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Kategoria 9–13 lat

Udział w tej kategorii konkursowej wzięło sto trzydzieści osiem osób. Komisja wyłoniła 
dwudziestu laureatów, których opowiadania publikujemy w układzie alfabetycznym. 
Nagrodzono również trzy pierwsze miejsca, które zajęły: 

Zuznanna Żuberek – pierwsze miejsce 
Helena Hellwing – drugie miejsce 
Justyna Żuk – trzecie miejsce 





DWA WCIELENIA
◆ 

Anna Cerajewska

Kraina wiecznej zimy. Będę za nią tęsknić. Dlaczego stąd uciekamy? Burze śnieżne 
nie są aż takim dużym problemem, jeśli zamyka się na noc jaskinię.

Weszłam do laboratorium. Tam Teo pochylał się nad różnymi maszynami i mieszał 
jakieś ciecze. 

– Jak paliwo? – zapytałam, choć w głębi serca modliłam się, aby nic się nie udało.
Teo pracował teraz nad teleporterem. Ponownie zmieniamy miejsce.

– Staram się jak mogę, ale, niestety, prace idą bardzo opornie. Gdyby był z nami 
Nick, wszystko byłoby prostsze – przyznał.

Nick i Teo byli kiedyś przyjaciółmi i chemikami. Los tak chciał, że Nick zginął 
podczas wielkiego wybuchu na tamtym świecie. Teo pracował teraz nad teleporterem. 
Ponownie zmieniamy miejsce.

Moja mama wciąż powtarza, że każdy ma jakiś dar. Moim jest niezwykła pamięć. 
Nikt nie wie, że ja pamiętam jak wszystkie budynki, szkoły, przedszkola… Wszystkie 
wybuchały. Tylko setka osób zdążyła dotrzeć do teleportera wynalezionego przez 
Nicka. Między innymi ja i mama. Niestety, bez taty.

Wszyscy nienawidzą tego miejsca. Może dlatego, że tam mieli jedzenie, domy i całe 
życie, a tutaj każdy musi sobie radzić sam. I wieczna zima.

– Pomożesz mi? – zapytał.
– Zaraz, tylko nakarmię Canavar – rzekłam, odchodząc.
Dostałam Canavar podczas specjalnej corocznej ceremonii 14–latków. Od początku 

się kochałyśmy. Ufałyśmy sobie bez granic. To najbardziej lubiłam w tym miejscu. 
Białe wilki, które swoim skowytem wypełniają całą wioskę. Dobrze zbudowane wal-
czą z większymi od siebie samych. Słyną z tego, że w ich krwi jest niezwykły minerał 
o niesamowitych właściwościach. Nazywa się Cummingtonit. Udomowiliśmy je do 
tego stopnia, że boję się, że sobie nie poradzą, kiedy my znikniemy.
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– Cześć mała – podałam jej mięso, które przed chwilą wykradłam ze spiżarni. 
Canavar otarła się o moją nogę w podziękowaniu, a potem doskoczyła do jedzenia.

– Wiesz, że nie wyobrażam sobie bez ciebie życia? Co to będzie, co? – westchnęłam.
Ona nigdy mi nie odpowiedziała, ale wiedziałam, że słuchała.
Poczekałam aż zje. Zazwyczaj o tej porze wybierałyśmy się do lasu polować na 

ptaki, ale tym razem byłam umówiona z Teo.
– Przepraszam, kiedy indziej pójdziemy – wytłumaczyłam się, kiedy zobaczyłam 

jej zawiedzione spojrzenie.
Praca z Teodorem szła jak bułka z masłem. Przynosiłam składniki, podawałam 

narzędzia i przytrzymywałam zlewki. Przepis na paliwo wcale nie był taki prosty. 
Nie wystarczyło wlać wszystko do środka. Podczas teleportacji miało dojść do reakcji 
chemicznej. Urządzenie miało doznać samozapłonu. Wszystko musiało być dopraco-
wane co do milimetrów, bo inaczej moglibyśmy się spalić.

Kiedy wreszcie mieliśmy iść do groty, w której spaliśmy, była już noc. Teo postanowił 
obliczyć na kamiennej ścianie ostatni wzór. Podskoczył. Wynik okazał się poprawny. 
Teraz trzeba by go było tylko znaleźć w chemii. Już to gdzieś widziałam. Wzięłam 
odpowiednie specyfiki. Teo po raz dziesiąty sprawdzał, czy rzeczywiście jest dobrze. 
A ja biedna głowiłam się, jak to zrobić. Wtem przypomniałam sobie. Błyskawicznie 
wzięłam potrzebne składniki. Wlałam wszystko do cylindra. Jednak zwątpiłam. Roz-
twór wylałam na dworze. Nagle wszystko zaczęło bulgotać.

– Teo, to syczy!
– Co ci syczy?
– Chyba coś zepsułam – substancja powoli cichła jak zagotowana już woda w czaj-

niku. Na koniec pojawił się blady płomyk.
– Łał! Co tam dałaś?
– Kwas siarkowy.
– Dobrze. Nawet świetnie. Idź już się połóż, ja to do jutra opracuję – zaproponował.
– Tylko nie siedź za długo. Dobranoc.
– No dobra. Jesteś genialna. Cześć.
Nie musiałam wychodzić na dwór, bo groty łączyły się przez krótkie tunele. Popra-

wiłam koc w mojej wnęce, która służyła mi za łóżko. Mimo zakazów wzięłam Canavar 
ze sobą. Dawała mi ciepło. Zresztą już niedługo jej przy mnie nie będzie.

Nie mogłam zasnąć, lecz kiedy sen nadszedł, okazało się, że jest ranek. Ostry grad 
pokrzyżował mi plany. Z tego powodu wszyscy postanowiliśmy zrobić zebranie. 
Spotkaliśmy się w Sali dziennej wokół ogniska.

– Uroczyście ogłaszam, że wraz z Abby udało nam się wytworzyć paliwo do tele-
portera. Już nic nie stoi nam na przeszkodzie – powiadomił Teodor.
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– W takim wypadku możemy się stąd wreszcie wynosić. Ile potrzebujemy na spa-
kowanie najpotrzebniejszych rzeczy? – spytał pan Smith.

Był chyba najstarszą osobą, która teraz wśród nas żyła. Miał paskudny charakter.
– Zaraz, zaraz. Nie tak pochopnie. Co się stanie z wilkami, tradycjami i całą tutejszą 

kulturą? – zapytała jakaś dziewczyna w moim wieku.
– Komu zależy jeszcze na tym życiu? Wszystkie tradycje powstały w celu zaspoko-

jenia wszechobecnej tu nudy. Litości! Ileż można tak dalej żyć? Mamy otwartą rękę, 
nieodkryte możliwości, ale my wolimy tu gnić i zabawiać się tresurą większych psów. 
Chcecie, aby tak wyglądało wasze życie? – wymądrzał się Smith.

– Absolutnie się z panem nie zgadzam, panie Smith! Jaka tresura? Jaka nuda? Wszy-
scy nagminnie narzekają, że tu jest tak źle, że tu jest tak strasznie… Nie da się tego 
słuchać po prostu. Nie ma pan najmniejszego pojęcia, co to jest dobra zabawa. I proszę 
następnym razem nie wyzywać mojej Canavar od większych psów. Białe wilki to 
niezwykła rasa o wielkim potencjale i ogromnej mądrości…

– Jak tam sobie chcesz – wszedł mi w słowo. – Radzę ci jednak pożegnać się z twoim 
wilkiem o wielkim potencjale i ogromnej mądrości, bo jutro dokładnie o tej samej 
porze wyruszamy do teleportera i żeby było jasne – bez wilków!

– NIE! – uderzyłam pięścią w udo. – Nigdzie z wami nie idę! Nie zostawię Canavar! 
I nie będzie pan mówił o mojej wilczycy z pogardą! Nic pan o tej całej sytuacji nie 
wie! Patrzy pan tylko na siebie i żeby panu było dobrze…

– Abby… – moja mama położyła mi rękę na ramieniu.
Wyrwałam się jej.

– I przede wszystkim jest pan obrzydliwym staruchem, który ma wodę zamiast 
mózgu! – zdenerwowana zagwizdałam na Canavar, która w pośpiechu przybiegła. 
Sięgnęłam po kuszę i całej siły przesunęłam olbrzymi głaz, żebym mogła przejść.

W oddali usłyszałam głos Smith’a:
– Jeżeli nie pojawisz się jutro o tej samej porze w centrum wioski, polecimy bez ciebie.
Silne opady gradu trochę się osłabiły. Wątpię, żebyśmy zobaczyły jakieś ptaki. 

Ważne, że spędzamy teraz czas razem. We dwie.
Nagle przypomniałam sobie o mojej przyjaciółce Alice. Dawno jej nie widziałam. 

Miałyśmy się razem dzisiaj spotkać w jaskini wilków. Wtem zauważyłam Alvina – 
wilka Alice. Był niespokojny. Podeszłam do niego i zmierzwiłam jego szarą sierść.

– Gdzie jest Alice? – zapytałam go.
Zawsze byli nierozłączną parą. Coś było nie tak.
Wilczek pokazał mi drogę. Na końcu wioski leżała Alice, a nad nią pochylała się 

zaklinaczka. Była to kobieta, która zajmowała się poświęcaniem życia wilków, by 
w zamian uzdrowić ich ludzkiego opiekuna.
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– Co się stało? – zapytałam z przerażeniem.
– Jakiś wypadek. Niestety, sprawa jest krytyczna. Nie mamy czasu na leczenie. 

Pozostaje tylko opcja wilka, ale Alice nie chce się zgodzić – odparła zaklinaczka tak, 
jakby było to coś zupełnie prostego.

– Abby…? – podniosła głowę.
– Przepraszam, to moja wina. Miałyśmy się zobaczyć.
– Daj spokój. Ja też o tym zapomniałam. Teraz już jest odrobinę za późno. Proszę, 

zostaw Alvina w spokoju…
– Całe życie jeszcze przed tobą, a ty chcesz je zostawić dla wilka? Mówię trochę 

jak pan Smith.
– Nie było mnie na spotkaniu.
– No i całe szczęście. Nie wiesz z resztą tego, że jutro z rana lecimy do nowego 

miejsca teleporterem. I tak byś zostawiła Alvina.
– A ty? Przecież jesteś taka zżyta z Canavar…
– Ja zostaję. Moje miejsce jest tutaj. A teraz błagam. Pozwól czynić zaklinaczce, co trzeba.
– Dobrze.
Kobieta otworzyła swoją torbę. Zauważyłam tam kilkanaście noży i innych narzę-

dzi. Na początek wstrzyknęła Alivinowi środek usypiający. Wilk zataczał się chwilę, 
ale zaraz padł. Potem jednym ze swoich nożyków nacięła jego skórę. Odmówiła 
modlitwę, która miała pomóc. Następnie odsączyła Cummingtonit od krwi wilka, 
przeniosła płynny minerał do jej brzucha i zaszyła wielką ranę, chyba po ugryzieniu 
przez niedźwiedzia. Zaraz potem moja przyjaciółka wstała, jakby nic się przed chwilą 
nie przydarzyło.

Uściskałam ją serdecznie, bo wiedziałam, że będzie mi jej brakować.
Postanowiłam wybrać się do lasu. Nie mogłam już wrócić do moich ludzi. Nie 

wiedziałam, co jeszcze pocznę. Jeżeli nie wrócę do jaskini na noc, burza śnieżna może 
mnie zmieść z powierzchni ziemi. Ale nie miałam ochoty tam wracać. Tym razem 
pan Smith przesadził. Jakie on może mieć pojęcie o wilkach, skoro się nimi w ogóle 
nie interesuje.

Nagle Canavar zamarła w bezruchu. Coś dużego zbliżało się w naszą stronę. Na 
drogę wyszedł sporawych rozmiarów jelonek.

– Jest twój – szepnęłam.
Canavar rzuciła się na zwierzynę z dzikością w oczach. Z obrzydzeniem odwróciłam 

wzrok. Normalnie nie pozwalam jej polować na większe istoty od ptaków, ale tym 
razem za bardzo było mi jej szkoda.

Przez cały dzień wspaniale się bawiłyśmy. Za wszelką cenę chciałam wyrzucić ze 
swojej świadomości, że jutro musimy się rozstać.
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W międzyczasie się ściemniło. Podjęłam decyzję, że zostaję tutaj.
Nagle zobaczyłam pierwsze tornado śnieżne na horyzoncie. Rzeczywiście wyglą-

dało niebezpiecznie. Zastanawiam się, czy te zjawiska także są częścią nauki, która 
tutaj jest. Zawołałam Canavar i pobiegłyśmy na prawo. Wydawało się, że nas ominie, 
jednak ostry podmuch powalił nas na ziemię. Następne nadciągało z Północy. Wie-
działam, że to już nas porwie. Nie było sensu uciekać przed nimi. Ależ ja byłam głupia…

Śnieżyca nie była zwykła. Rozmyła mi pole widzenia. Mogłabym wyciągnąć rękę 
przed siebie i nie zobaczyłabym jej. Wydawało mi się, że wichura stoi w miejscu i z każdą 
chwilą się nasila. Miałam przeczucie, że błądzę w niej godzinami.

Nagle usłyszałam w oddali głos:
– Abby… Tutaj… Idź za głosem…
Brnęłam po omacku w stronę, z której dobiegał dziwny głos. Canavar trzymała się 

blisko mnie. Wtem niczym fatamorgana zobaczyłam wyłaniającą się z mgły małą grotę. 
Uradowana zbliżyłam się najszybciej jak mogłam. Na szczęście wiatr uspokoił się na 
chwilę. Ktoś żywo machał rękami w moim kierunku. Nie pamiętam już dokładnie 
jak to było, ale trafiłam tam ledwo żywa wprost w ramiona Jamie’go.

Jamie to uroczy blondyn, który umie grać na gitarze. Należy do tego grona ludzi, 
którzy śpiewają żałosne piosenki na temat tego, jak tu jest źle i koszmarnie. Między 
innymi dlatego go nie lubię. Chyba się mu podobam. Podejrzewam, że z innego po-
wodu by po mnie nie przyszedł.

Wziął mnie wtedy w ramiona i położył na ziemi. Mówił coś o tym, że jestem niepo-
ważna i nierozsądna. Boz (wilk Jamiego) zaopiekował się Canavar, tak jak Jamie mną.

Rankiem obudził mnie, mocno szarpiąc.
– Chodź, Abby. Idziemy do wioski. Jeszcze zdążysz się spakować.
– Co…? NIE! – gwałtownie usiadłam. – Nie wracam tam. Nie zostawię Canavar. 

Nie poradzi sobie beze mnie. 
– Ja już się pogodziłem z utratą Boza. To tyko wilk, Abby. Przecież tak długo cze-

kaliśmy na tę chwilę…
– Ty czekałeś Jamie! Jak chcesz, to sobie tam idź. Ja cię nie zatrzymuję – chwilę 

patrzył na mnie, oczekując, że zmienię zdanie, lecz w końcu poszedł, a Boz posłusznie 
wybiegł za nim.

Powoli dochodziłam do siebie po wczorajszych wydarzeniach. Byłam odrobinę głod-
na. Moja wilczyca ucztowała wczoraj. Ja nie. Wyprowadziła mnie na dwór. Rozpaliłam 
ognisko. Nagle ona zaczęła szczekać i warczeć. Skierowała się przed siebie i patrzyła, 
czy za nią idę. Niepewnie za nią podążałam. Nie wiedziałam, gdzie mnie prowadzi. Na 
świeżym śniegu zobaczyłam ślady butów Jamiego. Zrozumiałam, dokąd zmierzamy.

– Nie, nie idziemy tam Canavar. Nie możemy.
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Ona nie dawała za wygraną i szarpała mnie za nogawkę spodni. Nie była wcale 
taka głupia. Wiedziała, że muszę tam iść. I wiedziała, że ona nie może. Przez chwilę 
dałam się jej prowadzić. Potem, gdy zobaczyła, że nie stawiam oporu, puściła mnie. 
Szłam chwilę sama, po czym odwróciłam się.

– Oj, Canavar… – uklęknęłam przy niej. Gdybym biegła truchtem, zdążyłabym jesz-
cze na czas. – Będzie mi ciebie brakować… Poradzisz sobie? – pozwoliłam płynąć łzom.

Wilczyca zlizywała mi je z twarzy i patrzyła się na mnie ze smutkiem i zrozumie-
niem w oczach. Przytuliłam ją do siebie. Zaraz potem usiadła na śniegu na znak, że 
muszę już iść.

Za tych wszystkich ludzi, na których mi zależy… Za mamę, za Alice, za wszystkie 
pierwiastki, których nauczył mnie Teo, może za Jamiego, nawet za głupiego Smitha 
biegłam sprintem przez zaśnieżoną polanę, której na dodatek już nigdy nie zobaczę. 
Ale biegłam tam. Bo to ich kocham i to oni są moją rodziną i bez nich nigdy nie doznam 
żadnych uczuć. Szczęścia, miłości czy nawet smutku. Tych ludzi nikt nie jest wstanie 
mi zastąpić. I na tym polega moje życie. Na podejmowaniu trudnych i rozsądnych 
wyborów.

– Hej, biegnie! – ktoś krzyknął.
Ostatkami sił dobiegłam do wielkiej maszyny, która za moment miała odmienić 

nasze życie. Potem dwie rzeczy stały się jednocześnie. Teo wrzasnął, że odpala. Po-
czułam momentalne gorąco. Pan Smith oznajmił:

– Dobra decyzja panno Abby – z tymi słowami zemdlałam ze smutku rozpaczy 
i żalu, który rozdzierał moje serce.

Obudziłam się na wygodnym posłaniu. Na sobie miałam białą koszulę długą do 
kostek. Podniosłam się na łokciach. Leżałam na słomie w jakimś domu z drewna. 
Zewsząd słyszałam różne krzyki. Było ciepło. Nawet gorąco. Wstałam i wyszłam 
na dwór. Mama uściskała mnie serdecznie. Domków podobnych do tego, w którym 
spałam, było dużo. Jamie grał na gitarze w towarzystwie wielu osób, między innymi 
dziewczyn. Okazało się, że tereny, na których wylądowaliśmy są już zamieszkane, lecz 
czarnoskórzy mieszkańcy są bardzo gościnni.

