wraz z Silką i Tiborem. Chłopak od czasu masakry 
w lesie nie odezwał się ani słowem. Zawsze gadatliwy i żywiołowy, teraz wodził 
pustym wzrokiem po wnętrzu i trzymał się matczynej spódnicy.

– Niech Prababka nam pomoże – jęknęła Irma, rozglądając się po zdewasto
wanym wnętrzu.

Goljak tymczasem schował miecz do kufra, który na szczęście pozostał nie
naruszony podczas walk. Spojrzał na swoje pokryte krwią ręce, potem na swoją 
rodzinę, schylił się i  zaczął zbierać połamane deski od stołu.

– Co robisz? – spytała Irma, do której wciąż nie docierało, że bitwa się 
skończyła i udało im się przetrwać.

– Trzeba tu posprzątać – odpowiedział ściszonym głosem Goljak. Odchrząknął 
i dodał: – Już po wszystkim, możemy znów normalnie żyć.

Artur Grzelak

Rocznik 1987. Urodzony w Warszawie, zamieszkały w Płońsku. Magister zarządzania 
pracujący w branży motoryzacyjnej. Od lat zainteresowany fantastyką i historią. Do tej 
pory publikowałem w magazynach “Creatio Fantastica”, “Histeria”, “Szortal”, “Silmaris” 
oraz w ebooku Halloween w stu słowach. Na papierze debiutowałem w pokonkursowej 
antologii Płockiego Klubu Fantastyki “Tropem czarnego kota”. Moje opowiadania ukazały 
się również w antologiach “Sny umarłych 2019” oraz “Słowiański horror”. Mój tekst pod 
tytułem “Ulubieńcy” był również w trzecim numerze magazynu Biały Kruk.
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– Nie musiałeś tego robić, my friend – powiedział z teatralnym oburzeniem 
Abu Mahmoud alQuasim, odliczając pieniądze.

Plastikowe dinary libijskie furkotały mu w rękach jak karty tasowane przez 
wprawnego krupiera. Były porucznik Rayden Lynx przymrużył oczy, wsłuchując 
się w ich miarowy szelest. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście…

– Jeszcze trzy, Abu – powiedział. – Umawialiśmy się na tysiąc. Odliczyłeś 
osiem set pięćdziesiąt.

Stary Arab rozłożył ręce bezradnym gestem.
– Złamałeś mu żuchwę. Muszę zapłacić za leczenie.
– Akurat – sarknął Lynx. – Dawaj to.
Wychylił się, by sięgnąć po pieniądze, i aż syknął. Pod żebrami kłuło go, 

 jakby trzymał tam gniazdo wściekłych szerszeni. Stłuczony przy upadku bark 
kąsał bólem. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rayden pożałował, 
że jego wojskowe wszczepy i podskórny system endomed są martwe.

Ładnie dałeś się urządzić, pomyślał kwaśno, czując do siebie nagły przypływ 
nienawiści. Komandos w dupę kopany.

Siedzieli w zadymionym, gęstym od dywanów kantorku Abu Mahmouda 
na tyłach „Seraju” – obskurnej knajpy w zapyziałym zaułku Assabri, gdzie wbrew 
ideologii halal sprzedawano alkohol i dwa razy w tygodniu walczono na pięści. 
Nad biurkiem właściciela wisiało spore lustro. Lynx zerknął w nie i skrzywił 

Colosseum Inc.
Wiktor Orłowski

OPOWIADANIE
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się na widok swojej twarzy. Był blady, zarośnięty i opuchnięty po walce; siniak, 
który wykwitał mu na prawym policzku, nabierał już bajecznych odcieni pur
pury.

Stacja „Seraj”. Diabeł z SarirKalansziju upada po raz pierwszy.
Facet, z którym bił się dzisiaj, nie był w stanie opuścić parkietu o własnych 

siłach. Ale to nie miało znaczenia. Rayden był oficerem sił specjalnych, pieprzo
nym bohaterem wojennym, człowiekiem, którego za akcję pod SarirKalansziju 
okrzyknięto mianem Diabła. Kimś, kogo nie można tak po prostu sprowadzić 
do parteru.

Staczasz się, Ray.
Abu Mahmoud alQuasim przyglądał mu się badawczo spod przymrużo

nych powiek.
– Potrzebujesz pomocy, my friend? – zapytał miękko.
– Potrzebuję iść do domu, Abu.
– Mój dom jest twoim domem. – Arab rozłożył ręce w fałszywie jowialnym 

geście. – Twoja strata jest moją stratą.
Rayden poczuł, jak gardło wypełnia mu nieprzyjemnie śliska, zimna gula, 

zupełnie jakby połknął w całości żabę. To był cios poniżej pasa. Helen…
Libijczyk wymamrotał parę szybkich, śpiewnych słów, z których Lynx 

wyłowił jedynie „Allah”. Wściekłość zapiekła jak kwas.
– Czego chcesz? – warknął.
Abu Mahmoud alQuasim uśmiechnął się szeroko. Brakowało mu 

lewej  dwójki.
– Tylko pomóc. Ktoś pytał o ciebie. Ktoś wielki, kto dobrze cię zna i także 

pragnie pomóc.
– Aha – odparł Lynx bezbarwnie. Miał ochotę zaśmiać się albo splunąć. – 

Walki w willach oficjeli? Na pięści, broń palną czy noże? Co sobie zażyczył dla 
mnie twój wielki przyjaciel? Nie, nie odpowiadaj, Abu, bo jak Boga kocham, 
strzelę cię w ten mahometański ryj.

Narzucił na ramiona kurtkę i ruszył w stronę drzwi. Trzymał już rękę 
na klamce, kiedy właściciel baru się odezwał:

– Chris Lowell. I Helen Lynx. Możesz ich pomścić, my friend. On wie, 
kto ich zabił.

Rayden zesztywniał momentalnie. Powietrze z płuc uciekło ze świstem, 
krew, nagle zimna niczym lód, zdawała się trwać nieporuszona w żyłach. 
Myśli wybuchły w głowie jak pocisk nanoRPG wystrzelony pod czaszką.

Lynx odwrócił się powoli.
Ciemne oczy Abu Mahmouda błysnęły.
– Słyszałeś o Colosseum?
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***

Holowizytówka, którą przesłał mu stary Arab, była biała, bezpłciowa i sterylna, 
jak gabinet dentystyczny. Schematyczne logo przedstawiało ruiny starożytnej 
budowli, a proste czarne litery układały się w słowa: „Nikita Wozniack, 
 storysales manager, Colosseum Inc.”.

Asystent SI umówił go na spotkanie w południe, w hotelowej  restauracji 
nieopodal placu Majdan aszSzadżara. To było dobre miejsce – ścisłe  centrum, 
gdzie co kwadrans przejeżdżały uzbrojone po zęby patrole niebieskich chłopców. 
Lynx zostawił w skrzynce Aimee wiadomość z prośbą o sprawdzenie mu tego 
korpo i wyszedł, zabierając pistolet oraz trzy zapasowe magazynki.

Do restauracji dotarł parę minut przed dwunastą. Zamówił kawę i czekał, 
siedząc w rogu jak snajper: z widokiem na całą salę i sporą część ulicy, po której 
kręcili się młodzi brodaci mężczyźni o nieruchomych oczach i wypustkach 
 elektronicznych gadżetów wystających spod luźnych koszul. Oprócz Lynxa 
nie było gości. Cieszył się, że obrusy na stolikach były długie; mógł wygodnie 
trzymać broń na udach.

W samo południe drzwi się otworzyły, wpuszczając dwóch ciemnoskórych 
mężczyzn o wyglądzie najemników. Zaraz po nich do środka wślizgnęła 
się  kobieta.

– Porucznik Lynx? – zapytała, mrużąc jasnoniebieskie oczy. – Nikita 
 Wozniack. Cieszę się, że odpowiedział pan na moją ofertę.

Uścisnął jej rękę. Skórę miała chłodną, ale chwyt pewny i solidny. 
Nosiła czarny garnitur i mogłaby uchodzić za efektowną, gdyby Rayden 
gustował w typie zimnych jędz ze strzałką wewnętrznego kompasu kierowaną 
nieomylnie w stronę kariery.

– Jeszcze na nic nie odpowiedziałem. Ma pani dziesięć minut, więc proszę 
się streścić. Jeśli nie zainteresuje mnie to, co ma pani do powiedzenia, 
wychodzę. Podpowiem, że rozmowa przebiegnie płynniej, jeśli zacznie pani od 
dwóch  nazwisk.

Uśmiechnęła się lekko, zakładając za ucho pasmo jasnych włosów. 
Jeden z goryli zbliżył się i podał jej teczkę.

– Helen Lynx i starszy sierżant Christopher Lowell – powiedziała. –  Zmarli 
w maju tego roku, w trakcie operacji w SarirKalansziju. Starszy sierżant 
 Lowell uhonorowany pośmiertnie srebrną gwiazdą za męstwo na polu walki. 
Pani  Helen Lynx jako korespondent wojenny nie jest bezpośrednio wliczona do 
ofiar kontaktu ogniowego.

Rayden wolno skinął głową. Upił łyk zimnej już kawy.
– I co dalej?
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– Proszę pozwolić, że streszczę dostępne opinii publicznej  wydarzenia. 
Od kwietnia pierwsza kompania stanowiła wsparcie ogniowe dla obszaru 
 wydobycia ropy w SarirKalansziju i ochraniała infrastrukturę tamtej szej 
 elektrowni. Pańska żona przygotowywała reportaż na temat tego  miejsca. 
W nocy z trzy nastego na czternastego maja SarirKalansziju zostało zaatako
wane przez  rebeliantów związanych z ugrupowaniem  NeoHezbollah. 
Broniliście się przez dwa dni. Zaliczył pan wówczas taką liczbę trafień, 
że  nazwano pana Diabłem.

Milczał. Kawa nabrała posmaku popiołu, w gardle zrodziło się nie
przyjemne drapanie, jak zawsze, gdy myślał o tamtych dwóch dniach. 
Ból i  wyczerpanie. Wciskający się wszędzie wszechobecny pył koloru 
ochry.  Smród krwi psującej się w prażącym słońcu, smród własnego potu 
i upał,  pieprzony upał, wrażenie, jakby żywcem wytapiano z niego mózg. 
Ciężar  egzoszkieletu. ezsenność. Ciało Chrisa, rozerwane na strzępy.

Lynx zagryzł zęby, aż zgrzytnęło. Poczuł mdłości.
– Czego pani ode mnie chce?
Uśmiechnęła się.
– To jest bardzo dobra historia, panie Lynx. A ja takie sprzedaję – powiedziała, 

wyjmując arkusz epapieru. – Można to zrozumieć dowolnie, ale proszę 
pamiętać, że w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o opowieść. Co mówi 
panu nazwa „Colosseum”?

– Starożytny Rzym. Walki gladiatorów. – Wzruszył ramionami.
– O, to, to. Doskonale. – Stuknięciem wypielęgnowanego paznokcia 

wzbudziła sztuczną kartkę do życia. – Mniej więcej tym zajmuje się moja 
 firma. Wiem, że  uczestniczy pan w nielegalnych walkach na pięści, panie Lynx. 
Nie  brakuje panu czasem modułów pola walki?

Zadrżał nieznacznie. Nagle boleśnie poczuł, jak bardzo martwe są końcówki 
złącz w jego skórze. Brakowało mu ich, cholernie.

– To nielegalne – wymamrotał. – Wszczepy instaluje tylko wojsko.
– Mamy dobrych fachowców. Lepszych, niż stać na to sektor budżetowy.
– Czego pani chce? – powtórzył, czując, jak poci się pod warstwą termo

aktywnej koszulki.
– Większość firm powiedziałoby, że chce dokładnie tego, co pan teraz robi: 

wystawić pana do walki. Na trochę innych zasadach, nieco bardziej brutalnych. 
Na śmierć i życie. – Jej pełne wargi ułożyły się w zimny uśmiech. – Ale powtórzę: 
ja sprzedaję historie. Chcę odkupić pańską.

Po blacie stolika przesunęła w jego stronę epapier. Arkusz świecił 
 lekko, w pełni soczystych, świeżych kolorów przedstawiając kolaż ro
bionych z ukrycia zdjęć brodatego mężczyzny. Lynx poczuł, jak nagła 
fala wspomnień kopie go po uśpionych ośrodkach agresji. Skurczył się, 
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zwinął w sobie, oddychając płytko, jakby dostał właśnie w splot słoneczny. 
Pamiętał tego człowieka.

Pamiętał jego twarz.
– To Khaled Abdallah atTalhi. Dowodził atakiem na SarirKalansziju – 

powiedziała. – Teraz walczy na arenach. Będzie wystawiony w przyszły wtorek, 
a ja chcę, żebyś go zabił. Chcę mieć z tego stream.

***

Badgad, Irak
Zielona Strefa

Weszła do pokoju hotelowego i starannie zamknęła za sobą drzwi. 
Okno wychodzące na Zieloną Strefę starannie zasłoniła wysłużoną, choć wciąż 
sprawną żaluzją. Dopiero wtedy kolana odmówiły jej posłuszeństwa; runęła 
na podłogę, oddychając spazmatycznie, jakby właśnie przebiegła maraton.

Weź się w garść. Weź się, Aimee, w garść!
Przejechałaś przez autostradę do piekła. Znowu.
Ochroniarz towarzyszył jej już w samolocie z Anglii do Jordanii. 

Stamtąd przesiedli się do konwoju – sześciu z pozoru niewyróżniających się 
hybrydowych wozów mruczących jak uśpione smoki. Wszystkie dla kamuflażu 
pomalowano kiepskim lakierem i malowniczo przerysowano. Aimee jechała 
w dużym SUVie, z tyłu ubezpieczał ją spory pickup dla niepoznaki taszczący 
na pace związaną kozę. Przejechali w ten sposób przez obwodnice AlFalludży 
i ArRamadi, nie budząc zainteresowania rebeliantów. W Zielonej Strefie miała 
bezpiecznie złożyć materiał i znów wrócić do AlFalludży, by zebrać holo 
z tamtej szych zamieszek.

Dała sobie chwilę, by dla odreagowania stresu popłakać na sucho, po czym 
podniosła się i wypakowała sprzęt. Pancerna walizka przyjęła odcisk jej palca, 
ale system zażądał też dziesięcioznakowego hasła. Na autostradzie do piekła 
perspektywę odcięcia komuś ręki, by dorwać się do jego bagażu, traktowano jak 
najbardziej serio.

Aimee z ulgą wyjęła i aktywowała swój terminal. Kilkoma wysilonymi 
mrugnięciami nasunęła na rogówkę błony bioekranów, a potem gestami 
nawiedzonej dyrygentki uruchomiła podrzędne narzędzia do zgrywania holo 
z podróży. Sprzęt miała najwyższej klasy: rejestrował obrazy i dźwięki, ale też 
jej własne odczucia i stan hormonalny. Dobry operator potrafił zmontować 
z tego kapitalne synchro.

Wreszcie otworzyła pocztę. Jej serce drgnęło na widok wiadomości od Raya. 
Słuchała, podwijając pod siebie szczupłe nogi. W polu widzenia pojawiła się 
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biała, schludna wizytówka z nic niemówiącym jej nazwiskiem i logo firmy 
opatrzone sugestywnym, schematycznym rysunkiem Amfiteatru Flawiuszów. 
Zmarszczyła brwi.

Spróbowała dodzwonić się do Raydena, ale nie odbierał.
Wiadomość odsłuchała trzykrotnie. Za czwartym zaczęła się bać. Po piątym 

zadzwoniła do Chada.
– Ankara wita Bagdad! – zaświergotał. Po ekranie rozlała się jego idiotycznie 

wygolona uśmiechnięta twarz. Zauważył jej minę i momentalnie spoważniał. – 
O Chryste, Aimee. Coś się stało?

– Jeszcze nie wiem. – Zagryzła wargi, ledwo nad sobą panując. – Mam do 
ciebie prośbę, Chad. Sprawdź mi coś.

***

Bengazi, Libia

Umowa z Colosseum Inc. była z pewnością najdziwniejszą ze wszystkich, 
 jakie podpisał. Pomijając lojalkę, wymóg zablokowania terminala i pouczające 
 bzdury o godnym reprezentowaniu przedsiębiorstwa, podstawiono mu pod nos 
dwa  cyrografy.

Pierwszy: zwolnienie Colosseum Inc. ze wszelkiej odpowiedzialności 
na  wypadek swojej śmierci.

Drugi: zrzeczenie się pierwotnego obywatelstwa i jednoczesne przyjęcie 
 obywatelstwa libijskiego.

Nikita Wozniack wyjaśniła, że dokumenty będą stosowane wymiennie. 
Jeśli zginie w walce, firma rzekomo nie ponosi za to żadnych odpowiedzialności. 
Gdy sam kogoś zabije, ma natychmiast przyjąć obywatelstwo Libii. 
 Tutejsze sądownictwo praktycznie nie istniało. Odwołano się do odwiecznego, 
uniwersalnego prawa pięści, które wzbogacono w pierwszą poprawkę na rzecz 
pieniądza. W bezkarność pod szyldem firmy nie wątpił. W Libii świnia spadłaby 
z nieba, gdyby któraś korporacja odpowiednio dużo za to zapłaciła.

Zakazali mu kontaktu z bliskimi i polecili natychmiast wymeldować 
się z  hotelu. Odebrał go pancerny autonomiczny mercedes. Lynx z butelką 
chłodnego piwa w ręce i czołem przyklejonym do zimnej szyby patrzył, jak złota 
kopuła odnowionego przed drugą wojną meczetu Omar AlMukhtar znika 
gdzieś w oddali. Przytwierdzone do zatoki Wielka Syrta miasto przypominało 
pajęczą sieć, w której eksplozje ajdików wyrwały spore dziury.

Pierwsza wojna domowa zostawiła Bengazi w stanie zbliżonym do ruiny. 
 Druga zrównała z ziemią prawie jedną trzecią zabudowy, zmieniając to niespełna 
milionowe miasto w swojego żywego trupa: krwawiącego wyciekającym 
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 handlem, z ciałem zajętym przez gospodarczą martwicę. Tak działo się nie tylko 
w Libii; po 2025 roku podobnie wyglądały Aleppo, Bagdad i inne większe miasta.

Stare powody zostały. Zmieniono tylko narzędzia na trochę nowsze.
Odkąd trzy miesiące temu kontyngent NATO przejął kontrolę nad Bengazi, 

centrum miasta było w zasadzie stabilne. Na obrzeżach wciąż terkotały strzały 
z karabinów, ale w Ras Abdayah istniała szansa, że jeśli wyszło się z domu rano, 
to wieczorem wróciło się do niego w jednym, niezapakowanym w plastikowy 
wór kawałku. Choć w kilku dzielnicach przywrócono atrapę normalnego życia, 
zewsząd kwitła czarna turystyka kwitła; morderstwa i porwania dla okupu były 
tu na porządku dziennym. W Bengazi każdy pięciolatek wiedział, że leżącej 
na ulicy nieznanej rzeczy pod żadnym pozorem nie należy ruszać.

Patrole wojskowe codziennie rozwoziły pitną wodę i żywność. Rayden nie 
próbował z nimi rozmawiać.

Nie było po co.
Kontrakt skończył mu się dwa miesiące temu. Dla jednostki był martwy jak 

własne dezaktywowane wszczepy. Wyrzutek, renegat, trup.
Właściwie powinien spakować graty i zaraz po zakończonej hospitalizacji 

miejscowej jechać do domu, do Anglii. Zamiast tego rzucił papiery i  teraz 
pozwalał wieźć się za miasto w kierunku Kuwayfiyah, nie mając pojęcia, 
co go czeka.

Poza jednym.
Zabije go. Zabije tego skurwiela, przez którego ciężarówka wioząca  Helen 

wystrzeliła w powietrze. Gołymi rękami wypatroszy jego przesiąknięte 
dżihadem flaki.

Mercedes przystanął i z cichym kliknięciem otworzył drzwi. Lynx wysiadł, 
rozglądając się niepewnie. Wokół nie było nic – kępa zrudziałych traw i coś, 
co wyglądało na szkielet opuszczonej przed półwieczem fabryki. Zanim Rayden 
zdążył się zdenerwować, kawał gruntu podniósł się na hydraulicznych wsporni
kach, odsłaniając podziemne przejście do prywatnego ośrodka szkoleniowego 
Colosseum Inc.

***

W środku było pełno stali wolframowej, neoglasu i grzecznej obsługi władającej 
nienagannym angielskim. Do walki miało przygotować go kilka osób: spokoj
ny, dobrze zbudowany mężczyzna o wyglądzie najemnika, młoda dziewczyna 
o  krzykliwym makijażu i człowiek w garniturze, którego twarz wydała się 
 Lynxowi dziwnie znajoma.

– Rick Jordan, Madeleine O’Shelly, doktor Oscar Wolf – przedstawiła ich 
po kolei Nikita.
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Rayden uścisnął wszystkim dłonie. Od razu wyczuł, że Jordan jest 
byłym żołnierzem; spod rękawów termoaktywnej koszulki wystawały mu 
 aktywne złącza.

– Rick będzie twoim lanistą. On i Madeleine przygotują cię do walki, 
 doktor Wolf wskrzesi twoje złącza i postawi na nowo systemy. Musimy dodać 
parę  rzeczy.

– Jakich rzeczy?
Dowiedział się nazajutrz.
Po śniadaniu, na które podano kleik z rozgotowanych kleik owsianych 

płatków, przewieziono go do miejsca, które przypominało mariaż stacji  kontroli 
lotów z gabinetem dentystycznym. Armia robotów wielofunkcyjnych umyła 
go bardzo dokładnie; poczuł ukłucie paniki, kiedy szczotki z nanowłókna 
 niebezpiecznie zbliżyły się do szczeliny między pośladkami.

– Proszę się odprężyć i myśleć o czymś przyjemnym. – Doktor Wolf zawisł 
nad fotelem zabiegowym, do którego przypięto Lynxa. Po raz kolejny wydał mu 
się dziwnie znajomy. – Będzie trochę bolało.

Pamiętał wskrzeszanie złącz tylko kilku pierwszych jednostek motorycz
nych. Potem zwymiotował i zemdlał.

***

– Raz, dwa, trzy… Jeszcze raz!
Dyszał ciężko pod pancerzem egzoszkieletu. Pocił się, ale był suchy jak 

 pieprz – warstwa chłodzącej gąbki zbierała wilgoć jak szmatka z mikrofibry.
Kopnięcie pod żebra przewróciło go na plecy. Pancerz się napiął, 

amortyzując uderzenie.
– Masz dwie sekundy! Podnoś dupę w tej chwili! – wrzeszczał Rick Jordan.
A potem były uniki, serie przewrotów tak dzikich, że cudem tylko nie skręcił 

sobie przy nich karku. Podciągnięcia na drążku i ciosy trwające ułamki sekund. 
Szczypanie mięśni podrażnionych ruchem szybszym, niż pozwalały na to fizjo
logiczne osiągi. Rozpierające od środka uczucie nabuzowania endorfinami, 
 rozkoszne mrowienie prędko odnawiających się tkanek.

Myślał, że knajpiane bójki utrzymują go w formie. Mylił się.
Rick przeczołgał go jak świeżo zrekrutowaną szmatę. Przez kilka kolejnych 

dni katował kilometrowymi biegami na bieżni, wzbogacanymi w  symulacje 
nagłych starć w kontakcie bezpośrednim. Lynx czuł się zupełnie tak, jakby 
cofnął się w czasie o siedem lat i dopiero dołączył do jednostki specjalnej, 
 zdeterminowany, by ukończyć szkolenie. Ciało, stęsknione za technostymulato
rami, ochoczo przystosowywało się do powołanych do życia złącz.
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Walczyli w starciu. Chwyty krav magi, taekwondo i karate, wyryte w pamięci 
każdego włókna mięśniowego, odżywały i nabierały nieludzkiej płynności. 
 Nikita twierdziła, że będą walczyć w bliskim kontakcie, uzbrojeni w noże.

I dobrze.

***

Madeleine była wizażystką. Nie mówiła zbyt wiele, a z jej akcentu nie potrafił 
wywnioskować, skąd pochodziła i co przygnało ją do jednego z najniebezpiecz
niejszych miejsc na Ziemi. Miała zadbać o jego image podczas transmisji.

Cokolwiek to znaczyło.
– Czy to naprawdę konieczne? – stęknął, kiedy laserową brzytwą usunęła 

mu absolutnie wszystkie włoski z twarzy. Poczuł się nagi i idiotycznie gładki, 
jak niemowlęcy tyłek. – To chyba nie jest rewia mody.

– Wręcz przeciwnie.
Sprawnie żonglowała zestawem dziwnych narzędzi, z których rozpoznawał 

tylko część, a przeznaczenia reszty mógł się jedynie domyślać. Wyrównała mu 
brwi i zrobiła z rzęsami coś dziwnego, przez co, gdy tylko przymrużył oczy, 
widział je wyraźnie. Jak czarne pale wbite w powieki.

– To jest show. Historia, żeby się sprzedać, potrzebuje oprawy – powiedziała.
Metodycznymi ruchami zaczęła nanosić mu na policzki coś o kolorze skóry 

i teksturze gładzi szpachlowej. Substancja sama układała się na jego twarzy, 
wygładzając nieliczne zmarszczki, uwypuklając kości policzkowe i wyostrzając 
linię żuchwy.

– O co tu w ogóle chodzi?
Wzruszyła ramionami.
– Myślisz, że w Europie trudno o stream z mordobicia? Nawet taki na śmierć 

i życie? – Skrzywiła się dziwnie. – To jest nudne. Darknet pęka w szwach od 
red roomów i podobnych gówien. Ludzie chcą zobaczyć coś, co ma znaczenie. 
Zemstę. Krzywdę. Jakiś powód, coś, co sprawi, że to wszystko nabierze sensu.

Poczuł, jak po kręgosłupie wspina mu się zimny dreszcz.
Miał być pożywką dla pączkującej pleśni darknetu? Jednorazowym eventem 

do obejrzenia za kilkaset dolców w przerwie między ulubionym holo na Webflix 
a wyrobniczą pracą w korpo?

W porządku.
Jeśli mógł dzięki temu dorwać tego skurwysyna, to… w porządku.
Dziewczyna zmarszczyła lekko brwi. Dozownik silikonu w jej ręce wyglądał 

jak pistolet maszynowy.
– Nie powinieneś tego robić – powiedziała cicho. – Naprawdę nie powinieneś.
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***

Irak
Autostrada A1

Znowu tu była. Na autostradzie do piekła, najniebezpieczniejszej drodze 
na świecie.

W ciągu ostatnich dwóch dekad trasa wiodąca z Kuwejtu do Jordanii 
zmutowała jak złośliwy rak, karmiąc się stale napływającą krwią uchodźców, 
spragnionych wrażeń europejskich turystów i żołnierzy rozpaczliwie 
usiłujących zaprowadzić jakiś strzęp porządku. Przechodziła z rąk do rąk, 
przerzucana między ugrupowaniami jak piłka. Niektórzy jordańscy kierowcy, 
dziś po pięćdziesiątce, z rozrzewnieniem wspominali czasy, gdy jako ledwie 
dwudziestoparoletnie szczeniaki kierowali TIRy na drogę, po której każdy bał 
się jechać.

Czasy się zmieniły. Dziś prawie każdy w wyrostku sutkowatym miał neurosty
mulator akustyczny zastępujący mu samochodowe radio i zachowaną na czarną 
godzinę mikrokapsułkę z dawką cyjanku potasu zdolną powalić słonia. Nad pas
mem autostrady w dwudziestym dziewiątym usiłowano dobudować szyb dla 
pojazdów pneumatycznych, ale projekt upadł. Wszystko, czego nie roznieśli 

Jakob Owens - unsplash.com
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w pył rebelianci, wznosiło się teraz ku niebu w pogiętych wstęgach wzmacnia
nej stali. Po jedynce wciąż kursowały archaiczne samochody, a nowo wykwitłe 
sekty oferowały swoje błogosławieństwa wszystkim, którzy wjeżdżali na jej 
przeorany pociskami asfalt. Czasy się zmieniły.

Ale autostrada pozostała taka sama.
Na wysokości AlHabbanija w jej polu widzenia pojawiła się chmurka komu

nikatora. Dzwonił Chad. Aimee zagryzła wargi.
Znała zasady – żadnych kontaktów prywatnych na jedynce. Nie dawaj się 

pod słuchać, nie zwracaj na siebie uwagi, siedź i zaciekle udawaj, że nie  istniejesz. 
Przez chwilę biła się z myślami, potem dotknęła ramienia najemnika.

– John, muszę odebrać.
– Chryste, Aimee…
– To ważne.
Rozejrzał się niespokojnie po okolicy, nim skinął głową.
– Aim? – Chad brzmiał na podenerwowanego. Jego hologram rozjeżdżał się 

w powietrzu; na autostradzie co chwilę traciło się zasięg. – Gdzie jesteś?
John posłał jej ostre spojrzenie.
– Nie mogę powiedzieć. Co ustaliłeś? – rzuciła piskliwie. Serce łomotało jej 

w piersi jak dzwon.
– Tylko siedź spokojnie i się nie denerwuj – ostrzegł, na co serce Aimee 

przyspieszyło jeszcze bardziej. – Colosseum Inc. to firmacórka większego korpo 
z pieprzonej Nibylandii. Konta na Kajmanach, pizdyliard różnych list zarządu, 
fikcyjne adresy, nigdzie nie da się dodzwonić. Jedno wielkie arcydzieło kreatyw
nej księgowości. Oficjalnie działalność zarejestrowana w branży  rozrywkowej 
jako wytwórnia filmowa, kilka razy w roku kręcą holo reklamowe albo 
jakieś gnioty.

– A nieoficjalnie?
Wetknął epapierosa w zęby.
– Walki w klatkach i na wielkopowierzchniowych arenach. Nielegalne. 

Bez zasad, do śmierci zawodników. Firma działa w Libii. Reklamuje się jako 
„ storyselling”: sami wybierają zawodników, którzy „mają historię do sprzeda
nia”, cokolwiek to znaczy.

Aimee poczuła, jak coś w środku wywraca jej się na lewą stronę. Ochraniający 
ją najemnik zerknął kątem oka, nawet nie udając, że nie podsłuchuje.

Chryste przenajświętszy, skąd Rayden wyszarpał kontakt do ćwierćlegalnego 
korpo z pieprzonej Libii? Jego kontrakt wygasł dwa miesiące temu, miał wracać 
pierwszym dostępnym lotem do domu.

Za samochodową szybą irackie słońce stało w pełni, oferując upojne 
pięćdziesiąt sześć stopni, ale Aimee miała wrażenie, że raptem zrobiło się 
strasznie zimno.
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– Ale to jeszcze nie koniec. Znalazłem wycofany artykuł sprzed trzech lat 
o rzekomym finansowaniu przez firmę macierzystą badań doktora Wolfa. 
To neurochirurg, jego eksperyment dotyczył…

– Modyfikacji pamięci, wiem – rzuciła szybko.
– Ten facet pracował teraz dla wojska. Ostatnio operował w Bengazi, ale ślad 

po nim zaginął.
Aimee poczuła, jak robi jej się słabo.
– Posłuchaj, Chad…
– Nie, to ty posłuchaj. Ale najpierw oddychaj, powoli i głęboko. – Reporter 

urwał, jakby szukał właściwych słów. – Dotarłem do ich kanałów. Nie pytaj jak, 
ktoś wisiał mi przysługę. Na dziewiętnastego jest zapowiedziany kolejny stream. 
Myślę, że powinnaś to zobaczyć.

Rozłączył się, a chwilę później w pole widzenia Aimee zaczęły spływać 
linki. Otworzyła jeden zniecierpliwionym gestem, jakby odganiała muchę. 
 Natychmiast zbladła jak ściana.

– John, zawracamy – rzuciła do najemnika z napięciem.
– Co?!
– Zmiana kursu. Jedź ze mną, zapłacę ci, ile chcesz.
John się odwrócił. Był wściekły.
– Popieprzyło cię do reszty, kobieto?
– Podwójna stawka.
– Kurwa, nie!
– Potrójna!
Zaklął szeptem, jego spojrzenie stwardniało i nabrało ostrości.
– Dokąd?
– Do Libii.

***

Bengazi, Libia

@colosseum_01
DIABEŁ Z SARIRKALANSZIJU VS. KHALED ABDALLAH ATTALHI

Legenda pola walki. Człowiek, który odpowiada za śmierć jego bliskich.
Przeżyje tylko jeden.