Usiadłam w towarzystwie Jamiego.
– Abby…?
– Tak?
– Czemu wróciłaś?
– Bo was wszystkich kocham – odpowiedziałam jak najbardziej szczerze.
Jednak jedna miłość kosztowała mnie utratę drugiej.
Po posiłku wybrałam się do lasu. Nagle usłyszałam jakiś dźwięk. Wielka wataha 

wilków biegła prosto na mnie. Były inne. Takie bardziej szare i dzikie. Zatrzymały 
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się przede mną. Jeden wilk wyszedł przed stado prosto do mnie. Ta sama blizna za 
uchem. Wszędzie bym ją rozpoznała.

– Canavar! – z moich oczu znów popłynęły łzy.
Tym razem były to łzy szczęścia.





ZAGADKA MARSA
◆ 

Helena Hellwing

Jeszcze pamiętam, jak statki nie latały nad naszymi głowami, naszą starą bazę, 
a przede wszystkim naszą wyprawę na Marsa. Zawsze spotykaliśmy się po lek-

cjach i razem szliśmy do naszej kryjówki, która tak naprawdę była starą, już dawno 
zamkniętą fabryką poduszek. Przypomniało mi się, jak Awa i Ernest zbudowali ufo-
radar. Wielka maszyna stała przed nami. Zrobiona była z metalowych blaszek i miała 
mnóstwo anten, a z dwóch wielkich dziur leciało mnóstwo dymu.

– Co to? – zapytałam od kaszlując.
– Uwaga, uwaga! Przedstawiam Państwu, nasz najnowszy wynalazek… UFORA-

DAR! – wykrzyknęła Awa.
– Do czego służy? – zapytał Dan.
– Ta maszyna będzie namierzała istoty obce – oznajmił Ernest.
– Co? – zapytał ze zdziwieniem Dan.
– Radar na kosmitów – wytłumaczyłam mu.
– Acha – odpowiedział Dan (myślę, że tym razem zrozumiał).
Ernest i Awa włączyli wielką maszynę.

– Bzzzytt! – maszyna wydała dziwny odgłos.
– O nie – powiedziała Awa. Nagle włączył się alarm!
– Wiać!!! – zanim Ernest skończył słowo, wszyscy zaczęli uciekać.
Biegliśmy co sił w nogach, a w oddali było słychać głośny huk. Co oznaczało, że 

maszyna wybuchła.
– Fabryka wyleciała w powietrze, ale znam kogoś kto nam pomoże. Nazywa się 

Profesor Wąsacz – odparł Dan, myśląc, że się przyda.
– Kto? Nie ważne chodźmy do ,,Profesora Wąsacza”, bo i tak nie mamy nic do 

roboty – stwierdziłam.
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– Prowadź! – powiedziała Awa. Nie minęła chwila, a Dan zaprowadził nas do jakieś 
szopy.

– Dan, to szopa – zdziwił się Ernest.
– Czyżby? – odpowiedział Dan i wszedł do środka. Wszyscy poszli za nim.
– Hot dog – powiedział chłopak.
Nagle podłoga, na której staliśmy zaczęła opadać w dół. Znaleźliśmy się w dużym 

pomieszczeniu. Wyglądało tu, jak w laboratorium szalonego naukowcy, a dookoła 
nas było pełno wynalazków.

– To ty, Dan? – zapytał Wąsacz.
– Tak, Psorze i przyprowadziłem moich znajomych – mówił chłopiec i zaczął opo-

wiadać co się wydarzyło przed chwilą.
– Uforadar! – wykrzyknął naukowiec. – Jeśli chcecie mogę wam pomóc go ulepszyć.
– Czemu nie? – odpowiedzieli Ernest i Awa.
– Zanim to zrobicie, chce wiedzieć kim pan jest?
– Nazywam się Saturin Edwin Wąsacz. Jestem dobrym kolegą mamy Danego, chciała 

abym pomógł mu z nauką, bo nie najlepiej mu szła – rzekł Profesor.
– No dobrze, zostańmy tu – stwierdziłam. 
Ernest, Awa i Wąsacz poszli zrobić uforadar, a ja i Dan przyglądaliśmy się ich pracy.

– Luna, jak myślisz, czy kosmici istnieją? – zapytał mnie chłopak.
– Nie wiem, może za niedługo się dowiemy – odpowiedziałam mu.
Minęło trochę czasu. W pokoju obok było słychać jak Wąsacz i reszta pracują. 

Po długim oczekiwaniu Awa wreszcie wyszła i powiedziała:
– Uwaga, uwaga! Po raz drugi przedstawiam Państwu ulepszoną wersję naszego 

wynalazku… uforadar!
Ernest wszedł, a w ręce trzymał małe urządzenie z okrągłym ekranem i jedną 

antenką, a na środku był mały guziczek, którym się je włączało. Profesor włączył 
urządzenie, na szczęcie nie wybuchło, ale wykryło istotę obcą!

– Ufo – wykrzyknęła Awa.
Naukowiec powiedział, żebyśmy uciekali, bo sam chciał z nim walczyć, lecz po 

chwili wybiegł z krzykiem. Wszyscy uciekli do swoich domów.
– O, witaj kochana! Akurat podaję kolację, siadaj! – witała mnie moja macocha, 

gdy wbiegłam do domu.
Usiadłam i choć na kolację było spaghetti, nie mogłam przełknąć jedzenia, ponie-

waż ciągle byłam w szoku. Po kolacji spakowałam się do szkoły, poszłam się umyć 
i przebrać w piżamę. A to co dziś się stało wciąż mnie zadręczało, więc jak najszybciej 
wskoczyłam pod kołdrę i próbowałam zasnąć.

– Bzyt, bzyt, bzyt! – nagle usłyszałam budzik.
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Moja pierwsza myśl to, to, że się zepsuł, lecz tak nie było. Naprawdę była siódma 
nad ranem. A ja nie przespałam ani chwili, ale i tak musiałam iść do szkoły, więc się 
przebrałam i wyszłam z domu. Na pierwszej lekcji nie spodziewana kartkówka z przy-
rody i od razu powiem, że nie poszło mi najlepiej, ale co mam poradzić, że myślałam 
ciągle o tych kosmitach!

Luna Brant 9.05.2192 r.
Co się dzieje, kiedy stan ciekły zamienia się w lód?
Parowanie – krzepnięcie i pełnym zdaniem 0p.
Wymień 3 składniki pogody.
Zachmurzenie 1p.
Wymień narządy zmysłów (5)
Oczy, palec – palec nie jest narządem zmysłu 1p.

2p./6p. 2

Nagle do naszej klasy wleciała maszyna. Nasz dyrektor powiedział, że to ulepszony 
naukowizor.

– Tym razem jest to sztuczna inteligencja! – Po czym wyszedł.
– Witam, nazywam się naukowizorgh5000po7. Jestem waszym nowym nauczy-

cielem. Na waszych tabletach wyświetliło się okienko, wejdźcie w nie. To są wasze 
ćwiczenia. Po wykonaniu bezbłędnie wszystkich ćwiczeń możecie grać w grę Orli Pęd.

– Powodzenia! – mówił robot dosyć mechanicznym głosem.
Te ćwiczenia były proste, ale mi ze zmęczenia zajęło dużo czasu, aby je wykonać. 

Zaczęłam grać, w grze chodziło oto, aby pomóc orłowi zasadzić różne rośliny. Na-
stępnie pokazuje w jaki sposób roślina się rozwija.

– Drrr! – wreszcie zadzwonił dzwonek.
– Luna! – zawołała mnie Awa.
– Co się stało? – zapytałam.
– Wąsacz poinformował nas, że znalazł jakąś skrzynkę i że ta skrzynka może nam pomóc!
– Super! A kiedy mamy do niego przyjść? – spytałam.
– Zaraz, profesor załatwił nam zwolnienia! – odpowiedziała mi Awa.
– Idziemy? – zapytał nas Ernest biegnąc w naszą stronę.
– Jasne! – odpowiedziała mu Awa.
– A Dan? – spytałam.
– Jest już u Wąsacza – powiedział Ernest. 
Nie minęła chwila, a już byliśmy we wcześniejszej szopie. Gdy zjeżdżaliśmy do 

laboratorium poczułam strach.
– O, już jesteście – przywitał nas naukowiec. – Jak wiecie znalazłem tą skrzynkę, 

są w niej listy.
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Droga Anno! 23.07.2173
Choć minęły zaledwie 2 dni bardzo za tobą tęsknię za trzy dni dolecimy do Marsa. Mam 

nadzieję, że poczta galaktyczna Ci dostarczyła ten list cały. Kocham Cię. Tom.

Droga Anno! 26.07.2173
Dotarliśmy do Marsa są tu kosmici. Bronimy się jak możemy. Chcą nam wykasować 

pamięć. Tak samo robili z tymi co wcześniej tutaj przylecieli. To dlatego myśleliśmy, że 
kosmici nie istnieją! Jeśli do ciebie nie wrócę pamiętaj, że zawsze będę cię kochał. Twój Tom.

– Czyli się potwierdziło, kosmici istnieją! – wykrzyknęłam z przerażeniem.
– Musimy coś z tym zrobić! – stwierdził Ernest.
– Psorze niech pan włączy uforadar – powiedziała Awa.
Wtedy profesor włączył urządzenie. Kiedy złapało sygnał obcego, szliśmy za tro-

pem maszyny.
– Tutaj jest – szepnął Wąsacz.
Nagle Awa wzięła worek i złapała w niego kosmitę. Następnie wzięła linę i związała 

obcego do krzesła.
– Gadaj kim jesteś, komu służysz, skąd przybyłeś i dlaczego jesteś na Ziemi?! – 

wrzasnęła Awa
– Spokojnie – próbowałam ją uspokoić.
– Kafu bunda do rope!* – odezwał się kosmita.
– Chyba mam urządzenie tłumaczące wszystkie języki, bez wyjątku na nasz – stwier-

dził naukowiec szukając urządzenie w stercie wynalazków.
– Trzymaj! – powiedział Wąsacz i rzucił do Awy wynalazek.
– Odpowiedz mi, proszę – poprosiła Awa spokojniejszym głosem.
– Jak odpowiem, to mnie wypuścicie? – zapytał obcy.
– Mam przy sobie wykrywacz kłamstw. Jeśli powiesz prawdę, to cię wypuścimy – 

powiedział Dan.
– Jasne, możecie tylko mi zdjąć worek z twarzy.
– Oczywiście – Dan zdjął mu worek z głowy. 
Był czerwony, miał troje oczu i bardzo płaski nos, a z głowy wystawało mu jedno 

czółko.
– Nazywam się Tor Tor Junior, jestem synem władcy Marsa. Przybyłem tu zabrać 

Lunę Brant – odpowiedział kosmita.
– Dlaczego miałeś zabrać tą Lunę Brant – spytałam ze strachem.
– Mogę tylko powiedzieć, że ma coś co należy do nas – odparł kosmita.

* Kafu bunda do rope! – nigdy wam nie powiem
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– A co takiego? – spytałam ponownie.
– Naszyjnik mocy. Ten naszyjnik sprawia, że jeśli coś ma na sobie ten naszyjnik 

i w tym samym czasie zrani się, to nic mu się nie stanie. Przykładowo, zdepczę kwiatek 
i jeśli ten kwiatek dotyka tego naszyjnika, to powraca do tej samej postaci – mówił 
Tor Tor Junior.

W tym momencie stało się wszystko jasne, dlaczego nie umarłam w wypadku 
samochodowym. Nie mogłam wytrzymać tego napięcia, więc wybiegłam z labora-
torium i zaczęłam płakać.

– A co się stanie, jak złapiecie Lunę i będziecie mieć ten swój naszyjnik? – znowu 
padło pytanie tym razem zadane przez Ernesta.

– Pewnie wtedy zniszczymy tą waszą głupią Ziemię. Coś jeszcze? Rozwiążecie mnie 
w końcu? – zapytał zdenerwowany Tor Tor Junior.

– Odpowiedział szczerze – stwierdził Dan.
– Proszę, leć na tego swojego Marsa! – wykrzyknął Profesor rozwiązując kosmitę. 

Następnie obcy odleciał i zniknął z pola widzenia. Awa podbiegła do mnie.
– Wszystko dobrze? – zapytała mnie.
– Tak myślę, że tak. Ale fakt, że przeżyłam dzięki naszyjnikowi, a moi rodzice 

zginęli, a ja, a ja…
– Spokojnie, jesteś tu z nami. A myśl, że by cię tu nie było… to najsmutniejsza myśl. 

Ty zawsze przy mnie jesteś, pocieszasz mnie, no czasem pouczasz… – pocieszała mnie 
moja najlepsza przyjaciółka.

– Tylko czasem? – odparłam.
– No dobrze, wiecznie i nie myśl, że teraz twoi rodzice są tam, gdzie są, tylko pomyśl, 

jak smutno by tu było bez ciebie. Chłopacy obmyślają plan, idziesz ze mną? – spytała mnie
– Jasne – odpowiedziałam wycierając łzy.
– Może Profesor zrobi spodek kosmiczny i polecimy na Marsa i damy im Lunę i po 

sprawie – mówił Dan.
– Bez przesady mam lepszy plan! – odpowiedział nam Ernest i zaczął opowiadać 

nam cały plan.
– Dobra, czyli Ernest przynosi kartę wstępu. Profesor robi sztuczny naszyjnik, Dan 

ćwiczy operowanie bronią w bezpiecznym miejscu, a ja i Luna robimy skafandry – 
powtórzyła plan Awa.

– A jak wygląda ten naszyjnik mocy? – spytał mnie Wąsacz.
– Ma lekki, metalowy wisiorek i jest ozdobiony takim czerwonym diamentem. 

Zresztą ci pokażę – i pokazałam swój naszyjnik. 
Po omówieniu szczegółów planu rozeszliśmy się do naszych domów. Dziś na kolacji 

zaczęłam wdrażać plan.
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– Mamo, bo za jutro jest taki obóz malarski, a wiesz dobrze jak ja lubię rysować. 
I czy bym mogła pojechać? – namawiałam mamę.

– No nie wiem, a szkoła? – zapytała mnie mama.
– No proszę, a wszystkie zaległości uzupełnię – nadal namawiałam moją macochę.
– Okej, pakuj się – w końcu zgodziła się moja mama.
Prawie całą noc straciłam na robienie 3 skafandrów. Spakowałam się i te ostatnie 

2 godziny przespałam. Rano pożegnałam się z mamą i wyszłam. W laboratorium byli 
już wszyscy i czekali na mnie. Sprawdziliśmy, czy wszyscy wykonali swoje zadania. 
Powtórzyliśmy nasz plan i pojechaliśmy do bazy lotów galaktycznych. Tam weszliśmy 
i nikt nas nie zauważył. Krok po kroku wchodziliśmy do rakiety. Kiedy już w niej by-
liśmy Wąsacz uruchomił rakietę, a następnie wystartował. To było niesamowite. I tak 
lecieliśmy przez kolejne pięć dni. W trakcie podróży, za pomocą super maszyny Pro-
fesora upodabnialiśmy się do Marsjan. Niestety ja jako jedyna musiałam mieć maskę.

– Łał, na serio jestem podobny do tego Tor Tora Juniora – powiedział Ernest.
– Weź jeszcze to urządzenie tłumaczące języki – rzucił Profesor do Ernesta.
Wreszcie wylądowaliśmy. Wokół rakiety stało pełno wzburzonych Marsjan. Jak 

wyszliśmy, to się trochę uspokoiło, ponieważ byliśmy bardzo podobni do nich. Bez 
problemu wyszliśmy z rakiety. Ja z chłopakami poszłam do króla, a Awa z Wąsaczem 
poszli do centrum dowodzenia. Jak byliśmy blisko sali, w której siedział władca, zdję-
łam maskę i założyłam sztuczny naszyjnik. Gdy weszliśmy do środka, Ernest oznajmił 
temu Marsjaninowi, że mnie złapał. A maszyna językowa przetłumaczyła to tak:

– Kade golo co shert xopt ro Luna Brant.*

– Daryu! Pint ro kuy!** – odpowiedział Marsjanin.
Ernest mnie wprowadził, a Dan udawał, że zrywa mi z szyi naszyjnik. Po chwili 

oddał go władcy.
– Kito bu ta hutr Ziemia!*** – wykrzyknął król.
Tymczasem w centrum dowodzenia Awa i Wąsacz zhakowali ich system.

– Udało się – wyszeptał Profesor.
– Tor Tor kito bu ta hutr Ziemia!**** – odezwał się kosmita.
– Co to znaczy? – cicho zapytała Awa.
– Król Tor Tor kazał nam wysadzić Ziemię – wytłumaczył Wąsacz.
– Zobaczymy, czy im się uda – wyszeptała Awa. 
Potężne działo celowało prosto w Ziemię. Zaczęło się odliczanie.

* Kade golo co shert xopt ro Luna Brant – Znalazłem królu, Lunę Brant
** Daryu! Pint ro kuy! – Wreszcie, przyprowadź ją tutaj!
*** Kito bu ta hutr Ziemia! – W końcu zniszczę tę Ziemię!
**** Tor Tor kito bu ta hutr Ziemia! – Król Tor Tor każe zniszczyć Ziemię!



23

Kategoria 9–13 lat

– Toy ui er bo qa io yi dc wer nb* – odliczała maszyna, ale coś się zacięło.
– Czyli jednak nam się udało – wyszeptał profesor.
– Luna Brant ki tou? Kal o ywr kalp!** – rozkazał Marsjanin.
Dan i Ernest udali, że prowadzą mnie do lochów. W drodze do rakiety założyłam 

maskę. Weszliśmy do rakiety. Wąsacz i Awa już tam na nas czekali. Wąsacz odpalił 
rakietę i odlecieliśmy do domu.

– Udało się! – wykrzyknęłam.
I tak naprawdę nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać ze szczęścia. Świę-

towaliśmy powodzenie misji do powrotu na Ziemię. W końcu wylądowaliśmy.
– Żeby to upamiętnić zróbmy sobie selfie! – wykrzyknął Wąsacz.
– Okej! – powiedział Dan.
– Powiedzcie cheese! – powiedział Wąsacz.
– Cheese! – wykrzyknęliśmy wszyscy.
W sumie mi nie jest potrzebne selfie, bo taką przygodę pamięta się do końca życia!

* Toy ui er bo qa io yi dc wer nb – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
** Co zrobić z Luną Brant? Wiem, wsadzić ją do lochów!





O BLIŹNIAKACH, KTÓRZY WYGRALI  
WOJNĘ PLANETARNĄ

◆ 

Kacper Kliński 

Rok 2094. Wojna planetarna.
– Kapitanie, strzelają w nasz statek! Co robić? – spytał przestraszony Gorg.

– Musimy szybko ukryć się na najbliższej planecie. Jaka to jest planeta, kapralu? – 
spytał z powagą kapitan Teb–rys.

Nagle wybuchł lewy silnik i statek pomału zaczął się obniżać.
– Najbliższa planeta to Kepler–37d – odpowiedział ze strachem szeregowy.
– Więc lecimy! Na co czekasz! – zawołał kapitan i w tym czasie dostał w ramię od 

kosmity, który się wkradł na statek.
Na Ziemi nie było spokoju, każdy żołnierz, który został w wojsku, walczył na wojnie 

planetarnej. Nie wiedzieli, że na Ziemi przebywał kiedyś kapitan Gorgów, który związał 
się z Ziemianką. Z tego związku urodziły się dzieci, ale on jeszcze o tym nie wiedział. 

Kapitan Gorgów bał się Ziemian. Dlatego poleciał na planetę Kepler–37d, żeby 
ukryć się przed ich ostrzałem. Po naprawie statku, która trwała 50 dni i nocy, po-
wrócili do walki. Dalej o Gorgach nie było wieści. Tyle było wiadomo, że ciągle żyli 
i nadal walczyli.

Tajemna komnata

Rok 3005.
– Maju, nie używaj mi mocy w domu! To się też tyczy Tima! – krzyczała do dzieci mama.
Maja i Tim mają kosmiczne moce. Dziewczyna potrafi przechodzić przez ściany, 

wchodzić do głowy i robić z cudzymi myślami, co chce, panować nad człowiekiem.
Chłopiec zaś potrafił budować mocą. Był bardzo szybki i panował nad żywiołami: 

ogniem, wodą powietrzem i ziemią.
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– Przepraszamy – powiedziały dzieci ze skruchą.
Trzy godziny później do mamy ktoś zadzwonił.

– Tak, słucham – powiedziała poważnie mama. – Dobrze, zaraz będę tam, gdzie zawsze.
Kiedy wyszła, dzieci się uśmiechnęły porozumiewawczo.

– Impreza? – spytała dziewczynka.
– Jeszcze pytasz? – odparł Tim.
Impreza była ciekawa, a zwłaszcza ze słodyczami i telewizorem.
Gdy Maja brała pilot, niechcący przekręciła paprotkę i nagle otworzyło się przejście 

do innego pomieszczenia.
– Ej, siostra idziemy tam? – spytał zaskoczony chłopiec.
– A czy Smerf ma niebieski zadek? – odpowiedziała pytaniem na pytanie Maja.
Nie czekała na odpowiedź, tylko poszła w głąb pomieszczenia.

– Maja, czekaj na mnie! – krzyknął do siostry.
Kiedy już byli w środku, zobaczyli duży komputer.

– Podaj hasło – powiedział komputer do dzieci.
Dzieci były zaskoczone.

– Wiem! Teb–rys – powiedział Tim po chwili zastanowienia się. 
Było to imię ich taty, którego nie znali, ale mama mówiła o nim.

– Złe hasło, podaj inne – usłyszeli głos komputera.
– Maja i Tim – powiedziała Maja.
– Jest zgodność! – usłyszeli, po czym ujrzeli, że coś z podłogi się wysuwa.
– Oto kamień Sugilit! Strzeżcie go, on może zatrzymać wojnę, która trwa, trwała 

i będzie trwała do póki tego nie przerwiecie.

Do szkoły przyjeżdża wujek

Następnego dnia był poniedziałek.
– Mamo, gdzie jest nasze śniadanie? – zapytała Maja.
– Już robię! – krzyknęła do dzieci mama.
Po zjedzeniu śniadania ubrali się i pojechali autobusem do szkoły.

– Czemu musimy ćwiczyć? – spytał Tim, niezadowolony z lekcji wychowania 
fizycznego.

– Bo pewna osoba, czyli mama, nas z tego nie zwolni! – przypomniała ze zdener-
wowaniem Maja.

Przed nimi siedział Maks, przystojny chłopak – tak uważała Maja.
– Maja… – chciał powiedzieć, ale nie dokończył, dziewczyna zatkała mu ręką usta.
– Zamknij się! – rozkazała, bo nie w głowie jej były teraz sprawy damsko–męskie.
W szkole Maja dostała dwie uwagi, bo używała mocy. Po lekcjach przyjechał po 

nich ktoś nieznajomy.
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– Dzieci, wsiadajcie do samochodu, mam was zabrać – powiedział.
– Nie znamy pana, nie pojedziemy – powiedział stanowczo Tim.
Nagle z telefonu usłyszeli głos mamy, która potwierdziła polecenie:

– Jedźcie z tym panem, to wasz wujek przecież.
Dzieciaki uważniej przyjrzały się mężczyźnie.

– Wujek Marek! Nie poznaliśmy cię z tymi okularami! Już wsiadamy.
Po trzech minutach jazdy byli już w domu.

– Maja, Sugilit się uaktywniła – powiedział przestraszony chłopiec.
– Że co? – spytała Maja.
Nagle za domem pokazał się statek kosmiczny, a obok nich pojawiła się mama. 

Była ranna.
– Dzieci – powiedziała słabym i zachrypniętym głosem. – Musicie zatrzymać wojnę 

planetarną! Lećcie na planetę Wenus i dajcie Sugilit królowi kosmosu.

Walka w kosmosie

Minęły 3 trzy dni. Dzieci były w trakcie podróży na Wenus.
– Maja, pomożesz mi zasnąć? – spytał zrozpaczony chłopiec, którego bezsenność 

trwała już kilka godzin.
– Dobrze, tylko poćwiczę panowanie nad człowiekiem.
Gdy poćwiczyła wykorzystanie tej mocy, podeszła do Tima, położyła mu na głowę 

swoje ręce. W tym momencie wystrzelił z nich w górę czerwony płomień. Po tym 
chłopiec natychmiast zasnął.

– Okej, trzeba zapoznać się ze statkiem – powiedziała do siebie dziewczynka.
Po 10 godzinach znała pojazd jak własną kieszeń.
Następnego dnia wylądowali na planecie Pluton.

– Zatrzymajmy się tu i przeszukajmy planetę – powiedział stanowczo Tim.
Gdy przeszukiwali Pluton, napadnięto na nich.

– Yyy. Maja, co robimy? – spytał przerażony chłopiec.
– Jak to co? Walczymy! – powiedziała stanowczo Maja.
Kiedy tylko Tim to usłyszał, bardzo szybko pobiegł i zaczął walczyć. Maja, swoją 

mocą, zatrzymała dwóch kosmitów i ich zmiażdżyła. Gdy Tim się zatrzymał, podniósł 
ręce, a ziemia się rozdwoiła i pochłonęła wrogów.

– Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy! – śpiewała Maja z Timem.

Wtrącenie dzieci do kosmicznego lochu.

– Za 3 godzinki będziemy na Wenus – powiedziała Maja, gdy już bezpiecznie po-
derwali statek do lotu.

Po godzinie dzieci były już znudzone.
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– Chcesz coś jeść? – spytał chłopiec.
– A mamy jedzenie? – zdziwiła się siostra.
– Tak, mamy chinskie, kebaba, pizzę i pierogi z sałatką – odpowiedział im.
– To ja poproszę pizzę – zdecydowała się Maja.
Po zjedzeniu posiłku byli już na Planecie Wenus. Król miał pałac na środku miasta 

Pinki Pai. Wylądowali obok niego. Kiedy wysiedli ze statku, natychmiast pojawiła 
się straż króla.

– Kim jesteście?!
– Przylecieliśmy z Ziemi do króla kosmosu, z ważną sprawą – powiedział Tim ze strachem.
Kiedy panowie to usłyszeli zabrali ich do króla. Po krótkiej przechadzce dotarli 

do zamku i do jego komnaty.
– Czego chcecie ode mnie? – pytał zły król.
– Panie, mamy dla ciebie Sugilit – powiedziały przerażone dzieci.
– Co?! Pewnie wy go ukradliście i teraz mi go oddajecie! Ale mam dla was nagrodę! 

Straże, zamknąć ich w celi!
– Co? Nie!!! – krzyczały przestraszone bliźniaki, siłą prowadzone przez straże.
Zabrano od nich Sugilit i niezbyt delikatnie wepchnięto do celi.

Wielki stwór

Gdy król włożył kamień Sugilit do berła, to wszystkie statki kosmiczne, które walczyły 
ze sobą, zatrzymały się, a ludzie jak zahipnotyzowani polecieli na swoje planety.

W celi nie było dobrze, było bardzo zimno i strasznie.
– Siostra, co my teraz zrobimy? – spytał przestraszony chłopiec.
– Jak to co? Będziemy czekać na decyzję – powiedziała odważnie dziewczyna, choć 

była przerażona.
Po chwili straż zabrała ich na jakąś arenę, gdzie był potwór. Miał 7 głów: 4 ziały 

ogniem, a 3 ciemną materią o zapachu ścieków. Stwór był pokryty łuskami i kolcami. 
Nogi miał pająka, a ręce ośmiornicy.

– Maja, jaki on ohydny – powiedział z obrzydzeniem chłopiec.
Siostra nie zdążyła odpowiedzieć, bo głos zabrał król, który oznajmił, iż odzyskają 

wolność, gdy pokonają potwora.
– Dobra, Tim, musimy wygrać – powiedziała Maja przybierając waleczną postawę.
– Okej, siostra, zrobimy to!
Stwór od razu próbował zgładzić ich ciemną materią. Maja weszła potworowi do 

głowy i zmusiła go, by przestał zionąć materią. Tim wykorzystał to i rozpędził się tak, 
że go nie było widać, gdzie jest. Dziewczyna podniosła stwora, a chłopiec skoczył na 
niego i w wszystkie jego głowy rzucił kamieniami. Potwór na chwilę został oszołomiony, 
jednak nagle otrząsnął się i wszystkie jego głowy przeszły do ataku.
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– Uwaga! – powiedziała Maja.
Gdy się ukryli przed atakiem, Tim walnął w ziemię stopą. Ziemia rozdwoiła się. 

Natomiast Maja weszła do środka stwora i znalazła jego słaby punkt. Po chwili poja-
wiła się obok brata.

– Wiem, gdzie ma słaby punkt – powiedziała.
– Gdzie? – spytał zmęczony walką chłopiec.
– Na środkowej głowie, na szyi ma czerwoną kropkę. Trafimy tam i stwór zginie.
Chłopiec wyciągnął ziemi ostry kamień i uderzył nim potwora. Maja odsunęła 

i przytrzymała wszystkie 7 głów i dała bratu czas na trafienie w tę kropkę słupem ognia.
– Rzucaj w to, długo nie wytrzymam! – krzyknęła dziewczynka.
Chłopiec rzucił w niego ogniem, co spowodowało śmierć potwora.

– Wygraliśmy, Tim! Razem! – wykrzyknęła uradowana i podekscytowana Maja.
– Tak wygraliśmy! Królu, teraz nas musisz uwolnić! – zwrócił się chłopiec do króla.
Władca uwolnił ich, ale nie zwrócił im statku kosmicznego.

– Proszę, jesteście wolni, jak powiedziałem. Czego jeszcze ode mnie chcecie? – 
niecierpliwił się zły król.

– Oddaj nasz statek, żebyśmy mogli odlecieć z Wenus – dopominał się Tim.
– Powiedziałem, że was uwolnię, a nie powiedziałem, że dam wam odlecieć. Od 

teraz zostaniecie moją służbą.
– Co? Nie!!!!!
Protesty dzieci na nic się nie zdały. Król nie chciał pozbywać się, tak dzielnych 

wojowników. Czas uciekał, a dzieci broniły króla jak potrafiły, bo miały nadzieję na 
uwolnienie siebie i nie chciały narażać się na jego gniew.

Kradzież statku i ucieczka dzieci do domu.

Pewnej nocy, gdy wszyscy już spali, dzieci zakradły się do komnaty króla, by zabrać 
klucze do hangaru.

– Tim bądź cicho, bo króla obudzisz – nakazała szeptem Maja.
– Dobra, będę cicho! – zapewnił chłopiec.
Gdy byli już w połowie komnaty, zwierzę króla się przebudziło. Maja szybko, żeby 

ich nie zakatował, weszła mu do głowy i uśpiła go.
– Szybko, bierz te klucze! – krzyknęła szeptem dziewczyna.
Tim pobiegł po klucze i wrócił do siostry.

– Dobra, mam!
– To biegiem do hangaru! – powiedziała radośnie dziewczynka.
Pobiegli, ale dwóch Martynianów strzegło bram hangaru.

– Ty bierzesz jednego, a ja drugiego – krzyknęła Maja.
Zrobili tak, jak dziewczynka powiedziała. Maja jednego swoja mocą rozerwała na strzępy.
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Tim zaś pobiegł tak szybko, że jak wpadł na Martyniana, to ten się rozleciał się na 
kawałki.

– Zrobione, możemy iść dalej – powiedział Tim.
Gdy weszli do hangaru, od razu zauważyli swój statek

– Tam jest! Nawet go umyli – stwierdziła zaskoczona dziewczynka.
– Wsiadajmy do statku i lećmy z tej planety! – niecierpliwił się Tim.
Wsiedli i wylecieli z hangaru. Gdy byli już w chmurach Wenus, gdy w zamku włą-

czył się alarm.
– Uciekamy! Szybko skok w nadprzestrzeń! – powiedziała przerażona Maja.
Włączyli skok w nadprzestrzeń i polecieli do domu. Tutaj okazało się, że wojna się 

skończyła. Jednak kamień Sugilit swoje zrobił. Warto było przybywać w niewoli, by 
teraz cieszyć się spokojem i pokojem międzyplanetarnym.

Dziwili się jednak, dlaczego matka wciąż wypytuje ich o króla kosmosu. Wydawało 
się, że skrywa jakąś tajemnicę… c.d.n.



CUDOWNE MARZENIA
◆ 

Katarzyna Konsewicz

Był listopadowy wieczór. Ola siedziała na parapecie, po szybie spływały krople 
deszczu, a ona wpatrywała się w gwieździste niebo. Wydawało jej się, że zaraz 

wróci jej tata, bo zawsze wracał o tej porze z pracy. Zawoła ją „Bąbelku”, uściska 
mamę i wszyscy będą jak co dzień jeść razem kolację, a potem we dwoje wpatrując 
się w okno będą snuć niesamowite kosmiczne historie. Niestety nie przyjechał, tylko 
mama krzątała się na dole szlochając po cichutku. Szykowała dla ich dwójki jedzenie 
i wiedziała, że tak jak ona czekała na Niego, i wierzyła, że jednak wróci… A tu tylko 
wiatr hulał na dworze…

W lipcu tego roku rodzina dziewczynki wybrała się na utęsknione wakacje na 
Mazury. Wyjechali wczesnym rankiem, żeby nie tracić dnia. Tatuś Oleńki prowadził 
samochód, mamcia nie lubiła być kierowcą. Radość ich rozpierała, śpiewali szanty 
i nie mogli się doczekać, kiedy już będą na miejscu. Tak cudownie świeciło słońce, 
w pewnym momencie za zakrętem pojawiła się ciężarówka na ich pasie. Dziecko 
pamiętało tylko dziwne urywki, niesamowity huk, posmak krwi w ustach, papcia 
leżącego na trawie, mamę wołającą o pomoc i ludzi, którzy wyciągali ją. Reszta zlała 
się w jedną całość i zrobiło się ciemno. Potem zobaczyła światła, a właściwie dużo 
świateł i pamięta słowa „przeżyje, ale nigdy nie będzie już chodzić”. Znowu zrobiło 
się przeraźliwie ciemno…

Obudziła się w jasnym pokoju z mnóstwem sprzętów. Nad nią pochylała się mama 
i z jej wielkich czarnych oczu płynęły jeszcze większe łzy.

– Jesteś, wróciłaś do mnie, mam Tylko Ciebie, nie opuszczaj mnie – po czym jeszcze 
bardziej się rozpłakała.

– Mamuś – wydukała Ola – gdzie ja jestem?
– W szpitalu kochanie. Mieliśmy wypadek, długo byłaś nieprzytomna.
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– Gdzie tatuńcio, dlaczego nie jest z Tobą? – zapytało dziecko.
– Tatuś pozostanie z nami na zawsze – odpowiedziała mama.
– Gdzie mój tataaaaaaa – wołała dziewczynka – nieeee, to niemożliweee.
Nagle zdała sobie sprawę, że to nie był sen i przypomniał się jej jego widok, leżącego 

na poboczu. Był taki spokojny i nieobecny…
Doznawała szoku za szokiem… Chciała wstać, ale nogi miała jak beton, nie miała 

nad nimi władzy…
– Moje nogi – jęknęła. – Nie czuję ich – zaczęła panikować.
– Spokojnie kochanie – odpowiedziała mama. – Cieszę się, że jesteś tu ze mną. 