Oglądaj online za: 13 min 15 s…

Słyszeli łomot jego serca.
Transmisja była multisensoryczna: ktokolwiek posiadał odpowiedni 

sprzęt i moduł stymulacji przezczaszkowej, mógł odpalić stream i sprzęgnąć 
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się z jego fizjologią. Mógł spojrzeć jego oczami. Usłyszeć szum jego krwi. 
Poczuć jego gniew.

Kurewsko dziwne uczucie.
– Wchodzisz za siedem minut, Lynx – odezwała się Nikita przez komunika

tor. – Gotowy?
Rayden poruszył na próbę ramionami. Płyty egzoszkieletu chodziły 

gładko,  przytwierdzone ściśle jak druga skóra. Odetchnął głęboko. 
 Bioekran na po wierzchni rogówki nieprzyjemnie kleił się do oka, jak soczewka, 
której zapomniało się zdjąć przed snem.

– Gotowy.
– Pamiętasz zasady? Śledzisz okna dialogowe, słuchasz poleceń lanisty. 

Żadnych ciosów śmiertelnych bez feedbacku odbiorców.
– Wiem. Pamiętam.
– Powodzenia, Diable.
Gładka tafla stalowych drzwi pękła na pół. Serce Lynxa podskoczyło 

gwałtownie; czekał, obserwując, jak szpara poszerza się płynnie.
Arena przypominała boisko do piłki nożnej, które ktoś zastawił odrzutami 

ze sklepu budowlanego. Betonowe płyty pięły się w górę i wspierały o siebie, 
tworząc na wpół zawalone murki, częściowo zabudowane labirynty i zaułki, 
w których można było się schować. Kilka zielonych kolumn luminescencyjnych 
rozpraszało półmrok na jedynie kilka metrów wokół siebie.

Z przodu coś cicho zgrzytnęło.
– Jest przed tobą – usłyszał głos Ricka.
Wiem.
Ruszył bezszelestnie, wyjmując nóż. Znajomy Gerlach 98.1 miękko wślizgnął 

się w dłoń. Wszystkie zmysły Lynxa się wyostrzyły; miał wrażenie, że wręcz 
czuje w powietrzu zwierzęcą woń wściekłości i strachu. Na języku poczuł jej 
cierpki posmak.

Wyłaź, sukinsynu.
Mięśnie napięły się lekko, ale serce zwolniło. Rayden znał ten stan. 

 Nieludzka koncentracja, niemożliwa do osiągnięcia w innych okolicznościach. 
Zimny  focus zabójcy.

– Dobry pomysł, Lynx – pochwalił szeptem Rick. – Trzynaście metrów przed 
tobą, na drugiej.

Oddychał jak najciszej. Bladozielone komunikaty wykwitały w polu widze
nia niczym nalot pleśni. Krokomierz. Temperatura. Tętno.

Dziesięć metrów.
Siedem.
– Teraz!
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W jednej chwili światła rozbłysły oślepiająco. Lynx zmusił się, by nie za
mykać załzawionych oczu. Skoczył do przodu, celując w szyję, tuż poniżej lewe
go oboj czyka. Khaled nie miał prawa zdążyć, nie przed komandosem na neuro
wspomagaczach.

Ale zdążył.
Odwinął się jak fryga, furkocząc połami czegoś, co wyglądało jak brudna 

piżama. Zbladł, oczy o pożółkłych białkach się rozszerzyły, lśniąc nienawiścią. 
Wysyczał coś śpiewnie.

I ja ciebie też.
Skoczyli na siebie jednocześnie. Nóż w ręce Raydena błysnął krótko; 

mudżahedin odskoczył, wyginając kręgosłup w niemożliwy łuk. Był nieco szczu
plejszy od Lynxa, ale brak siły nadrabiał zwinnością. Przysiadł nisko na piętach, 
łapiąc równowagę, a potem wystrzelił w górę, ściskając coś czarnego w garści.

Lynx zrozumiał, co to było. Ale odrobinę za późno. Wrzasnął, gdy zakrzy
wione czarne ostrze przeorało mu policzek. Zachwiał się i zamortyzował upadek 
przewrotem przez lewe ramię.

@joraen: O FUCK
@akdafej: Musiało boleć :D
@LordJimmy: co ten arabus tam trzyma?
@akdafej: Karambit
Khaled Abdallah atTalhi wymamrotał coś zimno i splunął. Lynx słabo znał 

arabski, wyłapał tylko „kara” i „siostry”.
– Wstawaj, Diable – powiedział lanista.
Policzek pulsował bólem tylko przez moment. Endomed szybko go za

blokował, pchnął w krwioobieg potężną bombę adrenaliny. Rayden wstał. 
Całe ciało dygotało lekko.

Skoczył bez słowa, przerzucając nóż z ręki do ręki. Khaled, wpierw 
 zdezorientowany zmianą kąta natarcia, szybko dostosował się do nowej kon
figuracji. Półksiężycowaty karambit, ulubiona broń ulicznych skrytobójców, 
świszczał w powietrzu ciosami, które miały rozciąć Raydenowi tętnice szyjne 
i ścięgna.

Arab nagle zanurkował pod jego ramieniem, celując w nieosłoniętą ceramicz
nym pancerzem pachwinę.

Lynx zareagował natychmiast. Wbił łokieć w jego kark z taką siłą, jakby 
próbował zabić gwoździami skrzynię do transportu słoni. Kolano wystrzeliło do 
przodu, wyrywając z gardła rebelianta zdławiony jęk. Stary Gerlach sam znalazł 
się przy szyi przeciwnika.

@sarin09: nieźle
– Stój!
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Lynx dygotał. Nóż ześlizgnął się po skórze Khaleda, zostawiając za sobą 
 cienkie rozcięcie szybko wzbierające krwią. Nagle z całą wyrazistością wróciły 
 obrazy: uśmiech Helen wśród piasków SarirKalansziju, gdy chłopcy z bazy 
mocują na jej plecach płyty egzoszkieletu. Złącza fotorejestratorów błyszczą 
w kącikach oczu, wiją się na wygolonych skroniach jak cieniutkie złote 
węże. Chris, którego eksplozja dosłownie wyrzuciła z wozu. W kawałkach, 
jak  pie przone chili con carne ze strzępami kevlaru zamiast kukurydzy.

To za moją żonę i przyjaciela, bydlaku.
– Lynx, trzymaj go – zażądał lanista.
W prawym dolnym rogu puchły głosy. Uniesione i opuszczone kciuki, setki, 

tysiące wirtualnych kciuków. Głos cyfroNerona, zwielokrotniony, dźwięczący 
w pustce serwera Colosseum. Władza absolutna i ostateczna, wola ludu 
opłacającego stream, boska moc objawiona ikoną niebieskiego kciuka. W górę 
i w dół. Vox populi. Vox Dei.

W górę albo w dół.
Szybciej!
– Czekaj, Lynx!
@jaredmx: ten ciapaty rozwalił jego oddział, nie?
@murmalo: Dobrze mu tak
@Ridley: Weź go zabij
Lynx! Lynx! Lynx!
Kciuki skierowane w dół.
Mężczyzna w jego rękach drżał jak osika i mamrotał po arabsku, znowu coś 

o siostrach. Rayden poczuł kwaśny odór moczu.
– W porządku. Możesz poderżnąć mu gardło.
Struga jasnej tętniczej posoki strzeliła w powietrze. Khaled Abdallah atTalhi 

zakrztusił się bulgotem własnej krwi. Jego ciałem wstrząsnęły przedśmiertne 
drgawki. Runął w kałużę posoki, zgarniając czterdzieści tysięcy zdawko
wych  lajków.

***

Na lotnisku wynajęli samochód – lekko poobijaną toyotę pickup z napędem 
na cztery koła. Nie mieli czasu na zorganizowanie kierowcy. John prowadził 
sam, klnąc, parszywie i w kilku językach, na czym świat stoi. Do Bengazi z lot
niska dobili się w niespełna godzinę, cudem tylko omijając wojskowe patrole 
i bynajmniej niewojskowe ostrzały granatnikowe.

Chad towarzyszył im duchem i hologramem. Zdobyte informacje udostępniał 
Aimee na bieżąco; czytała je na podręcznym interfejsie, starając się zdławić 
w zarodku rosnący pod żebrami zimny strach.
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– Dlaczego on jest w Libii? – wyszeptała. – Dlaczego nie wrócił do domu?
– Słuchaj, Aim. Transmisje leciały równolegle na dwóch kanałach. Według 

pierwszego Diabeł z SarirKalansziju walczył z człowiekiem, który doprowadził 
do śmierci jego przyjaciela i żony. Na drugim kanale niejaki Khaled Abdallah 
 atTalhi walczył z mordercą i gwałcicielem swoich trzech sióstr.

– Co?!
Hologram Chada wzruszył ramionami. Mimo kiepskiej jakości sygnału w jego 

oczach widać było zaniepokojenie.
Dojeżdżali do Wschodniego Dawud. John prowadził jedną ręką, nerwo

wymi gestami drugiej rezerwując hotel. Aimee na tylnym siedzeniu rozwijała 
przed sobą hologramy kolejnych okienek dialogowych, przebiegając wzrokiem 
po zalewie ustalonych przez Chada informacji.

– To nie ma sensu – powiedziała przez zaciśnięte gardło. – Nic takiego nie 
miało miejsca. Chris żyje, można to sprawdzić, ludzie…

– Ci ludzie żyją pół globu dalej, Aim – odparł Chad cicho. – Z pamięcią  rybki ak
wariowej i zerowym zainteresowaniem wojną, która ich nie dotyczy. Kto będzie 
sprawdzał, czy historyjka jest prawdziwa? Liczą się ich emocje. Liczy się event.

– Chad…
– Mam adres baru, w którym Rayden bił się za pieniądze. Wyślę ci go, ale 

obiecaj mi, że nie pójdziesz tam sama. Obiecujesz?
Nie odpowiedziała.

***

John zmusił ją, by najpierw zameldowali się w hotelu i zastanowili, co dalej. 
Argumenty miał niezbite i wprost zniewalające. Po prostu wyjął nóż i spokojnie 
powiedział, że sam poderżnie jej gardło, żeby libijscy koledzy Lynxa nie musieli 
się już tym kłopotać.

Po dwóch godzinach już jechali wolno przez na wpół zniszczone, zdziczałe 
miasto. Psy szczekały na nich, dzieci – wychudłe, o martwych, sprytnych  oczach – 
odprowadzały nieruchomym wzrokiem żerujących krokodyli. Aimee nie 
podobało się to miejsce, pełne rozmazanych hologramów i wraków spalonych 
aut. Fasady prawie każdego domu znaczyły ściegi postrzałowych dziur.

– Powtórzę jeszcze raz – powiedział John, ładując magazynek do trzymanego 
na udach pistoletu. Aimee prowadziła. – Ja wchodzę do środka, ty czekasz na ja
łowym gazie. Musisz być czujna. Jeżeli cokolwiek cię zaniepokoi,  spieprzasz. 
Jeśli nie wyjdę w ciągu godziny, też spieprzasz. Jasne?

Skinęła głową, ciężko przełykając ślinę.
Pickupa zatrzymali na rogu ulicy, z widokiem na drzwi wejściowe baru.
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„Seraj” z zewnątrz w niczym nie przypominał pałacu sułtana. Nad drzwiami 
migotała tandetna orientalna animacja w zbyt krzykliwych barwach. Brodaty, 
ponury typ snuł się w pobliżu, najwidoczniej strzegąc przybytku.

Aimee zaciągnęła hamulec ręczny. Z niepokojem patrzyła, jak John 
 wysiada i spokojnie idzie w stronę baru. Potężny pistolet jakby wyparował; 
choć miał na sobie tylko flanelową koszulę, w magiczny sposób nie było widać 
 zarysu  broni.

Tknięta niezrozumiałym przeczuciem rozwinęła interfejs i kilkoma 
 zamaszystymi machnięciami zebrała wszystkie dane od Chada w jedną paczkę, 
po czym przesłała ją na adres mailowy Raydena. Każda komórka jej ciała wyła, 
że coś jest bardzo nie w porządku, że powinna stąd uciekać. Teraz, już, natych
miast.

Drgnęła, słysząc pukanie w szybę. Obok samochodu stała jakaś kobieta. 
Mimo upału miała na sobie elegancki czarny garnitur.

Aimee odruchowo opuściła szybę. Huk wystrzału od strony „Seraju” był 
 ostatnim, co zdążyła zarejestrować.

***

Odstawili go z powrotem do hotelu.
Rayden przeciągnął kartą magnetyczną po zamku i z ulgą wślizgnął się 

do środka. Czuł się niesamowicie lekki i pusty jakby wydrążony od środka. 
Myśli kotłowały mu w głowie, przeciekały przez palce jak żółty piasek pusty
ni Kalansziju.

Na odchodnym oddali mu terminal. Lynx usiadł na łóżku i go aktywował. 
Miał wrażenie, że rzeczywistość dociera do niego bardzo wolno. Obojętnie 
przyglądał się oknom dialogowym wykwitającym w polu widzenia.

Wiadomość od Aimee z doczepionym do niej ogonem dużego, ciężkiego pliku.
Nieodebrane połączenia. Aimee, Aimee, mama, Chris.
Chris.
Siedział bez ruchu, w ciszy, trawiąc sens tego słowa, godząc go z obrazem 

dostępnej rzeczywistości. Terminal wibracjami obwieścił, że ktoś życzy sobie 
z Lynxem porozmawiać.

– Stary! – Głos Chrisa odbił się w ciasnym pokoiku jak dźwięk dzwonu. – 
Co się z tobą działo? Od kilku dni do ciebie wydzwaniam.

Zaschło mu w gardle.
– Od kilku dni?
– Od weekendu, w piątek wróciłem z Syrii. Mieliśmy ścisły zakaz komu

nikacji prywatnej, mówiłem ci, że tak to się pewnie skończy. Nie pamiętasz? 
No nieważne. Jak tam, wypuścili cię już ze szpitala? Rayden? Jesteś tam?
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***

Przenikliwe zawodzenie muezina wzywało wiernych do popołudniowej 
 modlitwy. Rozgrzane, ciężkie powietrze pachniało mocno zaparzoną kawą. Złote 
drobiny kurzu wirowały w promieniach słońca. Gdzieś w pobliżu bzyczała mu
cha. Znudzony kelner przy barze grał w coś przez osobisty interfejs. Oprócz nie
go były tu jedynymi żywymi ludźmi.

Kobieta w garniturze wyglądała znajomo.
– Musisz podpisać dwie rzeczy – powiedziała, podsuwając jej arkusz 

 epapieru.
Aimee przysunęła go, wodząc opuszkami palców po rysach mężczyzny. 

 Jasnoniebieskie oczy. Ciemne włosy, króciutko przycięte jak sierść jamnika. 
 Silna, mocno zarysowana żuchwa, dziwnie znajoma.

– To on zabił mojego brata? – wyszeptała, czując falę nienawiści.
– Tak.
– Naprawdę mogę go zabić?
– Tak. Pokażemy ci jak. Mamy świetnych ludzi, wyszkolą cię.
– Co będziesz z tego miała?
– Jestem editorem. Skupuję historie i wystawiam je w Colosseum. – Nikita 

Wozniack się uśmiechnęła. – Chcę dostać twoją, Aimee Helen Lynx.

Wiktor Orłowski

Rocznik ‘95, z wykształcenia antropolog fizyczny, od dziecka zainteresowania “sci
ence” próbuje łączyć z “fiction”. Publikować usiłuje od niedawna. Staranie te obrodziły 
1. miejscem w konkursie “Zatruty dźwięk” Magazynu Histeria (za opowiadanie “Inna 
pieśń”), 1. miejscem w konkursie “Niegrzeczni chłopcy” wydawnictwa Genius Creations 
(“Trochę dobra, trochę zła”) i 2. miejscem w konkursie “Umieranie to parszywa robota” 
wydawnictwa Fantazmaty (“Pamiętasz mit o Tanatosie?). Ma na sumieniu opowiadania, 
które jak dotąd ukazały się w Białym Kruku, Fantazmatach, Histerii, Silmarisie i Szortalu.
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POWIEŚĆ

VII.

Paranoidalna

Trzymając na kolanach nowiusieńki notatnik za niecałe dwa dolary, z włożonym 
za ucho długopisem zdobionym kiczowatymi, brokatowymi  gwiazdkami, czułam 
się jak dzieciak z podstawówki. Powód istnienia tego zeszytu czynił jednak ze 
mnie stalkera w początkowym stadium  rozwoju. Byłam  cichym obserwatorem, 
dokładnie badającym słowa i gesty ludzi mieszkających w Amerykańskim 
 Stowarzyszeniu Niezidentyfikowanych, a to wszystko po to, aby nie przegrać 
wyzwania, którym rzucił mi prosto w twarz Niepohamowany.  

Musiałam przyznać, że najwięcej informacji dostarczyła póki co Bezładna. 
Może to dlatego, że była najbardziej wylewna wśród członków organizacji? 
Niewątpliwie miała problem ze zmianami nastrojów. Na dodatek to osoba nie
zwykle wprawiona w kłamanie . Chwilami sama już nie wiedziała, jaką wersję 
zdarzeń podaje. Przy jej historii na razie musiałam postawić znak zapytania, 
ponieważ nic się ze sobą nie kleiło w jedną opowieść. Czasami nie wiedziałam, 
co uchodziło za prawdę, a co za fałsz, jednak wierzyłam w to, że w końcu uda mi 
się dojść do konkretnych wniosków. 

Zdecydowanie najmniej danych zebrałam na temat Nieobliczalnej. 
 Trudno rozszyfrować osobę, która na ogół niewiele mówi i robi, a jej jedynym 
zajęciem jest w zasadzie ignorowanie ludzi lub wgapianie się w nich swoimi 
ciemnymi, pustymi oczami. Próbowałam nieraz do niej zagadać, ale wiele 
z tej rozmowy nie wyciągnęłam. Nieobliczalna lubiła odpowiadać na pyta
nia krótko albo… wcale. Dowiedziałam się tylko tyle, ile zdołałam dostrzec, 
patrząc na nią w kontekście milczących upodobań. Na pewno lubiła koszulki 
z dziecinnymi nadrukami – chyba szczególnie upodobała sobie wizerunek 
jednorożców. Ten tęczowy wzór nijak miał się do mrocznego wizerunku 
dziewczyny, ale niewątpliwie czynił z niej interesujący obiekt do obserwacji, 
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bo skoro słodycz przejawiała się w jej ubiorze, to całkiem możliwe, że oka
zyjnie mogła się również przejawiać w zachowaniu. Oprócz względów czysto 
stylowych wywnioskowałam jeszcze kilka mało ważnych rzeczy: Nieobliczalna 
miała swój ulubiony rodzaj chrupek, za które potrafiłaby zabić (i to dosłownie), 
nie okazywała żadnych uczuć, poczynając od smutku, a kończąc na radości 
( chyba że uczuciem nazwać tutaj obojętność) i… często, niemal każdego  poranka, 
prowadziła zażyłe bitwy z Niepohamowanym. Zupełnie tak jak teraz.

Kiedy na korytarzu rozległy się strzały, nawet nie podskoczyłam. 
Potraktowałam to raczej jako część codzienności, którą musiałam mimo
wolnie przyswoić. Wciąż nie uważałam, że strzelanie do siebie z broni palnej 
uchodziło za normalne, ale póki siedziałam w swoim pokoju, czułam się bez
piecznie. Te bitwy trwały zazwyczaj od pięciu do piętnastu minut i rozpoczynały 
się o  podobnej porze. Gdy kroki oraz strzelanina cichły, można było spokojnie 
wybrać się do stołówki, gdzie dwójka rozszalałych typów zazwyczaj zamieniała 
się już w grzecznie spożywające swoje śniadanie dzieci. 

Czasami zadawałam sobie pytanie: jakim cudem oni wciąż nie wyrządzili 
sobie żadnej krzywdy? Czy byli tak nadludzko wprawieni w unikaniu pocisków? 
A może scenariusz ich walki planowali w taki sposób, aby nikomu nic się nie 
stało? Czyżby głównym celem agresywnych ćwiczeń było doładowanie się 
z rana adrenaliną? Nigdy ich o to nie spytałam, ale chyba nie zamierzałam. 
W pewne sprawy człowiek nie powinien się raczej wtrącać. Dla własnego 
bezpieczeństwa. Poza tym nie w moich kompetencjach leżało pouczanie 
ich na temat nieunormowanych społecznie zachowań. Szkoda tylko, że nikt 
za bardzo nie interesował się tym, co działo się w siedzibie ASN. Panowała tu 
niezwykła  swawola. Nie zdziwiłabym się, gdyby pewnego dnia wybuchła tutaj 
bomba, a nikt i tak nie miałby wobec tego żadnych obiekcji. Jedynie  Nathaniel 
starał się raz na jakiś czas wbić do głowy pewnym członkom organizacji, 
że niektóre zachowania odchodzą daleko od przyjętych norm (co oczywiście nie 
pomagało), ale innych pracowników tutaj nie spotykałam. Sam Darrell  raczej 
nie wychodził ze  swojego gabinetu, a co dopiero pozostała część nieznanej 
nam grupy  pracowniczej.  Tylko raz przed oczami mignęła mi postać kobiety 
ubranej w biały kitel. Szła  szybkim krokiem przez korytarz, trzymając w ręku 
kawę, aż natknęła się na Niepohamowanego, który wyskoczył z łazienki  ubrany 
w sam ręcznik, bawiąc się pistoletem. Oczywiście nie wyglądał na zaskoczo
nego obecnością pracownicy instytutu. Wyszczerzył do niej swoje białe zęby 
i pomachał jej na  przywitanie, co spowodowało, że wyrzuciła w górę kubek 
z kawą, a potem uciekła do bezpiecznego gabinetu Nathaniela, gdzie zamknęła 
się na długie godziny.  Niepohamowany zdawał się nie rozumieć, co zaszło. 
Po prostu wzruszył ramionami i poszedł w swoją stronę, jakby nic się nie 
wydarzyło. 
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Rodziło się we mnie kolejne pytanie: czy pracownicy ASN nie pojawiali się 
w części mieszkalnej siedziby, bo po prostu bali się rozszalałych Niezidenty
fikowanych? A może ukrywali się, bo coś kombinowali? Zagadkę stanowił  tu taj 
również sam Darrell. Nie do końca rozumiałam jego funkcję. O ile  Nathaniel 
był naszym opiekunem, tak nie miałam pojęcia, co robił tutaj ten chłodny 
 psychiatra, który pojawiał się znikąd. To bardzo interesujące, że nikt nie zwracał 
uwagi na to, co tutaj robiliśmy. A może tylko sądziliśmy, że nikt nie ma nad 
tym  kontroli? Wciąż posiadałam za mało informacji, aby wyciągnąć konkretne 
 wnioski o sytuacji panującej w ASN, ale obiecałam sobie, że wkrótce dotrę tam, 
gdzie żaden Niezidentyfikowany nigdy wcześniej nie był. Oczywiście zanim to 
zrobię, zamierzałam wygrać zakład z Niepohamowanym.

Zastukałam miarowo długopisem w puste miejsce obok napisu „Nie
obliczalna”. Na kartce pojawiło się kilka czarnych kropek. Uderzenia zlały 
się w pewnym momencie w jeden dźwięk, którym stało się głośne pukanie 
do drzwi. Uniosłam głowę i rzuciłam krótkie „proszę”. Nie spodziewałam się, 
że chwilę później przez szparę dostrzegę falowane blond włosy oraz brązowe 
oko należące do osoby, nad którą jeszcze chwilę temu prowadziłam rozważania. 
Raczej nie zaszczycała mnie swoją obecnością bez powodu. 

Zanim zadałam jakiekolwiek pytanie, Nieobliczalna wsunęła dłoń przez 
uchylone drzwi i wystawiła w moim kierunku kartkę. Żeby dostrzec, co jest 
na niej zapisane, musiałam zmrużyć oczy, jednak w końcu zobaczyłam, że to  lista 
zakupów. Nie musiała niczego więcej dodawać. Od razu zrozumiałam, że tym 
razem do marketu miałam się wybrać razem z nią.

Wewnętrzny system chodzenia do sklepu wyglądał w Amerykańskim 
 Stowarzyszeniu Niezidentyfikowanych tak, jak zaplanował to Nathaniel. 
 Raczej nie mogliśmy wybierać się do marketu całą grupą, aby nie wzbudzać 
podejrzeń. Mogły iść maksymalnie dwie osoby w zależności od tego, jak 
duże było zapotrzebowanie na produkty. Zakupy robiliśmy raz w tygodniu. 
Nie obejmowały one pożywienia, które tajemnicza dłoń przygotowywała 
za zamkniętymi  drzwiami kuchni. Chodziło raczej o rzeczy codziennego 
użytku. Z tego powodu każdy z osobna tworzył swoją listę życzeń, dorzucał do 
puli pieniężnej swoje kieszonkowe, a dwoje członków wybierało się w podróż 
do dzikiego, betonowego miasta zwanego Las Vegas. W zasadzie to był mój 
pierwszy raz, kiedy miałam się wybrać z kimś na zakupy, w końcu niedługo tutaj 
mieszkałam. Perspektywa takiej podróży niezwykle mnie radowała, ponieważ 
nie uchodziłam za osobę lubującą się w siedzeniu w jednym miejscu. Raz na jakiś 
czas potrzebowałam uwolnić się od nudnej rutyny. Poza tym ta sytuacja miała 
jeszcze jedną zaletę: mogłam bliżej poznać Nieobliczalną.

– Dwie minuty – mruknęła dziewczyna. Zaraz potem zamknęła drzwi.
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Wiedziałam już, że nie lubiła wypowiadać pełnych zdań. Jeżeli już 
musiała albo po prostu tego chciała, rzucała na odchodnym kilka prostych 
słów, których znaczenia często trzeba było się domyślać. Tu nie musiałam 
na szczęście prowadzić nie wiadomo jakich rozważań nad tym, co usłyszałam. 
Zapewne chodziło o to, że dostaję dwie minuty na przygotowanie się, a później… 
to bardzo interesujące, co stałoby się, gdybym nie wyrobiła się w narzuconym 
czasie. Zostałabym zabita? Zignorowana? Wolałam tego nie testować, dlatego 
zaraz schowałam swój notatnik pod poduszkę, zeskoczyłam z łóżka i zarzuciłam 
na siebie płaszcz wraz z szalikiem. 

Już po chwili znalazłam się na korytarzu, gdzie o ścianę opierała się 
 znudzona czekaniem Nieobliczalna. Kiedy się od niej oderwała, nawet na mnie 
nie spojrzała, po prostu ruszyła przed siebie. 

Nie miałam w zwyczaju milczeć, gdy wybierałam się z kimś na spacer. 
Nawet jeżeli byłam jedyną osobą, która cokolwiek miała mówić, po prostu 
wyrzucałam z siebie słowa, starając się zachęcić rozmówcę do podjęcia  dialogu. 
Wiedziałam, że z Nieobliczalną nie będzie tak łatwo. Musiałam dobierać 
tematy bardzo ostrożnie. Może powinnam zacząć jakimś komplementem? 
 Dziewczyna nie wyglądała na osobę mającą na taki odpowiedzieć, ale być może 
obudzi się w niej jakaś chęć na prowadzenie dalszej rozmowy. 

– Podobają mi się twoje koszulki – powiedziałam, chwytając się tego, co mogło 
ją najbardziej zainteresować. Dałam jej chwilę na przetworzenie informacji, 
choć oczywiście nie spodziewałam się, że jakkolwiek zareaguje na moje słowa. – 
Lubisz jednorożce, prawda?

Wyszłyśmy na zewnątrz, gdzie prawie natychmiastowo zaatakowała nas 
śnieżna zawierucha. Zmrużyłam oczy i otuliłam się dokładniej szalikiem. 
 Nieobliczalna tymczasem nawet nie drgnęła, nieczuła na moją uwagę, a także 
na pogodę. Czasami zastanawiałam się, czy istniała rzecz, która byłaby ją 
w  stanie poruszyć. Niekiedy widziałam na jej twarzy coś na kształt zniecierpli
wienia lub irytacji, ale tylko wtedy, gdy Niepohamowany próbował wejść z nią 
w dialog. Chyba był jedyną osobą niebojącą się podejmować z Nieobliczalną 
rozmowy, czy nawet ją denerwować. Ich relacja musiała być zaprawdę… specy
ficzna. Ciekawiło mnie, co dokładnie się za nią kryło. Może nawet jakaś dziwna 
nić przyjaźni? Albo przynajmniej cichego zrozumienia?

Odezwałam się ponownie, kiedy weszłyśmy już na chodnik i skierowałyśmy 
kroki ku centrum Las Vegas. Tym razem spróbowałam się jednak szerzej 
uśmiechnąć, aby mogła dostrzec kątem oka, że staram się być dla niej miła.

– Nie jest ci przypadkiem zimno? Podziwiam cię za to, że chodzisz w rozpiętej 
kurtce i bez szalika. Ja bym już dawno zamarzła.

Nieobliczalna spojrzała na mnie kątem oka Nawet nie wiedziałam, 
co mam sądzić o tym spojrzeniu. Postanowiłam jednak, że podejmę się dalszej 
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próby zachęcania ją do konwersacji – skoro mnie nie ignorowała, mogłam 
próbować dalej.

– Potrzebujesz czegoś ze sklepu? Może ulubionych chrupek?
Brew Nieobliczalnej niewyraźnie drgnęła. Czyżby się zirytowała? A może to 

tylko moje przywidzenia?
Już otwierałam usta, żeby zasypać ją kolejnymi pytaniami, kiedy dziew

czyna sięgnęła do kieszeni. Na początku nie wydawało mi się to dziwne. 
 Dopiero gdy dostrzegłam, że wystaje z niej broń, zesztywniałam. Nie chciałam 
skończyć z  dziurami w brzuchu, dlatego wolałam już umilknąć. Współpraca 
z Nieobliczalną w sensie werbalnym na pewno nie była dobrym sposobem 
na osiągnięcie  sukcesu. Być może uda mi się dojść do niej niewerbalnie? 
Choć na pewno nie będzie to łatwa sprawa…

Robert Nagy
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W duchu westchnęłam, tymczasowo poddając się ze swoimi szpiegowskimi 
zamiarami. Wygrana zakładu była ważna, ale zachowanie życia ważniejsze.

Resztę drogi do marketu pokonałyśmy w milczeniu. W takim samym 
 milczeniu robiłyśmy również zakupy. Co jakiś czas przyglądałam się  badawczo 
Nieobliczalnej, która zdawała się jednak kompletnie nie zwracać na mnie uwagi. 
Tylko raz wystawiła w moim kierunku dwa różne opakowania zupek chińskich, 
marszcząc niewyraźnie nos, jakby chciała się mnie poradzić, które najbardziej 
odpowiadałoby Niepohamowanemu. Cóż, ostatecznie nie znałam jego prefe rencji 
smakowych, ale jego osobowość kojarzyła mi się bardziej z ostrą potrawą niż 
z łagodnym bulionem. Dopiero po chwili, kiedy wskazałam palcem na określony 
produkt, zdałam sobie z czegoś sprawę. Nieobliczalna na swój sposób lubiła 
Niepohamowanego. Przecież przy innych rzeczach na liście nie miała proble
mu z wyborem. Musiało jej na nim zależeć choć w niewielkim stopniu, skoro 
zwróciła się do mnie o opinię. To sprawiło, że lekko się uśmiechnęłam, za co 
zostałam obdarzona przeciągłym, podejrzliwym spojrzeniem.

W ostatniej turze zakupów podzieliłyśmy się na rejony. Nie był to 
 chyba  najlepszy pomysł, bo później musiałam szukać swojej towarzyszki 
po całym sklepie. Raczej nie spodziewałam się ujrzeć jej w dziale z  zabawkami. 
 Nieobliczalna nie wyglądała mi na kogoś, kto bawi się grzecznie lalkami, 
 tylko jak ktoś, kto tym lalkom urywa głowy. Zastanawiałam się, czy powinnam 
poczekać, aż stamtąd wyjdzie, żeby jej przypadkiem nie spłoszyć, czy dołączyć 
do niej i  pokazać, że wpatrywanie się w zabawki wcale nie jest niczym złym 
i dziecinnym. Ostatecznie postanowiłam tymczasowo przystanąć z boku, 
udając, że poszukuję konserw z ohydną mielonką, a nie ją śledzę, jednak kiedy 
obserwacje Nieobliczalnej przedłużały się o kolejne minuty, postanowiłam 
do niej dołączyć – najwyraźniej coś mocno przyciągnęło uwagę dziewczyny. 
Gdy obok niej stanęłam, skierowałam spojrzenie na zabawkę, w którą wgapiała 
się od jakiegoś czasu. Różowy jednorożec. No oczywiście. Czego innego mogłam 
się spodziewać?