Damy radę. Nauczymy się żyć od nowa…
Utrata ojca i niepełnosprawność sprawiły, że dwunastolatka musiała wydorośleć 

w krótkim czasie i zmierzyć się ze światem.
Dom, w którym mieszkały był bardzo malutki i nieprzystosowany do nowych okolicz-

ności. Rodzina dziewczynki planowała przeprowadzkę do innego większego. Niestety 
po śmierci taty, mama nie była w stanie podołać finansowo. Jednakże przemieszczanie 
się Aleksandry na wózku inwalidzkim stawało się coraz większym problemem. 

Pani Liwieckiej pękało serce widząc męczarnie córki. Postanowiła nie poddawać 
się i spróbować uzbierać na większy dom. Harowała całymi dniami, a co za tym idzie 
dziecko pozostawało większość czasu pod opieką babci. Po roku czasu udało jej się 
uzbierać pewną kwotę, w międzyczasie znalazły kupca na dom, a na pozostałą kwotę 
otrzymały kredyt.

Marzenia się spełniły, zamieszkały w nowym domu, w innej dzielnicy miasta. 
Wiązało się to jednak ze zmianą szkoły i otoczenia. Nastolatka czuła się zagubiona 
i osamotniona, nie potrafiła się odnaleźć. Natomiast mama całymi dniami była w pracy, 
żeby móc pokryć wszystkie wydatki.

Ola traktowana była przez rówieśników w szkole jak „inna”, większość z nich li-
towała się nad nią, a ona tego nie potrzebowała. Chciała być postrzegana na równi 
z pozostałymi, jak zdrowy człowiek, bez żadnych ułomności. Kiedy mama pytała, 
czy podoba jej się w szkole i czy ma przyjaciół, odpowiadała, że tak, bo nie chciała 
sprawiać jej przykrości.

Snuła się po domu, a był to ponad stuletni budynek, odkrywając raz za razem coraz 
to nowe zakamarki. Do jednego z pokoi, takiego całkiem na uboczu, nie wiadomo 
czemu bała się zaglądnąć. Przerażał ją, zdawało jej się, że słyszy dziwne odgłosy i widzi 
kolorową smugę światła. Bała się powiedzieć o tym komukolwiek, żeby nie zabrzmieć 
jak dziwoląg z niesamowitą fantazją.

Któregoś razu zebrała się na odwagę i postanowiła wejść do niego, a raczej się 
wtoczyć, jak to mawiała, na swoim dwukołowcu. Nie zastanawiając się otworzyła 
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drzwi, w środku było bardzo ponuro i wisiało mnóstwo pajęczyn, ale poza tym niby 
nie było nic nadzwyczajnego, gdyby nie dodatkowe drzwi w ścianie. Prowadziły do 
nikąd, bo były zamurowane. Dziewczynka zastanawiała się po co komu one były 
i dlaczego w tym miejscu. 

Coraz więcej czasu tam spędzała, jakby chciała odkryć coś niesamowitego w tych 
starych murach.

Był grudniowy wieczór, zaczął padać śnieg. Przypomniała sobie Święta Bożego 
Narodzenia, kiedy żył jeszcze tatuś. Tak bardzo tęskniła za nim, zaczęła szlochać a łzy 
wiły jej się po twarzy, jakby chciały utulić ją w tym smutku.

Wtem usłyszała dziwne odgłosy z tego pokoiku, były wyraźniejsze niż zazwyczaj. 
Udała się tam, otworzyła drzwi, potem podeszła do tych w ścianie, a stamtąd wydo-
bywała się tęczowa poświata. Pociągnęła za nie, zrobiło się jasno, zakręciło jej się 
w głowie…

– Gdzie ja jestem – zapytała, kiedy zobaczyła tęczowego stwora, który ocierał jej łzy 
i przyglądał się z zaciekawieniem swoim pięciorgiem oczu, znaczy po naszemu mówiąc.

– Pochodzę z planety Salutem – powiedział nie otwierając swojej paszczy.
– Ojejku ja Cię słyszę, a Ty mnie rozumiesz! – wykrzyknęła.
– Porozumiewamy się telepatycznie i rozumiemy każdą mowę – odrzekł.
– Gdzie Salutem się znajduje? – zapytała. – Nigdy o niej nie słyszałam.
– Zupełnie w innej galaktyce niż Ziemia. Tysiące lat świetlnych, ale umiemy się 

przenosić w czasie.
– Ojejku co zrobiłeś, ja znowu chodzę – cieszyło się dziecko. – Jak to możliwe?
– Możesz, ale tylko na naszej planecie. Kiedy odtransportuję Cię do domu, ułomność 

znowu powróci, rozumiesz? – zapytał tęczowy dziwoląg.
– Ach, rozumiem, ale chociaż tyle. Bardzo mnie raduje – odrzekła.
– Kiedy odwiedzałem Wasz dom, słyszałem, jak płaczesz, nawet we śnie. Widzia-

łem Twoje ziemskie cierpienie i samotność. Wyglądałaś jak ptaszek bez skrzydeł, a ja 
postanowiłem się ujawnić i Ci je podarować, chociaż na te parę chwil, kiedy będziesz 
ze mną – wytelepatował.

– Dziękuję przyjacielu, od dzisiaj nazywać Cię będę Amico – przekazała w myślach 
Ola.

– Siadałem wielokrotnie u Ciebie w pokoju i pilnowałem byś nie miała w nocy 
koszmarów. Chciałem byś chociaż przez chwilę była szczęśliwa.

– Teraz muszę wracać do domu, by moja mamusia się nie niepokoiła. Tylko obiecaj, 
że mnie nie zostawisz i że się jeszcze zobaczymy – odparła nastolatka.

– Oczywiście, będę się pojawiał, kiedy zechcesz. Tutaj masz pyłek, posyp nim 
drzwi, a ja pojawię się. Tylko niestety chroń tej tajemnicy, nie powinienem opuszczać 
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swojego terytorium. A teraz wracajmy na Lipową, zamknij oczy, tak będzie przyjem-
niej – powiedział Amico.

Kiedy Ola wróciła, usłyszała wołanie mamy:
– Chodź na kolację. Nie mogę się Ciebie dowołać. Troszkę wcześniej wróciłam.
– Już schodzę – powiedziała, a uśmiech nie schodził jej z ust.
– Dawno nie widziałam Cię w tak przednim humorze. Poznałaś kogoś nowego 

w szkole? Zaprzyjaźniłaś się z nim? Jeśli tak, zaproś go do nas – powiedziała Liwiecka.
– Mooożna tak powiedzieć – wycedziła dziewczyna.
I tak mijał dzień za dniem, a Aleksandra nie mogła doczekać się następnego. Spoty-

kała się ze swoim nowym przyjacielem. Zaczęła odzyskiwać sens życia i wiarę w siebie.
Coraz więcej czasu spędzała w tajemniczym pokoju, czytając książki o równole-

głych wymiarach. Zaczęła bardziej interesować się astronomią. Po kilku miesiącach 
dosłownie „czytała niebo”. Nie wpatrywała się już w pustą przestrzeń bez sensu, tylko 
wiedziała, że gdzieś tam czeka jej Salutemiańczyk.

W czasie wakacji często podróżowała między wymiarami. Amico pokazywał jej 
swoje ulubione miejsca. Niestety musiał ją chronić przed innymi mieszkańcami. 
Teleportowanie i sprowadzanie „obcych” było zabronione. Chroniony był ich skarb 

– życiodajna, uzdrawiająca skała – gdyby skończyły się jej zasoby, planeta uległaby 
destrukcji. Jeśli również ktoś chciałby ją wynieść poza planetę, z automatu zamknięte 
byłyby wszystkie przejścia międzyplanetarne. Dzięki właśnie działaniu tego minerału 
Aleksandra mogła tam poruszać się „na własnych nogach”.

Przyjaciel opowiadał jej, że oni żyją bardzo długo, ale nie ma już wielu miesz-
kańców, gdyż część chciała poznawać inne planety i na czas nie zdążyła powrócić. 
Przejścia pozamykały się, a oni utkwili na innych planetach, co równało się z utratą 
życia, gdyż nie mogą przebywać dłużej niż 180 salutopikseli poza Salutem, a to równa 
się godzinie na Ziemi. 

Natomiast rapa dapija, co po ziemiańsku oznacza dzieciństwo, trwa bardzo długo 
i potrzeba wielu kropel z arbor vitae, czyli drzewa wzrostu, a te rosną bardzo powoli 
i trzeba je pielęgnować odpowiednio. Roniąc przy nim coś w postaci łez szczęścia 
dostarczają roślinie energii i umożliwiają wzrost. „Tęczowców” jest coraz mniej, i nie 
ma kto dostarczać pożywienia roślinie i te usychają lub są bardzo niewielkie, a to 
oznacza, że będzie coraz mniej rapidecs, czyli dzieci.

Nastolatka oniemiała po tej opowieści, chciała pomóc, ale sama nie potrafiła. Czuła 
się bezradna. Kiedyś wydawało jej się, że nikt nie ma gorszych problemów niż ona 
sama. Dwie tragedie, jakie ją spotkały utrata ojca i niepełnosprawność, zniszczyły 
jej świat. A tutaj tym istotom zagrażało wyginięcie. Przestała skupiać się na sobie, 
a zaczęła dostrzegać innych. Jej życie nabrało dosłownie innego wymiaru. 
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Chciała zobaczyć, jak wyglądają życiodajne drzewa i poprosiła pozaziemską istotę, 
żeby po kryjomu je pokazała.

– Amico, proszę tylko na parę chwil chodźmy – poprosiła tym błagalnym wzrokiem.
– Dobrze, ale tak by nikt nas nie zauważył. Musimy uważać – poinformował kosmita.
– Dziękuję, dziękuję – powiedziała wzruszona Ola.
Wyglądało prześlicznie. Tak kolorowo, wręcz bajecznie i bił od niego taki blask, 

jak wtedy spod drzwi pokoju. Dziewczynka usiadła pod cudowną rośliną i zaczęła 
wspominać swoje najpiękniejsze chwile. Nagle pojawiły się łzy i zaczęły spływać po 
rumianych policzkach, spadały cichutko na wystające korzenie drzewa.

Salutemiańczyk zaczął krzyczeć w myślach:
– Czy Ty widzisz to co ja? Nie mogę w to uwierzyć, drzewo zaczęło puszczać pąki! 

Wasze ziemskie caseis, czyli łzy mają niesamowitą moc, możecie nas uratować przed 
wyginięciem!

– Niesamowite, to takie niesamowiteeeeeeeeeeeeeeeee – krzyczała nastolatka.
– Tylko najpierw muszę wytłumaczyć naszej Congres Seniore, czyli Radzie Starszych, 

którzy podejmują decyzje, że jesteście nam bardzo potrzebni i że złamałem zasadę, 
i przyprowadziłem kogoś spoza planety. Muszą zrozumieć, że inaczej nie damy rady 
przetrwać – stwierdził lud.

– Bardzo dobry pomysł, ekstraśny – rzekła nastolatka.
Nagle stworek przybrał inną barwę na twarzy, co oznaczało smutek po ichniemu.

– Co się stało mój przyjacielu – spytała zdumiona.
– Jeśli Ty mi pomożesz, ja nie będę mógł Tobie pomóc… – wytelepatował Tęczowiec.
– Co masz na myśli, nie rozumiem za bardzo? Chyba nie nadążam za Twoimi my-

ślami – wytrzeszczała swoje zdumione oczy Olcia.
– Posłuchaj, jeśli o tym powiem, przejścia prawdopodobnie zostaną otwarte i to 

w sumie byłaby dobra decyzja, ale… Ja chciałem, żebyś znowu mogła chodzić, biegać 
i cieszyć się życiem. Więc proszę weź ten kawałeczek skały i po powrocie do domu 
przyłóż go do głowy, lub jak to nazywacie. Ona przeniknie do Twojego ciała i będziesz 
z powrotem w pełni sił. Musisz to zrobić bardzo szybko, bo inaczej straci właściwości… 
Jest jeszcze jedno… Nie będziemy mogli się widywać, bo portal zostanie zamknięty, 
po wyniesieniu minerału.

– Będę Cię mieć zawsze w moim capiore i demetti, czyli w mojej głowie i myślach. 
A teraz ruszajmy szybko, proszę – wyszeptał w myślach mieszkaniec Salutem.

– Nieeeeeee, nieeeeeeeeeeeeee. Nie zrobimy tak – płakała zrozpaczona. – Wiesz 
co było moim cudownym marzeniem? Mieć takiego przyjaciela jak Ty. Tutaj na Salu-
tem jestem sprawna przez te parę chwil i to mi w nadmiarze wystarczy, ale nikt i nic 
nie zrekompensuje mi Ciebie. Dzięki Tobie dostałam skrzydeł, unoszę się ponad to 
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wszystko i zaczęłam zauważać innych. Chcę, żeby Wasza cywilizacja przetrwała i zro-
bię wszystko by tak się stało. Przyjaźń to najcenniejsze, co od życia możemy dostać, 
cieszmy się każdą jego chwilą mój pozaziemski Amico…



PRZEBIŚNIEG
◆ 

Karolina Kotwicka

– Nie tak to wszystko miało wyglądać. Wychowałem ją na zdolną dziewczynę, 
daliśmy jej wszystko, co tylko mogliśmy. Nigdy niczego jej nie zabrakło, a teraz robi 
z nas potworów – krzyczał wściekły ojciec.

– Masz racje, nie wiem, w czym popełniliśmy błąd – użalała się matka.
Iza, zawsze smutna, chuda, blada dziewczynka. To prawda, że miała „wszystko” 

z rzeczy MATERIALNYCH, ale czuła, że jest samotna, jakby nigdy nie zaznała 
miłości. Przygnębienie towarzyszyło jej, odkąd pamięta.

Jako malutkie dziecko nie chciała dostać zabawki czy słodkości, oczekiwała, że 
chociaż raz matka lub ojciec przeczyta jej bajkę na dobranoc, pocałuje, pocieszy… Ni-
gdy jednak tego nie doświadczyła. Za to właśnie miała żal do rodziców. Jedyną rzeczą 
jaka utrzymywała ją na duchu to gra „Altera vita”, która była jej jedynym przyjacielem, 
razem wchodziły na kolejne poziomy życia W świecie technologii, kosmosu i walki 
zapominała o nieszczęściach, które spotykały ja co rusz. Nie miała realnej przyjaciółki, 
której mogłaby się wyżalić, nie miała nikogo…

Kiedy w piątek przyszła ze szkoły, weszła do swojego game room–u, jak co dzień. 
Odpaliła najnowszą wersję gry „Altera vita 2299” i poszła zrobić sobie herbatę, dającą 
energię na długie godziny. Kiedy wracała z kuchni zauważyła, że jakieś niebieskie, 
mocne światło dobiega z pokoju gier. Dziewczyna pomyślała, że to matka weszła 
i zapaliła lampki ledowe, aby sprawdzić czy jeszcze działają. Chwile poczekała przed 
wejściem, aby nie spotkać się z kobietą. Stała tak dłuższą chwilę, ale w pokoju nadal 
nic się nie działo, a lampki nie gasły. Postanowiła, że nie będzie tam dłużej czekała 
i weszła do oświetlonego pokoju. Zemdlała…

Kiedy otworzyła oczy, ujrzała obcą, a jednak dziwnie znajomą przestrzeń. Otaczały 
ją tysiące pięknych gwiazd i księżyców. Leżała na suchym piachu i oddychała tak ciężko, 
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że brakował jej już sił. Próbowała się podnieść, po kilku próbach w końcu jej się to 
udało. Postawiła nogę i poczuła miękkość powietrza i podłoża zarazem, jakby stała 
i w tym samym momencie unosiła się na puchowej pierzynie. Zaczęła „iść”, szybko 
przyzwyczaiła się do tego uczucia. Jej kroki stały się tak płynne, że nie myślała o tym, 
gdzie jest, ale o pięknie tego miejsca. Izabela podążała przed siebie dalej i nie zważała na 
to, że jest w cudownej, ale też groźnej lokalizacji. Przeszła kawał drogi i nie napotkała 
niczego, co mogłoby wzbudzić w niej zainteresowanie, do czasu…

Po dłuższej chwili zauważyła coś, co szczególnie przykuło jej uwagę – wyjątkową 
roślinę. Ucieszyła się, jakby wygrała fortunę na loterii! Nigdy nie zwracała uwagi 
na żadne rośliny. Nie interesowała się tym, bo jej świat to gra, a szara rzeczywistość 
tylko sprawiała jej ból. Pewnie poszłaby dalej, gdyby nie to uczucie, które ogarnęło 
ją przy kwiecie. Poczuła ciepło, taką miłość, której nigdy nie doświadczyła… To 
była najpiękniejsza chwila w jej życiu. Chciała tam zostać, ale nie wiedziała, jaki był 
powód tego pragnienia. Uznała, że to nie jest dobry pomysł i nie chce ufać nikomu ani 
niczemu w tym dziwnym miejscu. Poszła dalej, lecz to było silniejsze od niej. Zaczęła 
płakać i chciała wrócić. 

Odwróciła się, a roślina nadal była tuż za nią tak, jakby potrafiła się poruszać. 
Nastolatka bardzo się przestraszyła i usiadła na zimnym suchym piachu. Schowała 
głowę w dłoniach i zaczęła płakać. Zawsze udawała silną, ale teraz czuła, że w tym 
miejscu nie wolno kłamać… Zaczęła intensywnie myśleć. Rozejrzała się jeszcze raz 
i już wiedziała, gdzie jest – „Altera vita”. Zauważyła charakterystyczna planetę, czyli 
ostatni level życia. Zawsze marzyła, aby zobaczyć, co się na niej znajduje. Dziwiło ją 
jedynie to, jak w ogóle się tam znalazła, ale nie miała na to czasu, bo przecież było tyle 
rzeczy do odkrycia. Tak naprawdę cieszyła się, bo przynajmniej tutaj nikt jej nie upo-
karza i nie przypomina jaką jest nieudacznicą. Postanowiła, że to właśnie jest moment, 
w którym dowie się, co kryje ostatni poziom jej życia. Zaczęła biec, ale nadal coś nie 
dawało jej odkrywać nowych miejsc. Roślina… Jej listki były malutkie i podłużne, 
a sam kwiatek, biały, przypominający dzwoneczek. Zatrzymała się i nagle… jakby 
ją oświeciło – to PRZEBIŚNIEG! Jednak w grze nigdy wcześniej go nie zauważyła, 
a naprawdę poświęcała na to bardzo dużo czasu.