– Podoba ci się? – spytałam, starając się nie uśmiechać, aby nie przyjęła tej 
wypowiedzi jako kpinę. 

Ostatecznie Nieobliczalna musiała być o wiele młodsza od większości 
członków ASN. Wątpiłam w to, aby ukończyła choćby osiemnaście lat.

 Dziewczyna kiwnęła głową, nie spuszczając oczu z różowej maskotki 
o tęczowej grzywie. Właśnie teraz jawiła się przede mną kolejna cecha tej 
 trudnej do rozszyfrowania istoty. Może i uchodziła za osobę pozbawioną 
 ludzkich uczuć, ale najwyraźniej jakaś część jej umysłu zatrzymała się 
na  poziomie dziecka. Nie na darmo koszyk z zakupami wypełniony był po brzegi 
frytkami w kształcie dinozaurów i kolorowymi chrupkami. To na swój sposób 
rozczulające, a może nawet i nieco smutne. Skoro ktoś nie dorósł, umysłem 
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wciąż pozostawał w świecie dziecięcej fantazji, najprawdopodobniej nigdy nie 
miał  normalnego dzieciństwa.

– Wiesz co? – spytałam energicznie z uśmiechem. – Nie potrzebuję zbyt wielu 
rzeczy, a co za tym idzie, zostanie mi sporo kieszonkowego. To będzie taki mały 
prezent ode mnie dla ciebie.

Chwyciłam za jednorożca i usadowiłam go w koszyku – oczywiście zrobiłam 
to ostrożnie w obawie, że każdy gwałtowny ruch może zostać wymieniony 
na kulkę wystrzeloną z pistoletu. 

Nieobliczalna na szczęście nie zareagowała na to agresywnie. 
Co  prawda przyglądała się podejrzliwie każdemu mojemu gestowi, jakby się 
zastanawiała, czy mówię prawdę, ale ostatecznie nie zrobiła niczego groźnego. 
Odezwać również się nie odezwała, chociaż mimika jej twarzy uległa wyraźnej 
zmianie. Zmarszczyła czoło oraz nos, a także złożyła usta w dziecięcy dzióbek. 
Kiedy obdarzyłam ją uśmiechem, odwróciła wzrok w drugą stronę. Czy właśnie 
w taki sposób okazywała zawstydzenie? W takim razie chyba znalazłam sposób 
na to, jak zwracać się do Nieobliczalnej. Jak do dziecka, choć na pewno z większą 
dozą ostrożności, aby przypadkiem nie zostać postrzelonym.

Wszystkie rzeczy z listy znajdowały się już w koszyku, tak więc powoli 
mogłyśmy kierować się do kasy. Nieobliczalna nie spuszczała wzroku ze  swojej 
nowej maskotki, jakby się bała, że jakiś chciwy dzieciak do nas podbiegnie 
i  wyrwie go siłą, a potem ucieknie w siną dal. To wskazywało na kolejną jej 
cechę osobowości: terytorialność. To zabawne, ile można było wyciągnąć 
 informacji z osoby, która praktycznie nic nie mówiła. Może wcześniej tak 
bardzo nie zwracałam uwagi na jej drobne gesty i zachowania? W końcu kiedy 
siedzieliśmy w stołówce, całą uwagę zbierał Niepohamowany. Wychodziło na to, 
że musiałam zmienić sposób zbierania danych. Łatwiej będzie mi obserwować 
pojedyncze przypadki niż skupiać się na całości.

Kolejka do kasy niezwykle się dłużyła. Przed nami stała wielodzietna 
 rodzina. Nieobliczalna spoglądała na nią z pogardą – szczególnie na dzieci 
uparcie patrzące w nasz wózek, gdzie na szczycie siedział puchaty jednorożec. 
Moja wspólniczka zasłaniała im widok, obojętnie z jakiej strony chcieli do 
 niego zajrzeć. O ile Nieobliczalna uznawała to za walkę, tak maluchy wyraźnie 
cieszyły się z powodu tej dziwnej zabawy w zaglądanie do nieswoich zakupów. 
Miałam tylko nadzieję, że dziewczyna nie wyjmie w końcu pistoletu i nie 
 wyceluje nim w głowę  jednego z dzieciaków. Istniało takie ryzyko, chociaż 
wątpiłam w to, aby publicznie obnosiła się z tym, że nosi ze sobą broń. W końcu 
próba jej wyjęcia w miejscu publicznym mogłaby się okazać zgubna. 

Kiedy w końcu nadeszła nasza kolej, ekspedientka spojrzała spode łba naj
pierw na mnie, a potem na Nieobliczalną, która zmrużyła groźnie oczy, uznając to 
pełne nienawiści spojrzenie za wyzywające. Podejrzewałam, że chodziło  raczej 
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o jej niechęć siedzenia przed kasą i obsługiwania kilometrowej kolejki, gdzie 
ludzie nieraz okazywali jawnie swoje zniechęcenie. Żeby załagodzić sytuację, 
postanowiłam się uśmiechnąć do tej zmęczonej życiem pani. Ta odpowiedziała 
mi jednak prychnięciem. 

Stopa Nieobliczalnej zaczęła wygrywać nerwowy rytm o kafelki. 
Chociaż zajęła się pakowaniem kasowanych produktów, cały czas zerkała 
na ekspedientkę, jakby chciała znaleźć powód, aby ją ukarać. Zaczynało mnie 
to powoli niepokoić, ale póki nic się nie działo, pakowałam zakupy razem z nią, 
w duchu modląc się o to, żeby nie padły żadne nieprzychylne słowa. 

– Czego się tak na mnie patrzysz? – spytała niezadowolona kobieta. Skasowała 
ostatni z produktów, przesuwając go w moją stronę. Pytanie skierowała 
oczywiście do Nieobliczalnej.

Przeklęłam w myślach.
Dziewczyna wyjęła z kieszeni pistolet i wycelowała nim w głowę  kasjerki. 

Ta natychmiastowo zesztywniała, wstrzymując oddech. Widziałam, że cała 
krew odpływa jej z głowy, przez co momentalnie zrobiła się blada jak ściana. 
Ja miałam tylko czas na to, aby wybałuszyć oczy. Nie sądziłam, że Nie obliczalna 
naprawdę to zrobi. Na dodatek odbezpieczyła broń, jakby szykowała się 
do strzelenia  kobiecie prosto w czoło. Ludzie dookoła zaczęli wariować. 
 Uciekali w popłochu, drąc się wniebogłosy, czemu w żaden sposób się nie 
dziwiłam. Nawet ja zdębiałam. 

Market zajarzył się czerwonym blaskiem alarmu, którym Nieobliczalna 
nawet się nie przejęła. W zasadzie to chyba nie było rzeczy, która była w  stanie 
ją wzruszyć, nie działały na nią nawet rzewne łzy przerażonej ekspedientki 
błagającej nastolatkę o litość.

Nie mogłyśmy zostać złapane ani tym bardziej zamknięte. Musiałyśmy stąd 
uciekać. 

Zapakowałam w pośpiechu do torby jednorożca, chwyciłam siatki 
 napakowane produktami i rzuciłam wszystkie pieniądze, jakie miałam na kasę. 
Przestraszona kobieta nawet nie zorientowała się, że zapłaciłam za zakupy. 
Nic dziwnego, skoro zastanawiała się właśnie, czy lada moment nie zginie. 

– Reszty nie trzeba! – krzyknęłam, choć raczej do siebie niż do kogo
kolwiek innego, po czym zaryzykowałam własnym życiem i pociągnęłam 
Nieobliczalną w stronę wyjścia. Nie miałam nawet czasu, aby spojrzeć w jej 
twarz, aby przekonać się, jaka będzie reakcja dziewczyny. W duchu liczyłam 
na to, że to nie ja skończę z kulką wpakowaną do głowy. Sądząc po milczeniu 
oraz braku oporu, na szczęście się na to nie zanosiło.

Wybiegłyśmy z marketu i natychmiastowo skierowałyśmy się w stronę 
 organizacji. Po drodze, słysząc dźwięk wyjących syren policyjnych, zaciągnęłam 
Nieobliczalną w ciemny zaułek. Przylgnęłam ściśle do ściany w cieniu muru. 
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Cały czas trzymałam ją za dłoń i nie pozwalałam się ruszyć, chociaż nawet 
nie próbowała tego robić. Kiedy dźwięk ucichł, popatrzyłam na nią bezradnie. 
Wpatrywała się właśnie ze zmarszczonym czołem w nasze dłonie.

– Nie możesz wyciągać broni w miejscu publicznym – jęknęłam załamana. – 
Mogliby nas złapać, a potem zamknąć w więzieniu. Wiesz, co by się stało, 
gdyby odkryli, gdzie mieszkamy? Mogliby wpaść na to, żeby oddać nas w ręce 
 Instytutu Badań Parapsychologicznych Przypadków. W przyrodzie nic nie ginie, 
podobnie jak nasze dane.

Westchnęłam ciężko, dając sobie chwilę na złapanie oddechu. 
– Poza tym mogłaś kogoś zabić – dodałam. – Wtedy miałybyśmy jeszcze 

większe kłopoty.
Jeżeli spodziewałam się, że do Nieobliczalnej dotrą moje słowa, to grubo się 

myliłam. Obdarzyła mnie tylko obojętnym spojrzeniem, po czym pochyliła się 
w stronę siatki z zakupami, którą chwilę temu położyłam na ziemi, wyciągnęła 
z niej jednorożca i przytuliła do piersi. Drugą ręką chwyciła za inne siatki, 
a potem wyminęła mnie i bez słowa wyszła na ulicę. 

Miałam ochotę walnąć głową w mur, zamiast tego ruszyłam jednak 
za Nieobliczalną, co chwila oglądając się, czy aby na pewno nie podąża za nami 
policja. Moja towarzyszka zdawała się tym nie przejmować.

Wzięłam cichy, uspokajający oddech. To tylko krótki wypad do marketu, 
a przeżyłam więcej, niż przez miesiąc w moim małym miasteczku rodzinnym. 
Nie ma co, z Amerykańskim Stowarzyszeniem Niezidentyfikowanych można 
było oszaleć.

– Wiem o waszym zakładzie.
Zdziwiona uniosłam wzrok. Zdawało mi się, czy Nieobliczalna coś do 

mnie powiedziała? Co prawda nie patrzyła w moim kierunku, zupełnie jakby 
rozmawiała z kimś, kogo spotkała na ulicy, ale po słowach mogłam się domyślić, 
że chodzi jednak o mnie. 

A więc wiedziała o zakładzie z Niepohamowanym. Czyżby właśnie z tego 
powodu nie chciała ze mną rozmawiać? Myślała, że moje bycie miłą jest wy
muszone, bo chcę się dowiedzieć czegoś na jej temat?

– Sama ci o sobie nie opowiem – dodała chwilę później i posłała mi ukrad
kowe spojrzenie, które aż mnie zmroziło – ale Niepohamowany ma pod łóżkiem 
coś, co może cię zainteresować.

Pokiwałam niepewnie głową, nawet nie wiedziałam, jak na to zareagować. 
To dziwne słyszeć, jak Nieobliczalna cokolwiek mówi, a tym bardziej buduje 
długie zdania. Sądząc po tym, że przytuliła mocniej do piersi jednorożca, to 
właśnie on stał się narzędziem, które trafiło do jej lodowatego serca. Plus dla 
mnie za wspaniałomyślność.
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Zgodnie ze wskazówkami Nieobliczalnej, kiedy już pojawiłyśmy się 
z  powrotem w organizacji i rozdzieliłyśmy torby z zakupami na poszcze
gólne zamówienia, ruszyłam do pokoju Niepohamowanego, licząc na to, że aku
rat go tam nie będzie – zazwyczaj wczesnym południem znikał w  lesie, tak więc 
gdy zapukałam do drzwi jego pokoju, nikt mi nie odpowiedział. Swobodnie 
wkradłam się do środka, kładąc na biurku siatkę z jego rzeczami. Spojrzałam 
w kierunku nieusłanego łóżka, zastanawiałam się, czy aby na  pewno to, 
co zamierzałam zrobić, jest dozwolone. Poza tym mogła być to przecież 
 zasadzka. Kto wie, co ten szalony typ trzymał pod łóżkiem? W głowie miałam 
najgorsze scenariusze… 

Ostatecznie ciekawość wynikająca z chęci poznania bliżej Niezidentyfiko
wanych, jak i to, że zawarłam zakład (zdecydowanie nienawidziłam przegrywać), 
zatriumfowała. 

Spoglądając ostatni raz w kierunku drzwi i upewniając się, że nikt nie 
zbliża się do jego pokoju, uklęknęłam na podłodze. Podniosłam zabrudzoną 
kurzem pościel, by chwilę potem dostrzec w odmętach ciemności różowe pudło. 
Przyciągnęłam je do siebie i bez chwili zastanowienia otworzyłam. Wcale mnie 
nie zdziwiło, kiedy na wierzchu dostrzegłam dwa pistolety, a także granat. 
Ostrożnie odłożyłam je na dywan, a potem sięgnęłam po znajdujący się na samym 
dnie notatnik z narysowanym na przedzie jednorożcem. Nie sądziłam, aby był 
to przypadek.

Gdy otworzyłam zeszyt, okazało się, że musiał być bardzo często użytko
wany. Niepohamowany raczej nie należał do osób, które lubiły dbać o czystość, 
 dlatego już na pierwszej stronie dostrzegłam ślady palców. Towarzyszył im 
napis: „O mojej miłości” z zarysowanym na boku serduszkiem, a także podpisem 
„R.H.”, co zapewne stanowiło inicjały od imienia i nazwiska Niepohamowanego 
(innego rozwiązania tutaj nie widziałam). Na następnej stronie widniała już 
 historia pewnej dziewczynki, która nazywała się: Canaria Eliana Sølvi Alcante.

Uśmiechnęłam się do siebie triumfalnie.
Bingo.

Marlena Urbaniak

Studentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Recenzentka i blo
gerka. Pisze od dziecka, ale dopiero niedawno zaczęła ujawniać swoją twórczość jurorom 
literackich konkursów. Mistrzyni sztuk psychologicznych i ezoterycznych. W fantastycz
nym świecie znana jako elfia księżniczka. W wolnych chwilach superbohaterka ratująca 
koty oraz psy z wrocławskich ulic. Czasem napada na sklepy z herbatą i udaje, że ma takie 
zainteresowania jak większość przeciętnych ludzi.
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–…jeśli nie mogliście wczoraj zasnąć, i na przykład wyglądaliście sobie przez 
okna, to pewno zauważyliście, że noc była wyjątkowo spokojna. Prawie niko
go na ulicach. Albo nie zauważyliście, bo na dobitkę było jeszcze pełno mgły. 
To dość niespotykane w naszym mieście, co, Bob? Jak to się w końcu o nas mówi, 
że nigdy nie śpimy i takie tam?

– Jasne, Greg. Ktoś mógłby nas wczoraj pomylić z Londynem.
– No i masz, cała walka o niepodległość na marne. Ale to oczywiście żart. 

Kocham Brytyjczyków.
– No to może akcent bardziej amerykański? Może miasto duchów z Dzikiego 

Zachodu, co?
– No, może być, Bob. Wczoraj wyszedłem nawet pocykać kilka zdjęć, 

bo  rzadko się coś takiego widuje.
– I jak, ładne fotki? Na Insta pójdą?
– Nie, bo tylko mgłę widać.
– Ha ha! Ale mówiąc serio – słyszałem, że wczorajszą pustkę na ulicach 

można wytłumaczyć naukowo. Nasza koleżanka, Kate, rozmawia z panem psy
chologiem, Terrym Gillanem, i on…

Jack wyłączył radio w komórce. Głosy prowadzących program, które niedługo 
po przebudzeniu wydawały mu się tak przyjemne, teraz zaczęły go irytować. 
Nie łaknął już obecności innych ludzi. Kiedy spłynęły zeń resztki sennego 
widzenia grubych krat, miał wrażenie, że jest jedynym człowiekiem na świecie. 
Jedno spojrzenie przez okno upewniło go, że to nieprawda, a widok małych 
sylwetek krzątających się w dole ucieszył. Usiadł przy komputerze i dokończył 

Pajęczyna
Olaf Pajączkowski

POWIEŚĆ
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sprawozdanie dla klienta. Potem wyszedł na zewnątrz. Z początku z ulgą, 
następnie z coraz większą niechęcią zanurzył się w gwarze ludzkich głosów, 
wyciu klaksonów i dolatującej z różnych sklepów monotonnej, elektronicznej 
muzyki. Zagłębił się w tłumie spoconych ciał, szedł między osobami bez twa
rzy zatopionymi we własnych myślach, spieszących się, ledwo zauważających 
 innych. Wreszcie zrezygnował z marszu główną ulicą i wymknął się do  bocznej. 
Tu też nie zdołał do końca uciec przed obecnością ludzi, ale przynajmniej huk 
nie był tak ogłuszający. Włożył słuchawki do uszu, włączył w komórce Jazz 
 Radio i odprężył się na tyle, na ile tylko mógł. 