Nagle poczuła głód… A rozum podpowiadał jej, że ma zjeść kwiat. Tak też zrobiła, 
wtedy… usnęła. Kiedy obudziła się, zobaczyła, że jej ręce są zielone. Dotknęła twa-
rzy i poczuła, że to na pewno nie jest ona. Stała się swoim awatarem. Mogła skakać 
wysoko jak kangur i szybować pośród planet jak ptak. To było piękne… Nie czekając 
ani chwili dłuższej, poleciała na ostatni level, planetę życia. Z dotarciem nie było pro-
blemów. Tam prawie całą powierzchnię pokrywała woda… Jednak przed Izą znowu 
rósł przebiśnieg. Zjadła go i zasnęła.
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Gdy otworzyła oczy, zobaczyła, że na rękach ma skrzela. Wstała, a ponieważ prawie 
wszędzie była woda, zanurzyła nogę w cudownej, ciepłej, przejrzystej cieczy. Wtedy 
z jej kończyną działo się coś dziwnego. Stała się płetwą! Woda wciągnęła ją, ale Iza 
nie zaczęła się dusić i tonąć. Pływała jak ryba. Cieszyła się i robiła, co tylko chciała do 
chwili, w której w jej głowie zaczęły rodzić się miliony niekontrolowanych myśli. Nie 
potrafiła nad nimi zapanować i zaczęła się przeraźliwie bać. Chciała się wynurzyć, ale 
nie potrafiła, jakby na wodzie znajdowała się jakaś… pokrywa. Zaczęła panikować 
i próbowała krzyczeć, lecz na próżno. Jej łzy mieszały się z wodą…

Wówczas coś musnęło ją po nodze. Kiedy spojrzała w dół, ujrzała rybę. Od razu 
zaczęły się porozumiewać, Izie przyszło to tak naturalnie, jak oddychanie. Jednak to 
nie była rozmowa werbalna, dyskutowały telepatycznie. Dziewczyna zrozumiała, że 
to, dlatego miała w głowie tyle nie swoich myśli.

„Witaj, chcę pomóc ci się stąd wydostać, tylko daj sobie pomóc”. Iza nie chciała jej nic 
odpowiadać, ale tego nie kontrolowała. „Nie potrzebuje twojej pomocy” i złapała rybę 
za płetwę, wyrzucając ją na brzeg. Cierpliwie czekała aż zwierzę w niewyobrażalnie bo-
lesny sposób odejdzie ze świata. Dziewczyna przeraziła się tym, co zrobiła. Zaczęła bać 
się sama siebie. Kiedy zwierzę zdechło w cierpieniach, Iza poczuła jakby zabiła bardzo 
bliską osobę. W końcu wyszła z wody i znowu jej nogi wyglądały jak wcześniej. Z tego 
przygnębienia i żalu, który czuła sama wobec siebie, poczucia, że odebrała komuś życie, 
zaczęła kopać i bić pięściami w piach. Chciała umrzeć… a w tym całym zamieszaniu, 
poczuła nigdy wcześniej nieznane sobie uczucie tęsknoty, a to jeszcze bardziej pchało ją 
ku decyzji o śmierci. Nie mając lepszego pomysłu, Izabela postanowiła przedawkować 
przebiśniegi. Myślała, że sokoro po jednym zasypia, to po kilku umrze. Biegała po plane-
cie jak szalona i szukała śmierci… W końcu je znalazła i zrobiła, to co chciała. Zasnęła…

Powoli otwierała oczy… Myślała, że jest już po wszystkim i nie żyje, jednak za-
uważyła… swój komputer. Wstała i, niewiele się zastanawiając, rozwaliła sprzęt, który 
zrujnował jej życie. W płaczu i panice zaczęła kopać monitor i instynktownie wy-
rzuciła go przez okno. Usiadła na ziemi i przez kilkadziesiąt minut myślała o tym, 
co się zdarzyło. Później pobiegła do kuchni, rozejrzała się po pomieszczeniu kilka 
razy i wybiegła na podwórko. Zobaczyła mamę i kamień spadł jej z serca. Podbiegła 
do niej i zaczęły razem przesadzać i plewić kwiaty, jakby nigdy nic się nie stało. Jej 
ojciec przyglądał się tej całej sytuacji z pokoju i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Co 
prawda, nie wiedzieli o przygodzie ich córki, bo kiedy tam była, czas w realnym życiu 
zatrzymał się w miejscu. Jednak zauważyli zmianę, jaką przeszła ich ukochana córka. 
Dziewczyna podczas pracy w ogrodzie, uświadomiła sobie bardzo bolesną prawdę. 
To nie z rodzicami było coś nie tak, lecz z nią. To ona cały czas żyła w „Altera Vita”, 
tracąc kontakt z rzeczywistością.
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– Przepraszam – powiedziała przez łzy, patrząc na szczęśliwych, choć trochę zdez-
orientowanych rodziców.

Iza oddychała głęboko, ciesząc się świeżym powietrzem, tak jakby pierwszy raz 
gościło w jej płucach. Jej ręce były brudne od ziemi, a z czoła spływały krople potu. 
Nie przestawała jednak pracować, wiedziała, że ogród przy jej domu, w tym roku 
zakwitnie piękniej niż kiedykolwiek.



TAJNE LABORATORIUM
◆ 

Sebastian Madejski 

Był rok 2768. Tomek, po skończeniu nauki na Uniwersytecie Badań nad Zjawiskami 
Kosmicznymi, od dłuższego czasu nie mógł znaleźć pracy. Pomału zaczynał ża-

łować, że wybrał takie studia, ale po tym, kiedy w jego rodzinnym mieście znaleziono 
uszkodzoną kapsułę z przybyszami z kosmosu, uznał, jak i wielu jego znajomych, że 
będzie to dobry wybór. Studia szybko się skończyły, a pracy jak nie było, tak nie ma.

Pewnego dnia Tomek idąc drogą koło Uniwersytetu zauważył plakat z informacją: 
„Laboratorium do badań nad zjawiskami kosmicznymi zatrudni od zaraz pracownika. 
Wymagane wykształcenie wyższe we wskazanym kierunku. Kontakt pod numerem 
telefonu: 983 375 941”. Chłopak się ucieszył i od razu chciał zadzwonić, ale nie miał 
przy sobie telefonu, więc szybko urwał karteczkę z numerem kontaktowym i pobiegł 
do domu. Wpadł cały zdyszany i szybko zadzwonił. Został zaproszony na rozmowę 
w sprawie pracy w piątek. W trakcie rozmowy okazało się, że nie tylko on jest zainte-
resowany ogłoszeniem i na wynik rekrutacji musi poczekać około tygodnia. Dni mu 
się bardzo dłużyły i wciąż wyczekiwał dźwięku telefonu. Wreszcie nastąpił upragniony 
piątek, czyli dzień ogłoszenia wyników. Minęło południe, a telefonu dalej nie było, aż 
wybiła godzina 20:00 i zadzwoniła komórka.

– Przepraszam, że tak późno, ale nie mogliśmy się zdecydować, dlatego zapraszam 
pana jutro na godzinę 8.00 na jeszcze jedną rozmowę razem z innym kandydatem, po 
której zostanie podjęta decyzja – usłyszał.

Na spotkaniu okazało się, że jego kontrkandydatem jest kolega ze studiów Staś. 
Rozmowa trwała bardzo długo i po dwóch godzinach zarządzono 15–minutową 
przerwę, po której zostanie podjęta decyzja. Kwadrans później ustalono, że jego 
kolega będzie medykiem, a on naukowcem.

– Prace zaczynacie w poniedziałek o godzinie 8.00.
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Nadszedł poniedziałek. Kiedy przyszedł do laboratorium, zobaczył, że razem z nim 
jest dziesięciu innych naukowców i jego kolega Staszek. Podszedł do nich kierownik 
działu – dr Nowak i w skrócie powiedział, nad czym obecnie pracują. Okazało się, że 
badają kosmitów, których znaleziono kilka lat temu w jego rodzinnym mieście.

Po wejściu do pomieszczania laboratorium okazało się, że przybysze z innej planety 
nie wyglądają tak, jak się spodziewał. Zawsze wydawało mu się, że są koloru zielonego, 
podobni do człowieka, z mocno wyłupiastymi oczami. Jednak kosmici wyglądali 
inaczej. Jeden z nich, zwany Alfa1, którego ciało przypominało zmarszczoną skórę od 
ziemniaka, miał dwie pary oczu: jedna para zielona umieszczona nad drugą czarną parą. 
Na środku twarzy, pomiędzy oczami, miał dziurę przypominającą diament, poniżej 
był nos na kształt czarnego guzika, nie miał zębów, a w miejscu uszu czerwone kreski. 
Reszta ciała przypominała człowieka, tylko na rękach nie miał palców, a na nogach stóp.

Drugi zaś nazywał się Beta2. Ten kosmita miał na sobie płaszcz, którego nie da 
się ściągnąć. Jego głowa nakryta była czarnym kapturem, spod którego widać tylko 
zadziornie spoglądające czarne oczy i nos przypominający dziób kruka. Jego postać 
jest najbardziej zagadkowa, ponieważ nikt nie miał odwagi do niego podejść, dlatego 
że pewien naukowiec zbliżył się do niego, dotknął go i zamienił się w zombie. Tomek 
myślał, że to się wkrótce zmieni, gdyż będzie pierwszą osobą, która się do niego zbliży. 
Kosmici byli zamknięci w klatkach, Beta2 miał klatkę w podziemiach laboratorium, 
a Alfa1 – koło personelu klasy D. Pierwszy dzień minął na poznawaniu pomieszczeń 
laboratorium. Najbardziej podobał mu się interkom, w którym można było ogłaszać 
komunikaty po całym laboratorium.

Następnego dnia Tomek chciał pomału zacząć zbliżać się do groźniejszego z przy-
byszów. Stwierdził, że będzie go codziennie odwiedzał i z nim rozmawiał (Beta2 
porozumiewa się w języku ludzkim). Jak pomyślał, tak zaczął robić. Na pierwszym 
spotkaniu opowiedział mu o sobie. Potem zaczął mówić przybysz, od którego dowie-
dział się, że ponoć leczy ludzi od jakiejś plagi i to, że pod jego płaszczem tworzą się 
narzędzia chirurgiczne. Po rozmowie naukowiec bardzo podziękował mu za spotkanie. 
Po kilku miesiącach kosmita nabrał do niego zaufanie i tak nawiązała się ich przyjaźń. 
Po zdobyciu zaufania przez przybysza, postać ujawniła mu niezbadane informacje 
o innych cywilizacjach we wszechświecie.

W poniedziałek Tomek poszedł zobaczyć, jak wygląda badanie Alfa1. Wszedł do 
bezpiecznego pomieszczenia i czekał, kiedy pojawi się personel klasy D. Kosmita stał 
w rogu klatki i patrzył się w ścianę. Kiedy przybyły trzy osoby z działu i znalazły się 
w środku, to drzwi zamknęły się z hukiem. Patrzyli oni na przybysza i szybko mrugali. 
Za każdym mrugnięciem Obcy poruszał się, aż w końcu jeden z nich zamknął oczy 
i przybysz go zabił. Pozostali mogli sobie odejść do swoich pomieszczeń.
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W czasie kilkumiesięcznej pracy nad kosmitami Tomek poznał ich prawdziwe imio-
na. Beta2 na swojej planecie nazywany jest Doktorem Plagą, a jego współtowarzysz 

– Mrugaczem. Okazało się, że w swoim świecie byli odpowiedzialni za badanie innych 
planet – czy istnieją tam inne formy życia. Dlatego też wyruszyli w podróż, szukając 
innych odznak życia, ale ich statek uległ awarii i byli zmuszeni wylądować na najbliż-
szej planecie, którą okazała się Ziemia. Tak właśnie znaleźli się w tym laboratorium.

Pewnego dnia, kiedy przyszedł do domu i włączył odbiornik telewizyjny, aby wy-
słuchać wiadomości.

– Dzień dobry Państwu, mamy bardzo ważne informacje, niedaleko Awali znale-
ziono groźnego kosmitę – usłyszał.

Nazajutrz, kiedy Tomek przyszedł do pracy nie zobaczył jednak żadnego nowego 
kosmity. Dzień minął mu bardzo dobrze i jak zawsze po skończonej pracy poszedł 
do Doktora Plagi.

W nocy Tomkowi przyśnił się bardzo dziwny sen. Śniło mu się, że na naszej planecie 
ląduje kolejny statek kosmitów i niszczy Ziemię. Zerwał się cały spocony i już nie zasnął.

Kiedy Tomek wszedł do jednego z pomieszczeń laboratorium, ujrzał kolejnego 
przybysza i podszedł do niego dr Nowak i powiedział mu, że ten kosmita nazywa się 
Delta3 i jest bardzo niebezpieczny. Tomek w tym dniu nie mógł zobaczyć kosmity, 
bo ten był zamknięty w klatce, która miała osiemnaście warstw metalu. Kilka dni 
później Tomek zobaczył na badaniu, że kosmita teleportuje ludzi do Krainy Łuzowej. 
Tej nocy zrobił portal, przez który pomógł wydostać się ze swoim kolegą z klatki. 
Rano, kiedy nasz bohater wszedł do laboratorium i poszedł przywitać się ze Stasiem, 
wybuchł alarm i drzwi, przez które mógł uciec, zamknęły się i nie chciały otworzyć. 
Pracownicy zawołali ekipę naprawczą, a Tomek w tym czasie chciał odwiedzić Beta2.

Kiedy szedł do Doktora Plagi po drodze zauważył kilka ciał, a po dojściu na miejsce 
okazało się, że klatka jest otwarta, a w oknie wybita jest szyba. Tomek szybko pobiegł 
do swojej szatni, wyjął kartę „poziomu 5” i poszedł w kierunku gabinetu Stasia. Po 
drodze spotkał Doktora Plagę, który poinformował przyjaciela o swoim zamiarze:

– Tomku, musimy stąd uciec na swoją planetę. Tu nie ma dla nas miejsca. Pomału 
tracimy swoje moce i umieramy. Wiem, że pracowaliście nad naszą kopułą i jest zdolna 
do podróży. Pomożesz nam?

– Tak, bardzo bym chciał, ale jak mam wam pomóc?
– Pomożesz nam w bezpiecznym dojściu do magazynu, w którym znajduje się nasz 

statek i go uruchomisz.
– Potrzebuję trochę czasu – rzekł Tomek. – Nie wszystko dam radę zrobić sam.
– Mamy go bardzo mało – odpowiedział Doktor Plaga.
Tomek po usłyszeniu tych słów zmartwił się, ale stwierdził, że nie ma na co czekać, 
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tylko trzeba działać. Wieczorem spotkał się ze Staszkiem, aby mu to wszystko opo-
wiedzieć i obmyślić plan pomocy przybyszom. Staszek, zaraz po wyjściu od Tomka 
pojechał jeszcze do magazynu, aby popatrzeć na plan statku, aby kosmici mogli wy-
ruszyć w podróż na swoją planetę. Następnego dnia po przyjściu do pracy, razem ze 
Staszkiem, zaczęli działać. Tomek poszedł do Doktora Plagi przedstawić mu plan 
działania i obawy przed Łazarzem i Mrugaczem, gdyż z jego punktu widzenia są 
bardzo niebezpieczni.

– Nie masz się czym martwić, ja to załatwię – powiedział Beta2. – Ja jestem tu 
szefem i będą musieli mnie słuchać.

– Ja nie działam sam – odparł Tomek. – Pomaga mi mój kolega Staszek, bez niego 
nie udało by mi się Wam pomóc.

– Będziecie bezpieczni – odparł Doktor Plaga. – Nic Wam się nie stanie.
– No to… zaczynamy – rzekł Tomek. – Gotowi?
– Tak, gotowi. Ruszamy – odpowiedział mu przybysz.
Tomek poinformował Staszka przez krótkofalówkę, że są wszyscy na swoich miej-

scach i zaczynamy plan „Powrót do swoich”. Staszek wcześniej przygotował mapę 
kapsuły, aby wiedzieć, jak ją uruchomić, jednak mimo wielu prób, nie udawało mu się 
jej uruchomić. Łazarz sprawnie wypełniał swoje zadanie, przez ściany pomieszczeń 
przenikał wcześniej, aby sprawdzić, czy nie kryje się jakieś niebezpieczeństwo i czy 
mają „czystą” drogę do magazynu, w którym jest ich statek.

– Mamy mały problem – odezwał się Staszek.
– Co się dzieje? – zapytał Tomek.
– Nie mogę odpalić kapsuły, nie uruchamia się – odparł Staszek.
– Jak to! Przecież miałeś wszystko sprawdzić! – krzyknął Tomek.
– Sprawdziłem. Wydawało się, że wszystko jest ok, a – nie jest! Nie wiem, co robić!
– Nie martwcie się – rzekł Doktor Plaga. – Maszyna nie odpali, bez mojego kodu 

genetycznego. Tylko ja mogę uruchomić statek.
Oboje odetchnęli z ulgą. Kiedy doszli do statku, wszyscy się ucieszyli. Tomek tylko 

stwierdził, że jakoś dziwnie spokojnie i łatwo im się to udało. Wtedy Staszek przypo-
mniał mu, że jest sobota i prawie nikogo nie ma w laboratorium. Kosmici weszli do 
swojego pojazdu, zajęli miejsca i byli gotowi na odlot.

– Lećcie z nami – zaproponował im szef kosmitów. – Dla Was tu już nie ma i nie 
będzie miejsca.

– Jak to? – zapytał Tomek.
– Przecież nam pomagacie – odparł Beta2. – Albo was zniszczą, albo zrobią winnymi 

i pójdziecie do więzienia, z którego nie wyjdziecie.
– Skąd to wiesz? – rzekł Staszek.
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– Nie mówiłem wam, ale widzę przyszłość i niestety, ale w niej was nie ma – to po 
pierwsze, a po drugie pewno nasi i tak tu przybędą i się zemszczą za przetrzymywa-
nie i robienie na nas eksperymentów. Więc radzę wam, uciekajcie z nami. Na naszej 
planecie będziecie bezpieczni. Nie pozwolimy was skrzywdzić.

Tomek zerknął na Staszka, Staszek na Tomka i bez żadnych pytań wsiedli do po-
jazdu. Doktor Plaga zerknął na panel sterowania.

– Ktoś tu grzebał – rzekł. – Ale poradzimy sobie z tym.
Dotknął jednocześnie swoim nosem jednego z czerwonych guzików na panelu, 

a dwoma palcami guzików czarnych. Nagle poczuli uderzenie, szarpnięcie i smród 
dochodzący z silnika pojazdu. Z sufitu magazynu zaczął sypać się gruz i zaczęła robić 
się dziura w dachu. Uciekający zobaczyli alarm na wyświetlaczu.

– Musimy się spieszyć – powiedział Tomek. – Mamy minutę do wejścia tu pracow-
ników służby ochronnej.

– Wystarczy, już ruszamy – rzekł Doktor Plaga.
Tomek złapał Staszka za rękę.

– Nie ma już odwrotu, zaczynamy nowy etap w naszym życiu – powiedział Tomek.
– Tylko czy warto? – odpowiedział Staszek.
W tym czasie statek zaczął unosić się do góry i przez dziurę w dachu wyleciał…





NA REI
◆ 

Magdalena Nowacka

Kiedyś na Rei, jednym z księżyców Saturna, żyła księżniczka Rebbeca ze swoim 
ojcem Mokolą. Mama jej zmarła, kiedy dziewczynka miała 2 latka. Od tamtej 

pory tato rozpieszczał swoją jedyną pociechę tak, jak tylko to jest możliwe. Była wy-
chowywana w duchu pokoju, miłości do bliźniego oraz dążenia do wiedzy. Mieszkańcy 
planety nie znali, co to wojna, głód i choroby. Pojęcia takie znali tylko w podręczników, 
a uczyli się o nich ku przestrodze. 

Jednak, jak wiadomo, galaktyka jest pełna różnych istot…
Pewnego dnia obcy z księżyca Japet najechali na Reę, żądając ćwierci powierzchni 

księżyca. W zamian obiecali nie zniszczyć cywilizacji Rean. 
Król Mokola, po bezskutecznych rozmowach z najeźdźcą przeprowadził naradę 

z najbardziej światłymi ludźmi na planecie. Okazało się, że Japetanie zażądali ziem, 
które posiadają największą ilość surowców na planecie. W trakcie narady jeden z uczo-
nych zwrócił uwagę na charakter wroga, że są cywilizacją nastawioną na technologię 
i materializm. Nie liczy się sztuka, pokój tylko wiedza, technologia oraz dążenie do 
posiadania coraz większej ilości rzeczy materialnych. Nieważne jakim i czyim kosztem.

Król Mokola wysłuchawszy tych wszystkich wieści popadł w rozpacz. „Jak my 
możemy z nimi rozmawiać albo się obronić, skoro kłóci się to z ideami i filozofią 
Rei?” – myślał. W czasie burzliwych obrad przypomniano historię planety, czasy 
wojen oraz zakon zwany wojowniczym. Byli to mnisi, którzy uprawiali rolę i z niej się 
utrzymywali, a żeby utrzymać świetną kondycję, ćwiczyli z narzędziami rolniczymi. 
To dzięki nim w zamierzchłych czasach zapanował pokój na planecie. Udowodnili, 
że przemoc do niczego nie prowadzi. Pewnej nocy niewielkie oddziały mnichów 
włamały się równocześnie do siedzib wszystkich zwaśnionych stron, wymuszając na 
wszystkich podpisanie paktu o pokoju i rozbrojeniu. Planeta stopniowo się zmieniała. 
A mnisi odeszli w najwyższe góry planety i odcięli się od świata.
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Król rozkazał rozpocząć poszukiwania mnichów – najlepszych i chyba jedynych wo-
jowników na całym księżycu. Po długich poszukiwaniach znaleziono zakon, jednak tylko 
czwórka wojów była w wieku nadającym się do walki. To było za mało, nawet na zamach. 
Zakonnicy się zgodzili podzielić się częścią swojej wiedzy i wyszkolić wojowników. Władca 
kazał szukać ochotników na planecie oraz na sąsiednich księżycach. Poszukiwacze naj-
pierw udali się na Tytana. Znaleźli tylko 12 rekrutów. Wrócili na księżyc z ochotnikami.

Na miejscu władca kazał uzbroić całe wojsko. Wśród wojowników zalazły się dwie 
wojowniczki. Jedną z nich była Rebbeca. Chciała pokazać ojcu swoją miłość do Rei 
oraz to, że ona też umie walczyć i nie chce oddać ani kawałka ziemi. Natomiast drugą 
kobietą była wojowniczka z Tytana – Kristin, która potrafiła biegle władać białą bronią. 
Okazało się, że była zbiegiem z planety, na którą też najechali Japetanie. Obydwie 
panie dopuszczono do wojny. Choć Rebbeca musiał dość długo przekonywać ojca.

– Ojcze obiecuje, że nic złego mi nie będzie.
– Ależ córciu, jesteś dla mnie najważniejsza na całym świecie.
– No tak, ojcze, lecz przecież zawsze powtarzałeś, że każdy człowiek i każde inne 

stworzenie są potrzebne światu.
– Dobrze, kochanie, możesz wziąć udział w walce.

* * *

Szkolenie w klasztorze było bardzo trudne. Rebbeca wiele razy chciała się poddać, ale 
wiara w zwycięstwo dodawała jej sił. Pewnego dnia zagubiła się podczas treningu w gó-
rach. Bezskutecznie próbowała wrócić do swoich. Po wielu godzinach trafiła w dziwne 
miejsce. Była to grota zbudowana z rożnej wielkości i koloru kamieni. Pochodziły one 
z innych planet. Wewnątrz znajdowały się drogocenne kryształy. Ich blask zapraszał 
dziewczynę do środka. Znalazła tam ścieżkę, która prowadziła do tajemnej skrytki. 
W szkatułce znajdował się papirus, którego nie rozumiała. Podekscytowana zaniosła 
go do ojca. Naukowcy zdołali go odczytać. Była to przepowiednia: „Gdy w wielkiej 
walce wezmą udział dwie kobiety, zostanie ona wygrana”.

* * *

Gdy na polu bitwy stanęły dwie armie, wtedy Rebbeca i Kristin postanowiły zapobiec 
rozlewowi krwi. Potajemnie udały się do władcy Japetan. Chciały go zgładzić. Jednak 
stało się coś nieoczekiwanego. Gdy oczy Rebbeci i króla się spotkały, rozpalił je blask 
taki sam, jak panował w grocie – blask tysiąca planet. Żadne z nich nie było już zdolne 
do walki. Tak samo stało się z wojownikami obydwu armii. Pokonała ich MIŁOŚĆ.



GDZIEŚ TAM NIEDALEKO
◆ 

Zuzanna Nowacka

Na Fobosie – jednym z księżyców Marsa – wśród kraterów mieszkali Kirdionianie. 
Mieszkańcom księżyca od 234 lat żyło się wspaniale, aż do pewnej nocy. 19 lute-

go 2652 roku godziny 01:32 na Fobos najechały wrogie wojska Mirdorów z Deimosa. 
Za litość żądali połowy księżyca. Kirdionianie nie mieli w głowie nawet przez chwilę, 
aby poddać się bez walki. Król, dowiedziawszy się o wszystkim, rozkazał przygotować 
najlepszych wojowników. Armia ruszyła bezzwłocznie w bój.

Na początku najeźdźcy wygrywali, lecz wystarczyło odpowiednio zmotywować 
Kirdionianów i Mirdornianie powoli tracili przewagę, jaką uzyskali atakując z zasko-
czenia. W trakcie krwawej bitwy, do której doszło w drugim miesiącu najazdu, zginęło 
mnóstwo wojowników, zarówno z Fobosa, jak i z Deimosa. Ten najazd wywrócił życie 
mieszkańców do góry nogami. Wielu opuściło w pośpiechu swoje domy, zabierając 
ze sobą tylko to, co miało pod ręką w chwili najazdu.

Widząc, że atak z zaskoczenia nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, Goran, król 
Deimosa, za namową swoich doradców, rozkazał agentom w cywilu, aby polecieli 
na Marsa i porwali księżniczkę Kirdonian, która uczyła się na tamtejszej akademii 
wojskowej. A swoim doradcom rzekł:

– Macie dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie królewskiej, nie wzbudzając podej-
rzeń – mówiąc to, umilkł.

Przypomniały mu się czasy z dzieciństwa, gdy jego najlepszym przyjacielem był 
właśnie król atakowanej planety. Ocknąwszy się, dodał:

– Na pierwsze wiadomości oczekuję o 9 rano – i machnął ręką.
Wszyscy wyszli. Został tylko Goran i jego żona.

– Ale co ty chcesz zrobić? – zapytała go królowa.
– On… Ten… Ten morderca! To wszystko… ten chaos! To przez niego!
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– Spokojnie. Co on ci zrobił? – dopytywała wścibska małżonka.
– To on zaczął to piekło! Było to 54 lata temu na zjeździe absolwentów Uniwersytetu 

Marsjańskiego. Miałem najlepszy projekt – mówił. – Już mieli wręczać mi nagrodę, 
on wykrzyknął, że to nie mój projekt. Twierdził, że ukradłem jego pomysł. Komisja 
oceniająca, po jego ckliwych historyjkach, przyznała mu nagrodę za mój projekt, 
a mnie wygnano z Fobosa.

Od tamtej pory Goran nie mógł wybaczyć dawnemu przyjacielowi.

Tymczasem za Neptunem grupa szkoleniowa dalekiego zwiadu floty kirdioniańskiej 
składająca się z trzech strzał, lekkich i szybkich jednostek oraz kutra torpedowego 
stanowiącego jednocześnie statek dowodzenia i wsparcia, wykryły mały punkcik na 
obrzeżach układu słonecznego. Przemieszczał się on z niewielką prędkością. Prze-
skanowanie obiektu wywołało poruszenie na statku dowodzenia. Skany wykazały 
bowiem, że obiektem jest kapsuła nieznanego pochodzenia, która posiada włączone 
systemy podtrzymywania życia. Komodor, dowodzący zespołem zwiadu, zdecydował 
się zawiadomić główne dowództwo na rodzimej planecie o zaistniałym znalezisku. 
Jednocześnie obierając kurs na kapsułę w celu jej przechwycenia. Po dotarciu do 
celu Nigglet – jeden z uczestników wyprawy – wszedł do kapsuły. Ujrzał tam coś 
niesamowitego. Stała tam Hesa – ich księżniczka – w dziwnych ubraniach, a obok niej 
w wielkim, podłużnym pojemniku wypełnionym zieloną substancją, leżał nieznany 
wcześniej Kirdionanom stwór. Miał on wielkie, grube łapska, trzy krótkie odnóża, 
głowę w kształcie owalu, małe oczka, których było dwanaście, usta wielkie od ucha do 
ucha (dosłownie), nie posiadał nosa, tylko dwie dziurki, tułów podobny do ludzkiego, 
uszy zwinięte w małe ruloniki. Na całym ciele pokryty był włosami, a kolor jego ciała 
podchodził pod khaki i kasztanowy.

– Księżniczka tutaj? – zapytał Nigglet.
– Tak, a czemu pytasz? – zdziwiona odpowiedziała pytaniem na pytanie.
– Król o tym wie?
Hesa popatrzyła się na niego z wyraźnym lekceważeniem i wróciła do pracy. Kapi-

tan załogi zaniepokojony długą nieobecnością Niggleta osobiście wszedł do środka. 
Pierwszym, co zobaczył po wejściu, był jego wróg z planety Neptun z rodu Makkoki.

– Co… Co… Co to ma być?! Skąd to masz? Nie powinnaś być w pałacu? – oszoło-
miony Barkrash nie mógł nic więcej powiedzieć.

To jest Erni. Znalazłam go podczas comiesięcznego spaceru po galaktyce – odpo-
wiedziała ze spokojem Hesa. – Ale nadal nie wiem, kim on jest.

– Jest to szpieg, który miał pracować na naszą korzyść, a stało się odwrotnie. – zaczął 
opowiadać. – Było to 53 lata temu. Na nasze ziemie najechali Mirdorianie. Nikt nie 



51

Kategoria 9–13 lat

wiedział, dlaczego to zrobili i do dziś nie wiemy. Może z powodu zazdrości? A może 
to tylko zbieg okoliczności? – tymi słowami skończył.

Wracając do Kirdionii:
Król Mirdorów wysłał Kirdionianom groźbę o następującej treści: „JEŻELI NIE 

ODDACIE NAM POŁOWY PLANETY, PORWIEMY WASZĄ KSIĘŻNICZKĘ. 
MACIE CZAS DO KOŃCA TYGODNIA. GORAN MRAKSI”.

Bezsilny Kal–Gurl nie mógł zdecydować, co im oddać: ziemie czy córkę. Na 
szczęście przypomniał sobie o takiej planecie jak Ziemia. Wysłał więc posłańców, 
by przekazali królowi Goranowi, że na trzeciej planecie od słońca żyją prymitywne 
istoty. Może sobie zrobić z nimi, co chce. I zawładnąć całą planetą, a „stwory” będą 
uważały go za króla.

– My zostawimy księżyc dla siebie, a on dostanie to, czego chce – oznajmił do córki, 
zapominając o sprzeczce sprzed lat.

Wiadomość doszła bez większych przeszkód, lecz Goran się nie zgodził. Co prawda 
pomysł zdrajcy nie był taki zły. Miał w planie już od dawna zaatakować Ziemię. Jednak 
w ostatniej chwili dodał:

– Niech będzie. Powiedzcie swojemu królowi, że zgadzam się na te warunki.
– Dzięki, miłościwy panie – powiedzieli chórem posłańcy.
Jednak nie wiedzieli o haczyku w tym planie. Goran zamierza podbić Ziemię, ale 

gdy Ziemianie spytają się, dlaczego zaatakował ich planetę, wtedy odpowie, że robi 
to z polecenia króla Kal–Gurla. Tak zamierzał się zemścić. Co prawda wywoła wojnę 
między Fobosem a Deimosem, ale to był najmniejszy z problemów. Dwa lata później 
królowi Mirdionianów przypomniał się złowieszczy plan zawładnięcia Ziemią. Zaczął 
więc przygotowania do inwazji: zwołał najlepszych wojowników, rozkazał chemikom 
ulepszyć gaz usypiający i zaangażować rekrutów. Wszystko trwało kolejne trzy mie-
siące. Załoga ruszyła w osiemnastu statkach uzbrojonych w karabiny laserowe. Jako 
pierwsi lecieli Goran i najodważniejsi wojownicy. Najpierw wylądował statek króla, 
a reszta miała czekać na sygnał. Na terenie, na którym statek zaparkował, mieścił się 
mały domek. Goran wparował do środka, jakby go coś poparzyło. Ujrzał tam dwóch 
chłopców siedzących przy schodach z przestraszonym wzrokiem. Mieli sześć i dzie-
sięć lat. Nie wierzyli w to, co się dzieje. W ich głowach były tylko myśli: „Co to jest?”, 

„Co on z nami zrobi?”. Nic nie było pewne. Chłopcy nie ruszali się przez jakiś czas, aż 
w końcu Goran zapytał:

– Gdzie mogę znaleźć waszego wodza?
– Jest w ratuszu – odpowiedzieli chłopcy
– Gdzie to jest? – zdziwił się Goran.
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Chłopcy mu nie odpowiedzieli. Król Deimosa postanowił sam odnaleźć drogę do 
wyznaczonego celu. Długo szukał obiektu, gdy udało mu się go znaleźć, bez chwili 
wahania otworzył drzwi i rzekł:

– Ja jestem Goran, król Deimosa. Chcę rozmawiać z waszym przywódcą.
Wszyscy odsunęli się w taki sposób, że burmistrz miasta nie miał innego wyjścia, 

musiał go wysłuchać.
– Jeśli w ciągu dwóch godzin nie dostanę…
– Chcesz złota? A może jakiegoś drogiego sprzętu? Dostaniesz to czego pragniesz – 

rzekł burmistrz, przerywając Goranowi.
– Chcę tylko, abyś dał mi uzdrawiające rośliny. Jeśli zaś tego nie wykonasz, twoja 

planeta obróci się w pył, a Kal–Gurl nie będzie zadowolony – mówił dość poważnym 
głosem.

– Kto to jest Kal… Kal–Gurl? – dopytał przestraszony.
– Kal–Gurl to Kirdionian, który mnie przysyła bym zniszczył waszą planetę. Lecz 

kazał was oszczędzić w zamian za magiczne rośliny – dopowiadał coraz bardziej 
fantazjując.

– My nie mamy magicznych roślin. Zmiłuj się o miłościwy panie – błagał na kola-
nach burmistrz.