Po jakimś czasie dotarł do biura. Nie spodziewał się, że ktoś włamie się do 
jego kanciapy, choć tak naprawdę wcale go to nie zdziwiło. 

Robota została wykonana profesjonalnie. Jack w ogóle by się nie zorientował, 
gdyby nie jedna sprawa. Otworzył drzwi, wszedł do środka, a kiedy rzucił okiem 
na kąt przedpokoju, w którym zostawił figurkę pająka, przekonał się, że posążka 
już nie ma. Jednak ten fakt go nie poruszył. Nie czuł nic.

Zdjąwszy kurtkę, włączył komputer i włożył do napędu CD płytę z opra
cowanym sprawozdaniem, po czym wrócił do przedpokoju i przyjrzał się dwóm 
zamkom w drzwiach. Były nienaruszone. Żadnych śladów wskazujących na to, 
że ktoś używał siły.

– Może mogłem zainwestować w alarm? – mruknął, a następnie jeszcze raz 
spojrzał na miejsce, w którym zostawił pająka. 

Doradzano mu monitoring, doradzano zamki elektroniczne, ale do tej 
pory żaden włamywacz nie zainteresował się biurem. To była nędzna okolica, 
lecz nawet miejscowe oprychy musiały dojść do wniosku, że jego interes nie 
przynosił większych zysków, i pewnie nie chciało im się bawić we włam dla stu 
dolarów, skoro nocą łatwiej mogli zdobyć taką sumę gdzie indziej. Jednakże taka 
figurka to nie sto dolarów.

Opadł ciężko na fotel. Przez chwilę patrzył pustym wzrokiem na monitor 
komputera, na błękit nieba i zieleń łąki, aż w końcu jego dłoń, jakby z własnej 
woli, sięgnęła do kieszeni spodni i wyciągnęła pocztówkę. Włożył ją tam dziś 
rano i teraz, zobaczywszy słowa „Proszę ukryć figurkę pająka w bezpiecznym 
miejscu. To bardzo ważne”, poczuł się jak zbity pies.

– Spieprzyłem – warknął.
Potem przyszedł klient, roztrzęsiony mały facecik o zajęczej wardze, 

i  Baranski poświęcił mu sporo czasu, przedstawiając dowody na niewierność 
żony, następnie pocieszając, gdy ten dostał histerii, a na koniec załatwiając 
różne formalności. Kiedy gość wyszedł, Jack nie bardzo miał na cokolwiek 
ochotę. Czuł się jak przekłuty balon, z którego powoli uchodzi powietrze. 
Posiedział dwie  godziny w biurze, wreszcie zamknął je na klucz i poszedł 
na  obiad do całodobowego baru, zamówił jajecznicę i tosty u złotowłosej 
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kelnerki, na oko dwudziestokilkulatki, może dorabiającej sobie studentki. 
Gdy  dziewczyna odchodziła do kuchni, wzrok detektywa prześlizgnął się po jej 
czarnej spódnicy i na chwilę zatrzymał na zgrabnych łydkach. Westchnąwszy, 
Baranski ukrył twarz w dłoniach, próbując uporządkować rozbiegane myśli 
i odegnać niepokójtrzymający go za serce od momentu pożegnania z klientem. 
Wiedział, co musi zrobić. 

Bez apetytu zjadł obiad, a w międzyczasie niebo zasnuły chmury. Zbierało się 
na burzę. Idąc w kierunku Moore’s Avenue, starał się uciszyć natarczywy głos 
szepczący mu do ucha fragmenty niesamowitego listu:

Zwracam się do pana z prośbą o wyjaśnienie okoliczności mojej śmierci. 
Będę się za pana modlił.

***

Hej!
Przepraszam Was najmocniej za to, że wczoraj nie było aktualizacji. Wiecie, 

głupia sprawa, ale napisałem rozdział. Naprawdę. I miałem wrzucić, ale po tym, 
jak go skończyłem, zrobiłem sobie przerwę i… obudziłem się następnego dnia, 
śliniąc klawiaturę :) Nie zdarzyło mi się to nigdy, ale taka jest prawda – przysnąłem. 
Może dlatego, że bardzo dużo piszę, od rana do wieczora, bo deadline się zbliża. 
Ale nie martwcie się, zacznę brać witaminki i będzie dobrze :) Dzisiaj wieczorem 
wrzucę Wam nieco więcej przygód Jacka, żebyście zapomnieli o mojej wczorajszej 
wpadce. 

Trzymajcie się i dzięki!

***

Jestem naprawdę zmęczony. Ta dziadowska książka wysysa ze mnie siły. 
Słabo śpię. Na szczęście jest pan Mikołaj.

Wczoraj, kiedy obudziłem się z zaślinioną gębą na klawiaturze, chciałem po raz 
drugi wyjść do sklepu. A tu nagle rozlega się pukanie. Otwieram, pan Mikołaj. 
Jak się okazało, przyniósł mi zakupy. Zdziwiłem się, nie chciałem przyjąć, bo jeśli 
już, to ja mu powinienem zakupy robić, a nie on mnie, ale pan Mikołaj uśmiechnął 
się szeroko i przypomniał mi, jak się skarżyłem w trakcie wspólnego obiadu, 
że mam teraz sporo roboty i zero czasu. Rzeczywiście, tak było. Powiedział, 
że widział moje zmęczenie i chce pomóc. Wyznał, że od kiedy jest sam, to często się 
zastanawia, czy jest komuś potrzebny i jeśli może mi pomóc, to dużo to dla niego 
znaczy. Zresztą i tak mało śpi i rano bez sensu kręci się po okolicy. Przypomniał 
mi o sytuacji sprzed roku, kiedy dopadła mnie straszna grypa i bez życia leżałem 
przez dwa tygodnie w łóżku. Wtedy też mi pomagał. Powiedział, żebym tę sytuację 
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potraktował podobnie – widzi, jaki jestem osłabiony, więc z tydzień mnie wesprze, 
może dwa, a w swoim czasie będę mógł się odwdzięczyć.

Wzruszyłem się, naprawdę. Podziękowałem mu, oddałem pieniądze i z pewną 
ulgą zaniosłem zakupy do kuchni. Po pierwsze – nie chce mi się wychodzić i patrzeć 
na tę ponurą okolicę (czemu ja tu jeszcze mieszkam, a nie w jakimś ładniejszym 
miejscu?). Po drugie – jest mi przyjemnie, że ktoś o mnie pamięta. Pan Mikołaj to 
fantastyczny człowiek. Muszę mu to jakoś wynagrodzić. Czemu nie rozbudowałem 
roli Bartona w Spider Kingu? W ten sposób mógłbym złożyć mu pewnego rodzaju 
hołd. Jakoś o tym nie pomyślałem. 

Trudno. Teraz już tego nie poprawię. To minus publikowania powieści 
w odcinkach – nie można się cofnąć i zmieniać poprzednich rozdziałów.

Czas wracać do pisania.

***

Chciałem pisać, dres przerwał. Wcześniej wydawca. Zabierałem się za Spider 
Kinga, a tu esemes – „Ile napisałeś, kiedy będzie?”. Odpowiedziałem po prostu: 
„Wszystko OK” i wziąłem się za to jego dziadostwo. Natłukłem 3 strony, kiedy 
 nagle ktoś za oknem zaczął się drzeć. Wyjrzałem. Za czerwonym murem prąd 
 rzeki przybrał na sile, jakby gdzieś pękła tama i wylała się masa gromadzonej 
 latami brudnej wody. Horyzont spowijała mgła. Przed murem, na naszym pod-
wórku, nic się nie zmieniło. Zrujnowany, opuszczony budynek stał po prawej, 
po lewej ścieżka prowadząca do lasu sosnowego dalej wiła się jak wąż. Nienawidzę 
tego widoku, przygnębia mnie, wszystko jest jakby permanentnie obleczone 
powłoczką, która rozmazuje kształty i barwi je matowo (może coś w powietrzu, 
może to smog?), ale wtedy dostrzegłem jakieś ponure piękno. Nikt już nie krzyczał, 
więc pomyślałem, że mi się przesłyszało, chcę zamknąć okno, a tu nagle wrzask 
się powtarza. No jasne.

To była ta blondyna, zapłakana biegła przez podwórko. Podejrzewałem, 
co stanie się za chwilę. Zaraz zobaczyłem ścigającego ją dresa. Machał wściekle 
łapami, miał zamiar jej przywalić. Wychyliłem się, chciałem krzyknąć, a wtedy 
spojrzała na mnie. I nie powiedziałem nic. Widziałem to już tysiące razy, mogłem 
się tego spodziewać. Najpierw, kiedy patrzyła na dresa, widziałem w jej oczach 
strach. Ale kiedy zobaczyła mnie, strach zmienił się w gniew. Czekałem, aż mnie 
opieprzy i znowu zacznie litanię, że niszczę ich rodzinę, ale stało się coś żywcem 
wyjętego z jakiegoś sitcomu. Zresztą mało śmiesznego.

Dres nagle się zatrzymał, a zaciśnięte łapy otworzyły się, jakby jej błogosławił. 
Jedna z nich opadła, i delikatnie wziął blondi pod rękę. Potem równie delikatnie 
zaczął prowadzić ją do domu, a na jego twarzy malowało się coś na kształt  parodii 
kapłańskiego uniesienia. Chyba się zorientował, że sąsiedzi patrzą. Na samym 
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 wyrazie twarzy zresztą nie poprzestał. Zaczął gadać, bardzo głośno, żeby  wszyscy 
go słyszeli, wyjątkowe farmazony. To znaczy może to słowa nie najgłupsze, 
ale trochę kiczowate, banalne, a w jego ustach brzmiały wyjątkowo zabawnie. 
Opowiadał swojej blondi, jak to człowiek musi się poświęcić dla miłości, dla rzeczy 
większej od samego siebie. Ha ha.

Potem zniknęli w drzwiach klatki schodowej i tyle.
Scena tak groteskowa, że może mi się przyśniła. Nie wiem już sam. 
Tu taki mały fan fact (TO NA PATREON?) – głównego antagonistę Spider  Kinga, 

którego co prawda Czytelnicy jeszcze nie poznali, ale już niedługo się to zmieni, 
oparłem właśnie na tym troglodycie. Blondi też mnie zainspirowała. Stworzyłem 
na jej podstawie inną postać. Ona również jeszcze nie pojawiła się w książce, ale 
jest bohaterem pozytywnym. Bo naprawdę żal mi tej blondi. Może, robiąc z niej 
jedną z ważniejszych osób w powieści, chciałem jakoś jej wynagrodzić to niezbyt 
fajne życie? Wiem, że to głupie. W końcu co moja powieść może zmienić? Czy jeśli 
napiszę, że opartej na blondi bohaterce dobrze się wiedzie, to nagle i jej wszystko 
się odmieni? Nie. 

Może prawda jest taka, że chcę przede wszystkim poczuć się lepiej? Zagłuszyć 
wyrzuty sumienia? Nad tym, co się dzieje w bloku, nie mam żadnej kontroli, ale 
nad tym, co dzieje się w książce, mam. Tu nic nie mogę zmienić, a tam mogę. 
A może mogę, tylko jestem tchórzem? Niech Jack naprawi to, czego ja nie potrafię? 
Taki rodzaj kompensacji? W prawdziwym życiu nie mam jaj, żeby cokolwiek 
zrobić, niech więc chociaż w książce mój główny bohater działa?

15

Kiedy Jack znalazł się na Moore’s Avenue, była dopiero godzina 17, ale ulice 
już ogarnął półmrok; ciężkie burzowe chmury, choć jeszcze nie uwolniły  swego 
gniewu i nie smagały ziemi błyskawicami i strugami deszczu, przysłaniały słońce. 
Tak jak ostatnim razem nie spotkał wielu ludzi – ci, których mijał, niemal  biegli, 
z twarzami skrytymi za wysoko postawionymi kołnierzami, chcąc zapewne 
zdążyć do domów, nim z góry zaczną lać się strumienie wody. Stojąc przed 
 drzwiami budynku, Baranski doznał deja vu – znowu ciemno, znowu pusto… 

Pokonał schodki i zatrzymał się przed domofonem. Chciał wszystko jak 
najszybciej załatwić. Wcześniej miał zamiar najpierw pogadać z sąsiadami, 
lecz zrezygnował z tego pomysłu, uznając, że najsensowniej będzie uderzyć 
do źródła.

Nacisnął pierwszy lepszy guzik na tarczy domofonu, nie patrząc nawet, 
do kogo dzwoni; zerknął tylko na numer, by upewnić się, że to jeden z tych 
przynależnych do mieszkań parterowych. Natrafił na jedynkę.

– Słucham?
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Niemal natychmiast rozległ się oschły głos starszego człowieka. Jack otworzył 
usta, zawahał się, ale prędko podjął decyzję.

– Dzień dobry panu. – Starał się brzmieć profesjonalnie; na pomoc przywołał 
wspomnienia twardzieli odgrywanych przez Humphreya Bogarta. – Czy mógłby 
mnie pan wpuścić? Mam kilka pytań.

– Jak to: wpuścić? – Starzec wyraźnie się zirytował. – Kim pan jest?
– Prywatnym detektywem. Prowadzę śledztwo.
Chwila ciszy.
– Prywatnym detektywem? – Tym razem człowiek po drugiej stronie 

wydawał się zbity z tropu. – Takim, jak z kryminałów?
– No, podobnym.
– I ma pan licencję?
– Oczywiście.
– I nosi pan taki kapelusz?
– Jeszcze nie osiągnąłem odpowiedniego stopnia wtajemniczenia. 

Wpuści mnie pan? Chciałbym zadać tylko kilka pytań, potem dam panu spokój. 
Szukam kogoś.

– Proszę pana. – Głos starca na powrót stał się zimny, słowa płynęły z głośnika 
wolno, wypowiadane z namysłem. – Nie wpuszczam każdego. Pan wie, jakie są 
czasy. Nie wiadomo, czy pan naprawdę jest detektywem…

– Pokażę panu licencję.
– Może, a może zamiast tego właduje mi pan nóż pod żebra. Zresztą nawet 

gdyby był pan naprawdę detektywem, to nie muszę z panem rozmawiać. Do wi…
– Chwilkę! Niech pan posłucha. Przychodzę po dobroci. Powie mi pan, co 

chcę wiedzieć, a potem sobie pójdę. To poważna sprawa, nie jakieś pierdoły. 
 Inaczej bym pana nie fatygował. Może mnie pan teraz nie wpuścić, ale ja tu 
wrócę, tym razem z policjantem.

– Nie ma pan prawa, przecież…
– Tak, nie o pana mi chodzi, ale, powtórzę, to nie jest jakaś głupota. Tu w grę 

może wchodzić… poważne przestępstwo. Muszę wejść, a czas jest kluczowy. 
Może mi pan pomóc, może mi pan utrudniać. Ja jednak mam swoje obowiązki. 
Rozumie pan?

Człowiek coś niewyraźnie mruknął, a głośnik tak zdeformował ten pom
ruk, że przypomniał elektryczny szum psującego się urządzenia. Zapadła 
cisza. Jack stał przez moment, wdychając ciężkie, jak gdyby naelektryzowane 
 powietrze. Zerwał się zimny wiatr. 

Wreszcie rozległ się wyczekiwany pisk i szczęknęły drzwi. Jack wszedł 
do trochę dusznego, ciemnego korytarza. Wrota zamknęły się za nim 
i zapadły ciemności.
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Sięgnął w lewo, szukając włącznika światła, i po kilku nieudanych próbach 
w końcu nań trafił. Kiedy halogenowe lampy zamontowane pod sufitem zalały 
korytarz blaskiem, Baranski poczuł spływającą na niego ulgę, jakby nagle 
przekroczył granicę dwóch światów, zostawił za sobą mroczną rzeczywistość 
ciężkich chmur i lodowatego wiatru, a wkroczył do ciepłej krainy, na pierwszy 
rzut oka zwyczajnej i niewyróżniającej się niczym szczególnym, ale mającej 
w sobie coś takiego, że człowiek od razu się rozluźniał i uspokajał. Trochę tak, jak 
gdyby przeskoczył z thrillera do rodzinnego sitcomu z lat 50. Korytarz, po które
go każdej stronie mężczyzna dostrzegał dwoje drzwi, świadczył o zamiłowaniu 
lokatorów do porządku; powierzchni czerwonej dywanowej wykładziny 
rozciągniętej na całej długości podłogi nie brudziła nawet maleńka plamka 
brudu. Obok wejścia, po prawej, ustawiono niewielką roślinę doniczkową – 
jej szerokie liście oklapły nieco, lecz poza tym wyglądała na zadbaną. Zdrowa 
zieleń cieszyła oczy detektywa. Jack zauważył niewielki kwadrat zasłoniętego 
roletami okna na końcu korytarza, a obok drewniane schody prowadzące 
na wyższe piętro. 

Jack zerknął w lewo, na czarne drzwi znajdujące się najbliżej wyjścia 
z  budynku. Złota jedynka, przybita nad judaszem, była dość spora i skojarzyła 
się Baranskiemu z jednym z bereł faraona, tym o zakrzywionym końcu. 
Zapukał dwa razy. Za drzwiami coś się poruszyło.

– Może mnie pan wpuścić? – rzekł głośniej, by starzec usłyszał go 
przez  drewno.

– Przykro mi, ale nie. – Głos lokatora był nieco przytłumiony, lecz wyraźnie 
pobrzmiewała w nim irytacja.

– Ale przecież obiecał mi pan odpowiedzieć na moje pytania. Czy mam…
– Pamiętam, co mówiłem, nie musi mnie pan szantażować –  warknął 

tamten. – Ale nie mam zamiaru wpuszczać do mieszkania każdego człowieka 
z ulicy, który mnie o to poprosi. Nie mam pewności, kim pan jest.

– Mogę przecież pokazać panu licencję, mówiłem… – Jack sięgnął do  kieszeni, 
ale powstrzymał go niewesoły śmiech.

– Niech pan nie będzie dzieckiem, fałszywą można kupić wszędzie, a nawet 
samemu wydrukować. Niech pan mówi, doskonale pana słyszę, ale wejdzie pan 
do mnie tylko z nakazem.

– No dobra – mruknął Baranski, rozglądając się po korytarzu; miał wrażenie, 
że w wizjerach dwóch innych mieszkań pojawiły się światełka, a potem zgasły. – 
Nie przeszkadza panu, że sąsiedzi…?

Znowu przerwał mu śmiech.
– Niech pan pyta.
Jack westchnął ciężko, wyciągając pocztówkę z kieszeni. Nie tak wyobrażał 

sobie tę rozmowę. Już otwierał usta, by zadać pytanie, lecz kiedy tylko jego palce 
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zacisnęły się na papierze, zdał sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wie, o co 
ma zapytać. 

– No, czekam! – zagrzmiał starzec.
– Gdzie mieszka pan od pająków? – wypalił wyrwany z zamyślenia Baranski 

z pierwszym, co przyszło mu na myśl,.
Zapadła pełna konsternacji cisza. Nie trwała długo. Zza drzwi dobiegł 

cichy chichot.
– Od pająków? – Staruszek nie mógł powstrzymać chichotu i z trudem 

wyduszał z siebie kolejne słowa; detektyw wyobraził sobie, jak trzyma się 
za  brzuch, a po policzkach ciekną mu łzy. 

– Tak… Od zoologii… od historii… od sztuki… badacz… – improwizował 
naprędce Baranski, wyrzucał z siebie kolejne skojarzenia, bojąc się, że jeśli 
zamilknie i zostawi starca z „panem od pająków”, to tamten weźmie go za czub
ka, który nie wie, o czym mówi, i zamilknie.

Świat jakby zlitował się nad nim – śmiech nagle się urwał. Tym razem cisza 
trwała tak długo, że Jack uniósł pięść, by raz jeszcze zapukać, lecz nim to uczynił, 
przepytywany się odezwał. 

Łukasz Berlik
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– Niech pan spróbuje na drugim piętrze. – Głos starca był już  spokojny, 
 nierozedrgany rozbawieniem. – Nie pamiętam nazwiska, nie pamiętam 
 numeru. Nie widziałem go już od jakiegoś czasu. Zresztą często znikał na wiele 
dni, z  nikim nie gadał. Starszy pan. Do widzenia.

Jack skierował się ku schodom, lecz wtedy coś mu się przypomniało. 
Schował pocztówkę, sięgnął po portfel i wyciągnął zeń pomięty banknot 
dziesięciodolarowy. Wsunąwszy go w szparę między drzwiami starego 
a podłogą, powiedział:

– Za fatygę. Dziękuję.
Odpowiedziała mu cisza, ale dycha niemal natychmiast zniknęła w  szczelinie.

***

Drugie piętro okazało się bliźniaczo podobne do pierwszego i do parteru – 
podłogę okrywała taka sama czerwona wykładzina, i nawet najbardziej uważny 
obserwator nie dopatrzyłby się choćby delikatnej warstwy kurzu, czy maleńkiej 
smugi brudu. Brakowało jedynie rośliny; wyglądało na to, że ta strzegąca 
głównego wejścia była jedynym tego typu organizmem w budynku.

Jack rozejrzał się, przyglądając się uważnie drzwiom, jakby miał nadzieję, 
że na którychś z nich wisieć będzie napis „To mnie szukasz”. Chciał zapukać 
do najbliższego mieszkania, lecz wtem coś przyszło mu do głowy. Jeszcze raz 
spojrzał na pocztówkę, po czym przeniósł wzrok na wycieraczki leżące 
przed  drzwiami. Uniósł jedną. Nie znalazł pod nią nawet ziarenka piasku. 
Uniósł kolejną. I kolejną.

Wreszcie natrafił na klucz.
Oczywiście. Przecież tajemniczy nadawca pocztówki chciał, by Jack przejrzał 

notatki w jego mieszkaniu. 
– Znowu spieprzyłem – mruknął, przypominając sobie niepotrzebną 

rozmowę ze starcem. Kiedy jednak zacisnął palce na kluczu, a potem uniósł 
go, by otworzyć drzwi, żal zszedł na dalszy plan, ustępując miejsca ekscytacji, 
ciekawości, niepokojowi, a nawet strachowi. Przekręcił klucz w zamku. Rozległ 
się szczęk. Nacisnął klamkę.

Wtedy zaszły zmiany.
Pierwsze były subtelne, niemal niedostrzegalne. Jakiś szmer z lewej. 

Światło zgasło, by zaraz się włączyć. Włosy na przedramieniu Baranskiego się 
zjeżyły, niespodziewanie, bez powodu, jakby czyjeś lodowate palce musnęły 
jego skórę. Drzwi zaczęły się otwierać, ale Jack się zawahał. Nagle skojarzyły mu 
się z gardzielą smoka.

Potem zafalowały ściany, jak gdyby zmieniły się w wodę albo zaczęły 
oddychać. Gdzieś na granicy słyszalności rozlegał się jednostajny szum, z każdą 
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sekundą potężniejszy, przywodząc na myśl coraz głośniej piszczący czajnik. 
Jakaś ciecz spłynęła z sufitu. Jackowi żołądek wywrócił się do góry nogami.

Wreszcie powierzchnia drzwi rozpadła się; rozleciała na mniejsze części – 
długie, podłużne jakby klocki, listwy, patyczki. Przypominały mu coś, lecz nie 
potrafił określić co. Połączyły się ze sobą, rozciągnęły, stały lepkie i i zdał sobie 
sprawę z tego, że to grube nici. Pociemniało mu w oczach. Zatoczył się do  przodu. 

Kiedy wszedł do środka, wszystkie niesamowite sensacje zniknęły 
 raptownie, jak ucięte nożem, lecz choć świat wrócił do normy, to horror się 
nie skończył. 

Potykając się o buty i zrzucając kurtki z wieszaka, zatrzymał się na progu 
dużego pokoju. Ściany zakrywały półki wypełnione po brzegi książkami, 
a w dwóch miejscach przestrzeń między regałami zajmowały czarne drewniane 
maski o otwartych szeroko ustach i ogromnych oczach, przywodzące na myśl 
ucięte głowy zastygłe na zawsze w dziwnym wyrazie ni to przerażenia, ni to 
zdziwienia. Pod maskami zawieszono nadgryzione zębem czasu fragmenty 
metalu, zaostrzone na końcach, chyba groty starożytnych broni, oraz różnego 
rodzaju malunki i kawałki skór. Na szerokim stole znajdującym się pośrodku 
pomieszczenia leżały porozrzucane kartki zapisane maczkiem, a na niektórych 
z nich rozsiadły się czerwone i brązowe figurki ludzi i zwierząt. Przy wejściu 
do kolejnego pokoju, gdzie  książki i maski otaczały spore biurko uginające się 
pod stosami ksiąg, papierów i komputerem stacjonarnym, na oko równolatkiem 
komputera Baranskiego, stał zabytkowy czarny zegar z kukułką i wahadłem.. 
Poza tym pozbawione drzwi przejścia prowadziły z głównego pomieszczenia 
jeszcze do kuchni i sypialni.

A pośrodku tego wszystkiego, niczym krwawy kwiat, leżało ciało.
Ubrane w błękitny szlafrok, skojarzyło się Jackowi z ciałem arystokraty, 

który zmarł nagle w swoim domu, otoczony pamiątkami rodzinnymi. 
 Detektyw ocenił, że mężczyzna o dość wydatnym brzuchu i sporym nosie, leżący 
pod stołem, musiał skończyć pięćdziesiątkę. Nic więcej jednak Baranski nie 
potrafił powiedzieć, albowiem zwłoki były skąpane w posoce. Krew pokrywała 
twarz, utrudniając identyfikację, zlepiała włosy, zalała powieki, splamiła 
błękit szlafroku; wypłynęła z długiej ciętej rany na piersi i rozlała się wokół 
trupa w kałużę, tworząc makabryczną aureolę. Nozdrza Baranskiego wypełnił 
 smród śmierci.

Żołądek podszedł Jackowi do gardła. Potem zobaczył leżący niedaleko 
dłoni zmarłego pistolet. Rozszerzonymi źrenicami detektyw spojrzał na  drzwi. 
Łańcuch został przecięty na dwie części, obie kołysały się wte i we wte, jak 
cieniutkie, metalowe węże chcące zahipnotyzować swą ofiarę. Baranskiemu 
pociemniało przed oczami. Obrócił się błyskawicznie twarzą do salonu i sięgnął 
po swoją broń.
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Czarny, pozbawiony twarzy kształt wyskoczył z kuchni. Coś lśniło w jego 
dłoni. Jack uniósł pistolet. Szerokie ostrze – chyba maczety – opadło, wytrącając 
detektywowi z rąk pistolet. Broń przeleciała przez przedpokój i odbiła się od 
stołu. Wystrzeliła, z sufitu posypał się tynk. Upadła na podłogę. Postać wycofała 
się o krok. Wielkie jak dna słoików ślepia lśniły. Baranski zdał sobie sprawę 
z tego, że wykonano je ze szkła. 

Jack złapał klamkę, nie odwracając się plecami do napastnika. Drzwi uderzyły 
go w bark. Zaklął, gdy zabójca skoczył na niego. Ostrze było blisko.

Jack krzyknął i, raz jeszcze szarpnąwszy znajdujące się za plecami  drzwi, 
rzucił się do tyłu. Tym razem zatoczył się na korytarz. Walnął grzbietem 
o ścianę. Świat zawirował. Drzwi zatrzasnęły się. Zorientował się, że ma rozer
wany prawy rękaw. Musiał zahaczyć o klamkę, wypadając na zewnątrz…

Potrząsnął głową, odbił się od ściany i skoczył ku schodom. Kątem oka 
dostrzegł, że drzwi na powrót się otwierają i wyglądają zza nich wielkie  szklane 
ślepia. Nie zatrzymał się nawet na chwilę. Zbiegał na dół,po dwa, po trzy 
 stopnie. Wtem but ześlizgnął się ze stopnia. Detektywa zalała gorąca fala paniki. 
Ta sekunda trwała wieczność, lecz na szczęście nie upadł. Nie oglądał się, ale 
słyszał go. Słyszał, jak biegnie tuż za nim. Czuł już, jak płuca pękają mu na pół, 
przebite maczetą. Na moment zapomniał, że jeszcze żyje.

Wyskoczył na zalany deszczem ciemny świat i wydarł się na całe gardło, 
błagając o pomoc. Nie zdziwił się, że nikt nie zareagował, nie zdziwił się, że nie 
zobaczył ani jednego człowieka. To był jedynie odruch. Nie liczył na ratunek. 

Zerknął przez ramię i nim czarna postać wypadła na zewnątrz, pobiegł 
ku drugiej stronie ulicy. Dziś lśniącą jezdnię pokonywało wiele samochodów, 
oślepiając go światłami, białymi i czerwonymi. Nie zważał na to. Nie zważał 
na ogromne krople deszczu, włażące mu do oczu, sklejające powieki. Biegł przed 
siebie, niemal na oślep. Zdał się na słuch; kiedy świst przejeżdżającego tuż 
obok samochodu niknął po lewej, biegł, kiedy zbliżał się z prawej, przystawał 
na  moment. Świat zmienił się w kakofonię pisku opon, ryku klaksonów, 
 wrzasków zdenerwowanych kierowców i szkaradnych przekleństw, lecz nad 
całym tym harmidrem unosił się jeden dźwięk – dźwięk butów uderzających 
o asfalt, rozchlapujących kałuże. 

Dźwięk, który ciągle rozlegał się za jego plecami.
Krzycząc z gniewu, strachu i frustracji, Baranski przeturlał się po masce 

stojącego na chodniku samochodu i, wylądowawszy po drugiej stronie pojazdu, 
zatoczył się w kierunku schodów prowadzących na stację metra. W końcu 
zgubił krok. But poślizgnął się na mokrym stopniu i detektyw runął do przodu. 
Wyciągnięte przed siebie dłonie zaprotestowały bólem, gdy zdarł z nich skórę. 
Upadł na klatką piersiową, w ciągu sekundy powietrze opuściło mu płuca. 
Potem uderzył w obolały już grzbiet i zaczął staczać się w dół. Świat zawirował 
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i nie przestawał wirować nawet wtedy, kiedy Baranski wreszcie się zatrzymał. 
Zrobiło mu się niedobrze. Czuł się tak, jakby każdy jego mięsień i każda kostecz
ka miały za chwilę wybuchnąć. Był bliski omdlenia.

Lecz w uszach detektywa dudniły ścigające go kroki. Adrenalina zrobiła 
 swoje. Zerwał się na równe nogi, ignorując przeszywający ból kręgosłupa. 
Znowu biegł. Rzucił kilka szybkich spojrzeń wokół – mała stacja, z dwoma pero
nami i dwoma wyjściami. Zeskoczył na szyny i w kilku susach pokonał tory. 
Kręgosłup zaprotestował, lecz wspiął się na drugi peron i rzucił do drugich 
schodów. Z trudem łapał powietrze. Gdy spojrzał przez ramię, nie zauważył 
prześladowcy. Czując kolejne uderzenie paniki, zrezygnował ze schodów i ukrył 
się za nieczynnym kioskiem. Schowawszy się w wąskim przejściu między 
 kioskiem a ścianą, cały zamienił się w słuch, lecz poza swoim dyszeniem nie 
słyszał niczego.