Goran odszedł bez słowa. Machnął rękę na znak rozpoczęcia inwazji. Wtedy osiem-
naście myśliwców zaczęło strzelać najpierw w kierunku ratusza, a później celowali 
w inne budynki. Ludzie byli przerażeni. Po zniszczeniu ratusza odezwał się znajomy 
głos:

– To wszystko z polecenia króla Kirdionian – Kal–Gurla!
Oczywiście Mirionianie nie zniszczyli całej planety tylko małe miasteczko gdzieś 

w okolicach Dublinu.
Amerykańscy żołnierze nie zamierzali zostawić tak tego. Wystąpili z prośbą do 

rządu, aby sfinansował wyprawę na Fobos. Ziemianie chcieli zemścić się na ich władcy. 
Rząd próbował podważyć ich dowody, lecz wynik był jednoznaczny, uzyskali wsparcie 
finansowe. Wyprawa odbyła się jeszcze tego samego roku. Po długich przygotowaniach 
w końcu ruszyli. Pozory mylą. Mars wydaje się blisko, ale żeby tam dotrzeć trzeba 
lecieć aż dziewięć miesięcy. Tak też było i w ich przypadku. Leciało ich dwudziestu 
i wszyscy w jednej rakiecie. Rakietą to chyba się nie nazywało. Po wylądowaniu na 
Czerwonej Planecie ujrzeli to, czego żadna sonda nie widziała. Te zielone stworki… 
Przystanek nie trwał długo, gdyż musieli odwiedzić Fobos. Zdziwili się bowiem, gdyż 
budynki, technologia i pojazdy były dużo bardziej zaawansowane.

W tej samej chwili na księżyc przyleciała grupa szkoleniowa z Makkokanem. Tu-
tejsi mieszkańcy byli bardzo zdziwieni widokiem obcych. W ludzi zaczęli rzucać 
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sieciami, a czerwonego stwora wygwizdywali. Co prawda on tego nie słyszał, bo był 
w śpiączce. Przybyszy z niebieskiej planety związali kablem, który pod wpływem 
ruchu zacieśnia się jeszcze bardziej. Po nieudanej walce z kirdioniańską technologią, 
poddali się. Drugiego dnia obudzili się ledwie żywi z wyczerpania. To powietrze nie 
wpływało dobrze na ludzi. 

– Przyślijcie Kal–Gurla! – krzyknął jeden z nich.
Po godzinie zjawił się żądany król i zaczęła się rozmowa:

– Co my Ci zrobiliśmy, że kazałeś nas napaść! – z niepewnością w głosie mówił 
kolejny.

– To Goran, król Deimosa. On żąda władzy – tłumaczył się biedny Kal–Gurl.
– Skoro jesteś niewinny, to czemu nas związaliście?
– Rozwiązać Ziemian! – rzekł monarcha. – Lećcie na drugi księżyc Marsa i poroz-

mawiajcie z nim. Dostaniecie trzech moich ludzi, którzy w razie kłopotów powiadomią 
mnie o wszystkim.

Ludzie się oddalili. Dotarcie na Deimos zajęło mniej czasu niż spodziewali się 
tego przybysze. Kirdionianie nie szli bezpośrednio z nimi, raczej z tyłu. Rozmowa 
przebiegała spokojnie. Agenci zatem połączyli się z tymi na rodzimej planecie:

– Jak tam przesłuchanie tego czerwonego?
– Jeszcze się nie obudził. Ciągle czekamy – odpowiedział.
Nagle zaczęła się szarpanina, więc „ochroniarze” ruszyli z pomocą. Podczas bójki 

doszło do zamordowania jednego z kirdonian i samego króla Mirdorów. Według 
Marsjańskiego Prawa podlegali oni teraz pod Fobos.

– Zatem jeden wróg mniej – rzekł agent.
Ziemianie zostali na Deimosie, a służba poleciała oznajmić dobrą wiadomość 

królowi. Władca był rad tej wiadomości. Wyprawił ucztę. Między Ziemią a Fobosem 
był sojusz. Zostało tylko dowiedzieć się jakim cudem Makkok znalazł się w kapsule… 
Król przez całą drogę na Deimos rozmyślał o przyjaźni, władzy, zdradzie i szpiegostwie. 
Czy to przypadek? Czy może zwykły zbieg okoliczności? Duchy przeszłości zaczęły 
powracać. Jak przez mgłę dotarło do niego, że pilot informuje go o przygotowaniu 
do lądowania. Ocknął się. No cóż, później będzie się martwić zagadkami i poszedł 
przywitać nowy lud.





PROMIENNY POSIŁEK
◆ 

Małgorzata Pietrzyk

Róża drżała. Jej szare oczy cierpiały na widok promieni Apatury Iris, które właśnie 
zajrzały do jej okna, zwiastując początek nowego dnia. Jej zniecierpliwione dłonie 

szukały pudełka, w którym znajdowało się antidotum na jej ból… Promienny Cercis. 
Jest. Dziewczyna już miała chwycić za łodygę, gdy nagle zorientowała się, że zostały 
tylko dwa ostatnie kwiaty. Jednak cierpienie było zbyt silne. Róża przyłożyła roślinę 
do nosa, wzięła głęboki oddech i… kwiat rozprysnął się w powietrzu niczym mydlana 
bańka. Oczy 23–latki nabrały zielonej barwy, a z jej twarzy ustąpiło cierpienie, dając 
miejsce dla niczym niezmąconej radości.

Dzień upłynął Róży dość spokojnie. Jednak noc zmieniła się w koszmar. To wtedy, 
nastała pełnia księżyca na Tulipie – smutnej, szarej, jakby pozbawionej życia planecie. 
Dziewczyna nie mogła zasnąć. Myśli o rodzicach nie dawały jej spokoju. Postanowiła 
pójść do salonu. W kominku płonęły ostatnie płomienie ognia. Postanowiła zajrzeć 
do szafki, w której były schowane stare albumy fotograficzne. Otworzyła drzwiczki. 
Wyjęła plik zdjęć, a w powietrzu uniósł się pył. Pośród fotografii dziewczynka za-
uważyła jakiś dokument. Wiedziała, że to nie był przypadek. Musiała go przeczytać.

Kochana Różo. Weź do serca te słowa, które zaraz przeczytasz, ponieważ są wyjąt-
kowo ważne. Na odległej planecie Pyramid panuje zła czarownica Hexa. Przed Twoim 
pojawieniem się razem służyliśmy na jej zamku.

Przejdźmy jednak do najważniejszych zdarzeń i rzeczy, a właściwie… roślin. W chwi-
li, gdy to czytasz, nas już nie ma. My już wiemy, że to czarownica nas zabije, ponieważ 
dowiedziała się, że masz przyjść na świat. Nie chciała, aby na jej planecie była kolejna 
Tulipianka – zawsze czuła w nas zagrożenie, ale też korzystała z naszego potencjału. 
Odkryliśmy tajemnicę Hexy i tajne miejsce w jej zamku. Laboratorium. To właśnie w nim 
tworzy się Cercisy. Kwiaty, od których mocy będziesz uzależniona. W tym pomieszczeniu 
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jest tablet, w nim są przepisy na przyrządzane z niego eliksiry. To one uśmiercają wrogów 
Hexy. Jednak ten nieskonstruowany maszynowo, Cercis rośnie za zamkiem, przy Fiole-
towym Strumyku. Jego pradawna naturalna siła wszystko wyleczy. Będziesz musiała go 
zerwać. Wtedy twoje uzależnienie odejdzie, a planeta Pyramid zniknie z kosmosu wraz 
ze swoją władczynią.

W naszym salonie jest zielona szafka, w niej znajdziesz laptop, który jest połączony 
z laboratorium. Nie możemy więcej napisać. Wszystkie potrzebne informacje są w laptopie. 
Pamiętaj, zawsze będziemy w Twoim sercu. Rodzice – Zinnia i Taxus

Róża była zszokowana. Z trudem docierały do niej informacje z listu. Jednak jej 
jakby świeżo otwarty umysł podpowiedział, aby szybko zacząć działać. Dziewczyna 
otworzyła wspomnianą w liście szafkę. Była zaskoczona, że może coś w niej być, po-
nieważ wielokrotnie w niej sprzątała i nic nie wzbudziło jej zainteresowania. Po kilku 
minutach znalazła. Laptop był ukryty pod otwieraną deską. Nie wiedziała, co w nim 
znajdzie, ponieważ był „inny”. Pokrywał go złoty kurz. Zdmuchnęła go, a komputer 
się otworzył. Jednak potrzebne było hasło. Czuła, że je zna. Najpierw wpisała imiona 
swoich rodziców, a następnie nazwę swojej planety – Tulip. Rzeczywiście pasowało 
to drugie.

Na pulpicie zobaczyła program o nazwie Wirtualny Pyramid. Weszła w niego. 
Tam zobaczyła mapę. Znajdował się na niej zamek i Fioletowy Strumyk. Skierowała 
kursor na zamek, a następnie nacisnęła. Wnętrze budynku było bardzo nieprzyjemne, 
wręcz odrażające. Takie zimne. Choć była tam wirtualnie, czuła fizyczny chłód. Róża 
postanowiła odszukać laboratorium, ponieważ to było dla niej najważniejsze. Znalazła. 
Pierwsze drzwi na lewo. Nacisnęła na nie. Tam panował strach.

Tulipianka zaczęła szukać tabletu. Nie miała się czego bać. Wiedziała, że nikt jej 
nie znajdzie, nie zobaczy. Szukając, starała się logicznie myśleć: urządzenia elektro-
niczne zazwyczaj są na biurku. Rzeczywiście, był w szufladzie. Dziewczyna nie wie-
działa jednak, jak go ma skopiować do swojego laptopa. Nagle poczuła ucisk w klatce 
piersiowej, a jednocześnie jej serce waliło jak oszalałe. Już widziała, że ktoś wszedł 
do pomieszczenia, w którym się znajdowała. Choć dostrzegała tylko ponury cień, 
wiedziała, że to Hexa.

Dziewczyna już zauważyła opcję kopiowania, ale nagle zaczęła drżeć. To uzależnie-
nie. Wiedziała, że musi powąchać Cercisa. Ostatniego Cercisa. Natychmiast poszła 
po pudełko. Wyjęła z niego ostatniego kwiatka i… zaciągnęła się. Rośliny już nie było. 
Gdy Róża doszła do siebie, wróciła do laptopa. Zauważyła, że czarownica zmierzała 
ku urządzeniu, jakby wiedziała, wyczuła, że ktoś chce je zdobyć. Mimo to nie udało jej 
się powstrzymać przeciwniczki z Tulipa. Ta szybko go skopiowała. Jednak nie mogła 
go wziąć do rąk. Był również wirtualny. Wtedy dostała wiadomość.



57

Kategoria 9–13 lat

Hexa chciała walczyć. Roża była mądra i odważna, zgodziła się, musiała. Zobaczyła, 
że promienie Apatury Iris znikają. Jakby się cofały. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, 
domyśliła się, że to na pewno sprawka Hexy. Zaczęła działać. Znalazła zakładkę „moce” 
i w nią weszła. Było tam wiele opcji, ale Tulipianka zdecydowała się na zmniejszenie 
mocy prądu. Było to rozsądne, ponieważ polecenia, jakie dawała komputerowi były 
wykonywanie z minutowym spowolnieniem. Róża w końcu odcięła czarownicę od 
sieci. Było to ogromne osiągnięcie. Teraz miała większy obszar działania.

Dziewczyna była pochłonięta elektryczną walką. Czuła coś niespotykanego, uczucie, 
którego nigdy nie doświadczyła. Zaczęła się uśmiechać, ponieważ wiedziała, że to już 
koniec walki. Co 30 sekund Róża dostawała opcje nowych mocy. Nagle zauważyła tę 
upragnioną – WYMUŚ KAPITULACJĘ. Musiała jej użyć.

Na ekranie pojawiła planeta Pyramid, a chwilę po tym komunikat:
„Teraz przeszłaś przez całościowo najtrudniejszą część zadania. Jednak pozostała ci 

jeszcze jedna rzecz. Teraz wstań zza biurka i działaj. Musisz dotrzeć na planetę Hexy 
i zniszczyć kwiat. W liście od rodziców masz podpowiedź, gdzie rośnie i co z nim 
trzeba zrobić. Jeżeli tego nie uczynisz, Tulip już na zawsze pozostanie ciemny, zimny 
i nigdy nie znajdziesz tam żadnej rośliny. Tulipianie bez kwiatów stopniowo wymrą, 
w końcu zabraknie im tlenu, a promienie Apatury Iris przestaną oświetlać twoją 
planetę. Istnieje jeden sposób, aby dostać się na Pyramid. Teleportacja. Musisz pójść 
do Tulipianina Narcyza. Mieszka on 100 metrów od twojego miejsca zamieszkania. 
Narcyz pomoże ci w teleportacji. Jeżeli czegoś nie będziesz wiedziała, śmiało zapytaj 
jego. Powodzenia!!!”

Róża nie wiedziała, kto był autorem tych słów, jednak wzięła je do serca. Dotarła 
na miejsce, zapukała do drzwi, a jej oczom ukazał się centaur. To właśnie był Narcyz. 
Zdziwiła się, był piękny, spokojny, jakby szczęśliwy. Inny niż typowi Tulipianie.

– W czym mogę ci pomóc? – zapytał.
Opowiedziała mu dokładnie o wszystkim.

– Dobrze, zaraz coś poradzimy – oświadczył i po chwili przyniósł jakąś księgę. – Nie 
mamy dużo czasu, do godziny 17:00 można się teleportować, a więc mamy jeszcze 5 
minut. Musimy się śpieszyć.

– Dobrze, w takim razie co mam robić? – zapytała Róża.
– Stań na środku dywanu i wykonuj moje polecenia. Podaj swoją ulubioną liczbę, zrób 

to najgłośniej możesz, ale nie krzycz. To wystarczy do tego, abyś dotarła na Pyramid. 
Jeżeli będziesz chciała wrócić, zrób to samo co teraz – polecił Narcyz.

I Róża głośno i bardzo wyraźnie wypowiedziała:
Dwadzieścia trzy.
Czuła prędkość i trwający może sekundę ból głowy. Nie widziała nic. Później 
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nagle spojrzała w dół i zobaczyła zamek Hexy. Wiedziała, że osłabiona czarownica 
śpi w laboratorium, ale nie może jej zobaczyć, ponieważ cała dobra energia Róży 
przejdzie na Hexę.

Szybko zaczęła szukać Fioletowego Strumyku. Wtedy na jednej z ścian zamku 
zauważyła napis: TAM JEST MATKA. Domyśliła się, że chodzi o Cercisa. O OSTAT-
NIEGO CERCISA. Poszła dalej, a jej oczom ukazał się strumyk. Obok niego zobaczyła 
kwiat. Próbowała poczuć z daleka jego woń. Zrozumiała szybko, że moc jego zapachu 
przestaje na nią działać tak jak kiedyś. Krzyczała w duchu, że nie może powąchać 
matki, ponieważ to zniszczy wszystko co do tej pory osiągnęła. Szybko podeszła 
bliżej Cercisa i… wyrwała go. Wiedziała, że ma 5 sekund na teleportację, a więc 
natychmiast krzyknęła:

– Dwadzieścia trzy!
Znów była na Tulipie, a jego wszyscy witali Różę z uśmiechem. Dookoła panowała 

zieleń, której wcześniej nigdy nie widziała. Czuła się jak dziecko, które odkrywa zagadki 
świata. Poszła do swojego ogrodu. W końcu był zielony, po trawie chodziły mrówki, 
a w powietrzu latały motyle. Natomiast dookoła rosły cudowne rododendrony. To 
było wspaniałe. Róża otworzyła nowy rozdział, w swoim życiu.

Minęły dwadzieścia trzy lata od całego zajścia, gdy córka Róży – Niezapominajka 
w ogródku znalazła Cercisa wszystko się zmieniło. Może znowu, gdzieś w oddali 
istnieje inna planeta…



SPÓJRZMY Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
◆ 

Julia Rabiega

Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak nasze życie będzie wyglądało za kilkanaście, 
kilkadziesiąt lub kilkaset lat? Czy te wszystkie zdarzenia, które obecnie mają miej-

sce w naszym życiu w przyszłości toczyłyby się zupełnie inaczej? Może lepiej, może 
prościej, a może dałyby nam szanse na lepsze życie, z dala od bólu, trosk i niepokoju?

Takie rozważania nasunęły mi się podczas czytania książki R. J. Palacio pt. „Cu-
downy Chłopak”. Jest to opowieść o dziesięciolatku, mającym na imię August, który 
mimo swojego młodego wieku tak wiele w życiu wycierpiał. Zmagał się ze znieczulicą 
społeczną i obłudą ze strony innych ludzi, a z drugiej strony był bardzo wspierany na 
każdym kroku przez swoich najbliższych, którzy zawsze byli blisko niego.

August urodził się ze zdeformowaną twarzą i mimo licznych operacji, jego wygląd 
odbiegał od wyglądu jego rówieśników. Odczuwał to na co dzień podczas wykonywania 
różnych czynności. Pozostawał jednak radosny i otwarty na kontakty z innymi osobami.

W książce możemy zauważyć, jak często ludzi oceniamy po wyglądzie, nie spo-
glądamy w ich wnętrze.

Pewnego wieczoru, podczas lektury, tak się zamyśliłam, że przeniosłam się do wyda-
rzeń w niej opisanych. Przeżywałam z bohaterem wszystkie przygody. August bardzo 
marzył o tym, aby zostać kosmonautą, a ja umożliwiłam mu spełnienie tego pragnienia.

Wspólnie wykonywaliśmy pojazd kosmiczny, który swoim kształtem przypominał 
trochę spodek, trochę rakietę, a jakby się dobrze przyjrzeć, to ludzką twarz razem ze 
wszystkimi jej częściami. Był to pomysł Augusta, który chciał w ten sposób upodobnić 
się do ludzi, uważających się za ,,normalnych”. Wszystko starannie zaplanowaliśmy. 
Spakowaliśmy potrzebne rzeczy i wyruszyliśmy wspólnie w naszą nieznaną przygodę. 
Snuliśmy wspólne plany dotyczące tego, co będziemy robić, ale pojawiały się też obawy, 
co nas spotka w oddali, być może na innej planecie, z dala od Ziemi i najbliższych.
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Gdy wszystko było gotowe, August zwrócił się do mnie:
– Julka, a spakowałaś wodę?! Bo nie wiadomo, czy tam, gdzie dolecimy, będzie 

zdatna do picia.
– Tak! Spakowałam na pewno – odpowiedziałam zaniepokojonemu przyjacielowi.
Zabraliśmy jeszcze koce, poduszki, przybory higieniczne oraz odzież na zmianę.
August cały czas miał na głowie kask, pod którym ukrywał swoją ułomność. Kiedy 

przygotowania dobiegły końca, wsiedliśmy do naszej maszyny. Wtedy usłyszałam 
głośny krzyk Augusta, który zabrzmiał wręcz jak komenda:

– Kask ściągnij!
Na twarzy przyjaciela pojawił się uśmiech. Pierwszy raz widziałam u niego radosne 

oczy i tryskającą z jego twarzy pogodę ducha. To wszystko tworzyło tak realistyczny, 
rzeczywisty obraz, który do tej pory nie był mi znany. W głębi serca cieszyłam się, że 
było mi dane oglądać Augusta w takiej euforii.