Usiadł na ziemi i ostrożnie, centymetr po centymetrze, wychylił głowę zza 
osłony, by spojrzeć na pierwszy peron, ten, na którym stoczył się ze  stopni. 
Cały czas spodziewał się, że wygląda tylko po to, by spotkać śmierć, że jak  tylko 
wystawi głowę, spadnie na nią ostrze maczety, a ostatnim, co ujrzy, będzie 
stojący po drugiej stronie kiosku zamaskowany napastnik… 

Przełknął ślinę. Mimo tych myśli nie wycofał się; zmuszała go do tego nie 
 tylko jakaś niezdrowa fascynacja, ale też świadomość, że musi się upewnić, 
gdzie jest prześladowca, tylko wtedy będzie mógł…

Stał po drugiej stronie, u stóp schodów. 
Jack wstrzymał oddech. Potwór patrzył wprost na niego.
A potem czarny rozejrzał się wokół. Nie, dzierżący ostrze morderca nie 

widział go. Teraz, kiedy już nie uciekał i mógł złapać oddech, detektyw przyjrzał 
się napastnikowi uważniej. W jasnym, ale jakby chorym, nierealnym świetle 
lamp metra morderca przywodził na myśl wielkiego ptaka albo owada; z czarnej 
głowy wyrastały mu trzy długie pióra, a pod wielkimi szklanymi oczami, mniej 
więcej na wysokości podbródka, wisiała krótka wypustka przypominająca mały 
dzióbek albo uciętą trąbę słonika. Całe jego ciało pokrywała czerń – czarne buty, 
czarne rękawice, czarny szal; nawet milimetr skóry nie wystawał spod warstw 
stroju. Owad zdawał się skonsternowany; chyba zdumiał się, że przerażona 
i bezbronna ofiara zdołała zniknąć mu z oczu. A może wiedział, że Baranski 
wcale nie opuścił stacji metra, tylko skrył się gdzieś, rozumiał, że jest tuż obok. 
Szklane ślepia prześlizgnęły się po biletomatach, trzech budkach z jedzeniem 
znajdujących się po jego stronie, ławkach. Ruszał tylko głową, reszta ciała 
zdawała się spięta, mięśnie naprężone; sprawiał wrażenie, że  był gotów 
w każdej chwili zerwać się do biegu, niczym sprinter czekający na wystrzał, 
i wznowić przerwaną pogoń.
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Jack już miał wstać i chyłkiem skierować się ku drugim schodom 
prowadzącym na powierzchnię, tym za jego plecami, gdy wtem przestrzeń 
wypełniły odgłosy wesołości. Po lewej stronie pierwszego peronu, niedaleko 
 napastnika, otworzyły się drzwi do toalety i wyszły z niej dwie chwiejące się 
 lekko dziewczyny. Chichotały i przeklinały, kręcąc torebkami, i mówiły coś 
do siebie. Dostrzegły czarnego stwora i, wskazawszy go palcami, wybuchnęły 
głośnym śmiechem. Jack zamarł.

– Idiotki – szepnął, przyglądając się powoli zbliżającemu się do dziewczyn 
mordercy. 

Kiedy zabójca uniósł maczetę, wytrzeźwiały. Śmiech przerodził się w wysoki 
krzyk. Wrzeszcząc, wycofały się o kilka kroków, ale nie uczyniły niczego więcej. 
Najwyraźniej sparaliżował je strach.

Baranski chciał uciec; chciał zostawić to wszystko za sobą i ratować własne 
życie. Zerknął przez ramię na schody, które teraz kojarzyły mu się z drogą do 
zbawienia, ze schodami do nieba, niczym w piosence Zeppelinów. Jeśli na nie 
wejdzie, opuści podziemie, opuści piekło, zostanie ocalony.

Co cię to obchodzi?
Serce biło mu coraz szybciej, ciałem wstrząsnął dreszcz. Odwrócił się  plecami 

do wyjścia z podziemia i wyskoczył zza kiosku.
– Skurwysynu, zostaw je! – wrzasnął. Krzyk odbił się z mocą od ścian metra. 
Jak w kościele – przemknęło mu przez głowę.
Tamten zamarł. Spojrzał na detektywa. Przez moment tylko patrzył. 

Zdawało się, że tak już zostanie, myśliwy i jego zwierzyna, spoglądający 
na  siebie, na zawsze zawieszeni w chwili przerwanej pogoni.

Wreszcie zeskoczył z peronu i pobiegł do Jacka, a Baranski pożałował, że nie 
wymknął się, kiedy miał okazję.

Odwrócił się i rzucił ku schodom. Będąc w połowie drogi na powierzchnię, 
zaryzykował zerknięcie przez ramię. Napastnik przeskoczył już tory, wdrapywał 
się na drugi peron. Detektyw wypadł na zewnątrz, w jednostajny szum desz
czu i ścianę spadających z nieba kropel. Rzucił się w prawo, pomiędzy dwa 
 budynki. Biegł krótką uliczką. Skręciła w prawo. Potem w lewo. Przeskoczył 
nad walającymi się po zaułku zdemolowanymi meblami. Prawie się potknął. 
Nie zatrzymywał się. Biegł. Dyszał. Nie zwalniał.

Zaułek kończył się sklejonym z dykty płotem. Jack uderzył weń barkiem. 
Odrzuciło go do tyłu. Przeszkoda okazała się zadziwiająco wytrzymała. Może wz
mocniono ją z drugiej strony.

Na szczęście obok stała spora skrzynia. Wskoczył na nią. Buty poślizgnęły 
się na mokrej powierzchni. Szybko odbił się od śliskiego drewna i wylądował 
po drugiej stronie.
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Tu zaułek przypominał skrzyżowanie; odnogi prowadzące w lewo i prawo 
zakręcały, toteż detektyw nie wiedział, która z nich – jeśli którakolwiek – 
prowadziła z powrotem na ulicę, trzecia natomiast kończyła się ścianą budynku. 
Jack dostrzegł jeszcze metalowe drzwi obok ogrodzenia, lecz chwycił za klamkę 
bez większego entuzjazmu. Oczywiście zamknięte.

Zawahał się, choć tylko na chwilę – zza płotu dochodziły doń coraz 
wyraźniejsze odgłosy butów rozchlapujących kałuże i przedzierania się przez 
zniszczone meble. Niewiele myśląc, pobiegł w prawo. Potem skręcił w lewo. 
To był błąd.

Tu zaułek kończył się, tworząc niewielką, zamkniętą przestrzeń 
przypominającą placyk. Baranski doznał kolejnego tego dnia deja vu, albowiem 
otaczające go ściany były na poziomie parteru ślepe, pozbawione oczu okien 
i ust drzwi. Żadnej drogi ucieczki.

Już chciał wycofać się do skrzyżowania, gdy usłyszał, że coś ciężkiego 
 uderza w drewno. Dźwięk pękających desek odbił się echem od murów. 
 Teraz jego prześladowca na pewno był już na skrzyżowaniu dróg. Pytanie tylko: 
gdzie pójdzie?

Baranski, wstrzymując oddech i starając się opanować drżenie rąk, rozejrzał 
się. Na środku placu zebrała się ogromna kałuża, w której pływały brudne pa
piery i opakowania po różnych produktach. Pod ścianami natomiast piętrzyły 
się stosy przebitych opon, rozwalonych mebli, niebieskich worków na śmieci 
wypełnionych po brzegi tak, że przypominały plastikowe głazy. Walała się tam 
zresztą cała masa najróżniejszych przedmiotów;  nie potrafił ich zidentyfikować, 
albowiem skrawek nieba widocznego z zaułka przesłaniały czarne chmury, 
a jedy nymi źródłami światła były trzy okna na pierwszym, drugim i trzecim 
piętrze. Wtem Jack usłyszał kroki; zbliżały się do niego, wolne, ale nieubłagane, 
niczym sama śmierć. Detektyw poczuł, że miękną mu nogi. 

Niewiele myśląc, zanurkował pomiędzy stos starych opon a zimną, lepką 
od wody ścianę. Szybko, a przy tym jak najciszej potrafił, przesunął kawałek 
dwumetrowej dykty, by zasłonić wejście do swojej kryjówki, zostawiając jednak 
wąską szparę do obserwacji. Wstrzymał oddech. 

I znów czas się wydłużył, ciągnął  niby przeżuta guma balonowa, którą bawi 
się znużony nastolatek, naciągając ją, czyniąc z niej coraz dłuższy i dłuższy 
sznur. Jack nie miał pojęcia, ile tak czekał, wdychając ostry zapach zgni
lizny, niemalże smakując zbutwiałe drewno, wsłuchując się w krople głośno 
wpadające do kałuży, opierając plecami o zimną ścianę, czując ściekające mu 
po głowie i ramionach, wdzierające się za koszulę i dotykające nagiego ciała 
strumienie  deszczu. Próbował stłumić dreszcze, lecz nie potrafił; trząsł się cały, 
jakby zaraz miał rozpaść się na kawałki. Modlił się, by drżenie nie zdradziło 
jego kryjówki.
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Wreszcie pojawił się, wyjrzał zza zakrętu, zza ściany padających pionowo 
grubych niczym groch kropli, niby aktor wkraczający na scenę zza obszernej 
kurtyny. Wielkie oczy i ostrze maczety lśniły od wody; oddech, ciężki i chrapli
wy, wypełnił niewielką przestrzeń, gdzie z woli losu znaleźli się on i jego ofiara.

Szedł powoli, rozglądając się niespiesznie. Wcześniej kojarzył się Jackowi 
z owadem czy ptakiem, teraz przed oczami detektywa stanął obraz ze  starego 
horroru science fiction, scena, w której kosmita w czarnym kombinezonie 
 pojawia się w uśpionym miasteczku i przygląda się z zaciekawieniem okolicy; 
poruszał się jak człowiek, lecz nie do końca, trochę nierealnie.

Zabójca przystanął na skraju kałuży, w odległości mniej więcej dwóch 
metrów od kryjówki detektywa. Rozejrzał się raz jeszcze, po czym spojrzał przez 
ramię, w kierunku skrzyżowania. Serce Jacka rozpaliła nadzieja. Napastnik 
zaczął się wycofywać.

A wtedy przystanął, obrócił się i popatrzył w dół. Jack wytężył wzrok, starając 
się dojrzeć, na co patrzy, lecz w półmroku niewiele widział. 

Wtem, jak gdyby reagując na jego starania, powietrze rozdarł grzmot, 
a świat na moment oświetlił blask błyskawicy. Serce Jacka zamarło. Na brzegu 
rozlewającej się pośrodku wielkiej kałuży, niczym mała tama, zalegała  warstwa 
wysokiego na kilka centymetrów błota. W blasku wyraźnie zalśnił wilgotny 
odcisk buta skierowanego czubkiem do wody. Morderca uniósł wzrok i raz 
jeszcze rozejrzał się po placyku.

Baranski zacisnął zęby i pięści, napiął mięśnie. 
Boże, Boże, Boże…
Zabójca zrobił krok do przodu. Jego stopa z głośnym chlupnięciem 

rozbryzgała kałużę.
Jack był gotowy do skoku.
Stwór zatrzymał się, rozejrzał. W końcu odwrócił się tyłem do Jacka, 

a  przodem do znajdującego się naprzeciwko i nieco z lewej strony detektywa 
stosu śmieci. Napastnik uniósł maczetę. Ostrze opadło, przecinając drewno, 
kartony i plastik. Wycofał rękę i raz jeszcze zaatakował stertę. Potem przeszedł 
w prawo i tak samo potraktował następną. I następną.

Baranski stłumił jęk. Prześladowca przesuwał się w prawo, oddalając się 
nieco od Jacka i wyjścia z zaułka. Za chwilę miał dotrzeć do znajdującego się 
naprzeciwko i z prawej strony rogu, potem zapewne podobnie postąpi z od
padkami zalegającymi pod ścianą z prawej, a wreszcie zacznie sprawdzać mur, 
pod którym przykucnął detektyw, w ten sposób obchodząc cały placyk. 

Detektyw chciał już teraz wyskoczyć z kryjówki, zwierzęcy lęk podpowiadał 
mu, że należy uciec od razu, lecz racjonalna część umysłu go powstrzymała. 
Należało poczekać, aż wróg przesunie się do następnej ściany. Tak, będzie wtedy 
bliżej jego schronienia – na tę myśl Jack przełknął ślinę, miał nadzieję, że nie 
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za głośno – ale stanie też najdalej od wyjścia, zwróci się do niego i swojej ofiary 
plecami. Należało czekać. Znowu.

Potwór uderzał w śmieci szybko, ale spokojnie, precyzyjnymi ruchami, 
jakby nie miał zamiaru zamordować człowieka, tylko kroił warzywa na obiad. 
Pracował niczym maszyna. Znowu na myśl Jackowi przyszli obcy ze starego 
filmu.  Prześladowca ich przypominał – był podobny do człowieka, ale mimo to 
zdawał się nieludzki. Wreszcie przesunął się w prawo, znikając z pola widze
nia detektywa. Baranski mógł przytknąć oko do szpary, ale nie zaryzykował. 
Zamiast tego zamienił się w słuch, skupiając się na odgłosach kroków i cięć 
rozbrzmiewających na tle nieprzerwanego akompaniamentu szumu deszczu.

Odgłos kroków świadczył o tym, że zabójca znów przeszedł w prawo.  Baranski 
wstrzymał oddech. Krople wpadające do kałuży, nic więcej. Napiął mięśnie.

Uderzenie w śmieci. Jack wyskoczył ze swej kryjówki, roztrącając dyktę 
i  opony. Nie spojrzał nawet w kierunku mordercy. Skupił się na wyjściu 
z pułapki. Biegł. Skrzyżowanie. Tym razem ruszył w lewo. Zaułek się skończył. 
Ulica. Światła latarni, bilbordów i coś jeszcze. Popatrzył w prawo.

Prawie krzyknął z euforii. Obok znajdował się przystanek autobusowy, 
na którym akurat zatrzymał się oświetlony pojazd, pusty, nie licząc kierowcy. 
Drzwi otwarły się,. Baranski rzucił się ku nim, w ostatniej chwili wskakując 
do środka. Prawie przytrzasnęły mu nogę. Silnik pojazdu zaryczał i autobus 
odjechał. Detektyw, śmiejąc się jak szaleniec, pobiegł na tył i wyjrzał przez wiel
kie okno.

Stał tam. Stał na przystanku, w snopie latarnianego światła. Trzymał w ręku 
maczetę i przyglądał się Jackowi, coraz mniejszy i mniejszy.

Dopiero gdy autobus pokonał zakręt, Baranski zdał sobie z czegoś sprawę.
Nie oglądał oblicza potwora, ani wielkiego owada, ani dziwacznego  ptaka. 

Nie był to nawet kombinezon kosmity. Jego przeciwnik nosił na twarzy 
nietypową maskę przeciwgazową.

***

Skończyła się adrenalina, wrócił ból. Jack miał wrażenie, że na jego ciele 
nie znalazłoby się ani jedno niepoobijane miejsce. Ręce i nogi pulsowały tępo, 
zakrwawione dłonie zdrętwiały, plecy wrzeszczały rozdzierająco, wbijając co 
jakiś czas igłę w kręgosłup. Oddychało mu się trudniej, jakby klatka piersiowa 
stała się grubym, nieociosanym kawałem drewna. Jednak biorąc wszystko pod 
uwagę, zdumiewać mogło, że niczego sobie nie złamał.

Lecz nie zastanawiał się nad ranami. Gdzieś na skraju świadomości przez 
myśl przemknęło mu, że zapewne całe ciało ma pokryte sińcami i krwiakami, ale 
jego umysł był niemal pusty. Teraz, kiedy zostawił za sobą cały ten stres, strach, 
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walkę o przetrwanie, czuł dziwny spokój. Nie, nie spokój – otępienie. Czasem 
tylko przed oczami pojawiał mu się obraz dzierżącego maczetę na pastnika, lecz 
zaraz znikał.

Ocknął się na moment z tej apatii, jak ze złego snu, by zorientować się, na 
jakim przystanku powinien wysiąść. Już po chwili znalazł się na ulicy niedaleko 
swojego domu i, powłócząc nogami, ruszył w drogę powrotną. Przestało padać, 
ale ciemne chmury ciągle zasnuwały niebo, a słońce schowało się za horyzon
tem. Sięgnął do kieszeni po komórkę, by sprawdzić godzinę, i nie zdziwił się, 
gdy zobaczył, że ekran pokrywała pajęczyna pęknięć. Spróbował uruchomić 
urządzenie, ale bezskutecznie. 

Jak w transie wszedł do bloku i wspiął się na swoje piętro. Nie zdziwił się 
również, słysząc odgłosy świadczące o tym, iż ktoś znajduje się w jego miesz
kaniu. Zacisnął dłonie w pięści, ale był już zbyt zmęczony, by odczuwać nawet 
gniew. Spokojnie, jakby ta sprawa go nie dotyczyła, przystawił ucho do drzwi.

Usłyszał płacz.
Zdumiawszy się nieco, nacisnął na klamkę. Drzwi nie były zamknięte na 

klucz. Otworzył je jak najciszej mógł, po czym powoli wsunął głowę do środka. 
Na łóżku siedziała kobieta, ukrywając twarz w dłoniach. 

Anna.
To też go nie zdziwiło.
Wszedł do mieszkania, zatrzaskując za sobą drzwi.
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