Nie zwracał uwagi na swoje wady czy niedoskonałości, jakimi obdarował go los.
Droga przebiegała spokojnie. Mogliśmy obserwować zmniejszające się w oknach 

krajobrazy. Na zmianę pojawiły się góry, lasy, wody, a także gwiazdy. Nagle nasz pojazd 
zaczął trząść się, a z jego wnętrza wydobywały się różne dźwięki:

– Tu, tuk, tuk…pyr, pyr, pyr… pi, pi, pi…
Następnie rakieta się zatrzymała. Niepewnie wyjrzeliśmy przez okno, ale nie mo-

gliśmy za dużo zobaczyć, gdyż było ciemno. W pewnym momencie zauważyłam jeden 
żółty, bardzo jasny punkt. Zawołałam:

– Spójrz! August, spójrz! – skierowałam palec wskazujący w intrygujące mnie 
miejsce i pokazałam je koledze.

Wyszliśmy oboje z pojazdu i zmierzaliśmy w kierunku ukazującego się światła. 
Otaczająca ciemność zaczęła się rozjaśniać, a naszym oczom zaczął ujawniać się widok 
pięknej przyrody. Wszystko było tak absorbujące i ciekawiło nas, że nie mogliśmy 
przestać przyglądać się otaczającemu światu.

Przed nami pojawiły się różne gatunki zwierząt i owadów, których do tej pory nie znali-
śmy. August nawet nie zwrócił uwagi, że wyszedł bez kasku. Nagle poczułam, że ktoś bardzo 
intensywnie szarpie mnie za rękaw bluzy. Odwróciłam się i zobaczyłam, że to mój towarzysz 
wyprawy ze zdziwienia nie może wydobyć żadnego słowa. Słyszalne były tylko dźwięki:

– Hmmy…, Hmmy…
Ręka Augusta była wyciągnięta na wprost. Wtedy zobaczyłam, że wokół nas po-

jawiło się coraz to więcej postaci. Po chwili zrozumiałam, dlaczego mój przyjaciel 
zaniemówił, można powiedzieć, że z wrażenia.

Wszystkie te postaci były naszego wzrostu lub trochę wyższe. Można było zobaczyć, 
że są obu płci: żeńskiej i męskiej. W zasadzie niczym się nie różniły od nas, a już na 
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pewno od Augusta. Okazało się, że wszyscy mieszańcy nowo poznanego przez nas 
miejsca, mają takie same twarze jak August. Co więcej tubylcy byli wręcz zdziwieni, 
dlaczego pytamy o ich wygląd.

August szybko się z nimi zaprzyjaźnił, a mnie było trochę trudniej, bo przecież 
różniłam się od innych. Jednakże szybko się do mnie przekonali. Ja także nie zwra-
całam uwagi na ich wygląd. Oprowadzili nas po swojej planecie, która nazywała się 
Równolandia. Jeden z mieszkańców – Bolek – opowiedział nam skąd taka nazwa:

– Wszyscy tutaj, bez względu na wiek, płeć, zainteresowania i choroby, jesteśmy 
tak samo ważni. Zawsze możemy liczyć na siebie i służymy pomocą innym, Wszyscy 
żyjemy w zgodzie.

Szybko mijał dzień po dniu. Bardzo się zadomowiliśmy. Żyliśmy w zgodzie i har-
monii. Przeżywaliśmy różne ciekawe przygody i poznawaliśmy zwyczaje panujące 
na Równolandii.

Patrzyłam na Augusta i nie mogłam się nadziwić, jaki jest szczęśliwy. Sama również 
czułam się taka wolna i spokojna. Świat wokół nabrał barw. Zaczęliśmy zwracać uwagę 
na rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Mieszkańcy planety pokazali nam swoje wynalazki, o których nigdy nie słyszeli-
śmy. Ale nie to było dla nich najważniejsze. Nielatające samochody, niewypasione 
video–telefony, nauka na odległość. Liczył się dla nich szacunek do drugiej osoby.

– Hallo, to ja! Twój telefon! Odbierz mnie!
Dźwięk mojego telefonu wyrwał mnie z zamyślenia, można wręcz powiedzieć letar-

gu. Uświadomiłam sobie, że przeniosłam się w przyszłość, zobaczyłam, jak odbywają 
się podróże między planetami, jak żyją mieszkańcy innych miejsc.

Zadałam sobie pytanie: „Czy naprawdę, to wyprawy międzyplanetarne oraz niezna-
ni wcześniej osobnicy, muszą nam uświadamiać rzeczy tak oczywiste, jak chociażby 
tolerancja i zrozumienie wobec drugiego człowieka?”

Cała ta przygoda utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie wygląd zewnętrzny 
człowieka się liczy, nie nowe wynalazki czy rozwój technologii, nie podróże, ale war-
tość wewnętrzna człowieka jest najważniejsza. Choroba nie wybiera i może dopaść 
każdego z nas. Role mogą szybko się odwrócić. Spójrz z nadzieją w przyszłość i zobacz, 
co możesz mieć już dziś.

Wróciłam do czytania książki i spojrzałam na jej bohatera z innej perspektywy. Co 
więcej – zakupiłam już drugą część przygód Augusta!





KSIĘŻNICZKA MARISSA
◆ 

Lena Rola-Skibicka

– Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna – rzekł dziadek Ferdynand.
– A jaka królewna? – spytała Anna.
– Imię jej brzmiało Marissa.
– Dziwne bardzo. Nigdy takiego nie słyszałam.
– Prawda, ale miała coś cennego i magicznego w sobie.
– A co?
– Posiadała ogromną moc. Mogła uleczyć każdego, choćby najbardziej rannego. 

Dzięki temu jej lud mógł żyć wiecznie.
– I co się stało, dziadku, dalej?
– Mówi się, że Marissa nie miała serca, bo chowała go w magicznej szkatułce. W pa-

łacu, który się nazywał Sarissa urodziła się i wychowała. Żyła 150 lat, aż przyszli 
rozbójnicy i okradli magiczną szkatułkę.

– Dlaczego to zrobili?
– Ponieważ to była bardzo cenna szkatułka i chcieli ją sprzedać za miliony famellów.
– A potem?
– Uciekła i nigdy już jej nie widziano.
Od tamtego momentu minęło 5 lat. Anna miała 12 lat, a jej brat Alex 15. Żyli sobie 

w miasteczku o nazwie Maplewood. Alex był chłopcem bardzo pracowitym, zbierał 
pieniądze dla swej rodziny.

Pewnego dnia poszedł do Pana Smitha, aby pociąć trochę drewna.
– Panie Smith, znajdzie się jakaś praca dla mnie dziś?
– No pewnie, weź siekierę i potnij dla mnie 6 drzew brzozowych. Dostaniesz za 

to 50 famellów.
– Dziękuję, za pół godziny wracam.
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Minęło 20 minut. Alex ścinał już 5 drzewo, gdy trafił na przeszkodę.
– Mam nadzieję, że od siekiery nie odłamie się rączka. Pan Smith będzie zły…
– Panie Smith! Panie Smith! Przepraszam, ale…
– Ty głupcze! Twój dziadek nigdy by nie złamał siekiery. Masz 20 famellów i wynoś 

się stąd.
Alex wrócił do domu i położył się. Nagle przyszła Anna.

– Alex, chcesz się z mną pobawić?
– Nie chce mi się. Nie mam dziś humoru.
– Proszę, proszę, Alex.
– No dobra, ale ja szukam
– Dobrze, zamknij oczy!
– 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10! Szukam!
– Tu jej nie ma. Tu też. Aaaaaaaa…
– Gdzie jestem? W jakiejś jaskini. Co tu jest napisane? „Nie wchodzić”. Lepiej wyjdę 

stąd, tylko jak?
Alex wołał i wołał Annę, ale nie wiedział, że będzie w tej jaskini jeszcze raz. Wtedy 

przybiegła Anna.
– Alex, gdzie ty wlazłeś?
– Długa historia, lepiej pójdź do ogrodu po drabinę.
– Już jestem! Co to za miejsce? Możemy tam wejść? Proszę.
– Nie, Anno! Idziemy do domu.
Anna i Alex poszli do domu zjeść obiad, a potem zasnęli. Jednak Anna wymknęła 

się w nocy do magicznej jaskini. Alexa obudził wystraszony dziadek Ferdynand.
– Alex, obudź się!
– Co się stało?! Gdzie Anna?!
– Nie wiem?
– O nie. Chyba wiem, gdzie jest.
Alex przygotował sobie prowiant i wyruszył do jaskini.

– Dobrze, są dwa wejścia. Raczej wybiorę to z tabliczką ,,Nie wchodzić”.
Przed Alexem pierwsza przeszkoda – bardzo duży labirynt, w którym można bardzo 

łatwo się zgubić. Dziwił się jak Anna to przeszła.
– Dobrze, w końcu przeszedłem ten labirynt. No nie, teraz tor przeszkód. Jak spadnę, 

to spłonę. Jak ona to przeszła?
– Jakieś ciarki przez mnie przeszły. Zaraz koło jakiejś księgi jest Anna. Nie oddycha! 

Muszę ją zanie…
W tym momencie Alex stracił przytomność i przeteleportował się do swojego 

domu. Obudził go dziadek.



65

Kategoria 9–13 lat

– Alex! Alex!
– Co się stało?
– Anna nie oddycha!
– Wiem.
– Gdzie ona była?
– Koło jakiejś księgi. Znasz tę księgę?
– O nie! Posłuchaj mnie uważnie. Idź cały czas na wschód, aż dojdziesz do skały 

w kształcie serca. Gdy już tam będziesz, powiedz głośno ,,Jam jest wnuk Ferdynanda, 
wpuść mnie’”. Później idź prosto i w lewo, tam zobaczysz kobietę. Poproś ją, aby 
uzdrowiła Annę, oczywiście też weźmiesz ją.

– Dobrze, ale nie powiesz mi nic o tej księdze?
– Nie teraz, jak wrócisz. Z naszej stajni weź konia i siodło.
– Już idę!
– Śpiesz się, ponieważ mamy tylko tydzień!
Alex odjechał koniem z Anną na wschód. Po drodze czekało ich jednak jeszcze 

przeszkoda.
– Stać!
– Kim jesteś?
– Jestem Johnatan Wilson.
– Czego chcesz? Tylko szybko, bo się spieszę.
– Chcę, abyś znalazł siedem czereśniowych róż dla mojej żony z okazji urodzin.
– Dobrze, gdzie mogę je znaleźć?
– Idź na północ, aż dotrzesz do czereśniowego drzewa, tam powinny być róże.
– Już zabieram się do roboty.
Gdy Alex dotarł do drzewa, pozbierał stokrotki, słoneczniki, no i oczywiście cze-

reśniowe róże, które pachniały niebiańsko.
– Wróciłem! Pozbierałem też inne kwiaty.
– Dziękuje, dam Ci za to 20 famellów.
– Ja również dziękuję.
Alex wyjechał w dalszą podróż, już bez żadnych przeszkód.

– Jestem! To tutaj! Jak brzmiało to hasło? To chyba było tak… Jam jest wnuk Fer-
dynanda, wpuść mnie.

Wrota się otworzyły! Teraz musiał iść prosto i w lewo.
– Tam jest ta kobieta! Proszę pani!
– Tak? – spytała księżniczka.
– Jak pani się nazywa?
– Marissa.
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– Bardzo ładne i magiczne imię.
– Byłoby bardziej magicznie, gdyby nie to, że rozbójnicy okradli moją szkatułkę.
– Jak ją znaleźć?
– Trzeba iść na zachód, aż będzie widać ich wioskę.
– Pójdę po nią!
– Oj, kochany jesteś. Dam ci miecz, abyś z rozbójnikami walczył.
– Już jadę!
Alex pędził po szkatułkę. Był odważny, dlatego pokonał ich dla Marissy i Anny.

– Masz szkatułkę?!
– Tak.
– Dziękuję ci bardzo, dam tobie i twojej siostrze wieczne życie.
– Ja również dziękuję.
– Uwaga, ponieważ wymawiam zaraz zaklęcie! Sosmisaliuwerius!
– Co się stało? – powiedziała rozbudzona Anna.
– Anna! Ty żyjesz!
– Ale co się stało!?
– Opowiem ci wszystko w domu.
– Marisso, dziękuję ci z całego serca.
– Nie ma za co.
Anna i Alex jechali na koniu do domu. Wszyscy po ich powrocie byli bardzo 

szczęśliwi.



ZACZAROWANI
◆ 

Justyna Stępień

15–letnia Mia Houston to średniego wzrostu brunetka z niezwykłymi oczami: 
jedno jest ciemno niebieskie z małą brązową plamką, a drugie jasno szare. Jest 

szczupła i trenuje koszykówkę. Prowadzi szczęśliwe życie. Dobrze się uczy, co oczywi-
ście skutkuje dobrymi ocenami. Ma obydwoje rodziców – Alice i Daniela oraz o 2 lata 
starszego brata Willa, który jest wysokim brunetem z oczami podobnymi do oczu 
siostry, z tym, że u niego plamka jest na drugiej tęczowce. Podziela entuzjastyczne 
nastawienie siostry do gry w koszykówkę i również trenuje ten niesamowity sport. Nie 
jest najlepszym uczniem, gdyż nauka idzie mu opornie, ale jego stosunki z rodzicami są 
w normie. Bardzo dba o swoją młodszą siostrzyczkę, która jest jego oczkiem w głowie. 
Mimo pozorów nie są oni normalną rodziną, w której codziennie dzieje się to samo…

W dzień swoich 16. urodzin Mia zaspała i nie zdążyła dojść do szkoły na 8.00. Jej 
pierwszą lekcją jest biologia, a nauczycielka bardzo nie lubi spóźnialskich, więc kiedy 
wchodzi z hukiem do klasy, pani pyta oczywiście o powód opóźnienia, a następnie 
zaprasza ją do tablicy, podczas gdy reszta klasy ma do zrobienia zadania. Mia uczy się 
regularnie, więc jest przygotowana na każde pytanie. Kiedy nauczycielka wystawia 
ocenę i pozwala usiąść dziewczynie, ta od razu wędruje do ławki i wita się z przyja-
ciółką Naomi. To wysoka blondynka o brązowych oczach. Nie lubi koszykówki, lecz 
jej miłością jest bieganie. Kilka razy brała udział w zawodach i zdobywała szczytowe 
miejsca. Nie przepada za nauką i siedzeniem w domu, woli wyjść gdzieś ze swoją 
przyjaciółką Mią, której rodzina jest taka jak rodzina naszej bohaterki.

– Sto lat! Sto lat, siostro! – krzyczy szeptem Naomi na powitanie. 
Mia śmieje się delikatnie i posyła szczery uśmiech w stronę przyjaciółki.

– Dzięki, Nana – to skrót, który wymyśliła Mia podczas ich pierwszej wspólnej 
przygody.
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– Gdzie masz swój nieodłączny naszyjnik? Pamiętasz chyba co działo się ostatnim 
razem, kiedy go zapomniałaś? – zapytała z lekkim strachem Naomi.

– Pewnie rano szykując się do szkoły zapomniałam go założyć. Nie martw się, wszyst-
ko będzie dobrze. Jeszcze dzisiaj nic się nie wydarzyło – powiedziała Mia, starając się 
uspokoić przyjaciółkę.

– Dziewczyny, jeśli wam przeszkadzam, możecie wyjść – powiedziała z surową 
miną nauczycielka.

– Przepraszamy – powiedziały równocześnie dziewczyny.
– Proszę już o ciszę. Sprawdzimy zadania, które mieliście teraz robić – nauczycielka 

prowadziła dalej lekcje, a dziewczyny już nie gadały.

* * *

Podczas przerwy na lunch Mia zaczęła widzieć poruszające się cienie na stołówce 
i szybko poinformowała o tym Naomi, która w jednej chwili zdecydowała się wspierać 
przyjaciółkę, ściągając swój naszyjnik.

Obydwie dostały naszyjniki od postaci zwanych Shrek i Fiona. Świat bajkowy nie 
jest taki, jak nam się wydaję, można powiedzieć, że czasem role są odwrócone. Zada-
niem biżuterii jest chronienie dziewczyn przed złymi osobnikami. Jak zapominają 
ich założyć, to demony to wyczuwają i wyruszają do ataku. Nastolatki mają niezwy-
kłe umiejętności: Mia potrafi się teleportować i poruszać za pomocą umysłu rzeczy 
martwe, a Naomi posiada umiejętność latania i czytania w myślach. Teoretycznie 
potrafią również połączyć swoje moce i wtedy powstaje coś niezwykłego, ale niestety 
jeszcze im się to nie udało.

Naomi w pewnej chwili zobaczyła uciekającego królika. Nagle poderwała się i ru-
szyła za zwierzęciem. Miała bzika na punkcie tych zwierząt. Mia prędko poszła za 
nią. Gdy Nana wyszła ze stołówki, druga nastolatka zdążyła ją dogonić i trafiły na 
Will, który zamierzał coś zjeść. Zauważył dziewczyny i do nich podszedł, on zamiast 
niezwykłego naszyjnika miał zegarek.

– Mia, gdzie tak pędzicie? – zapytał podejrzanie.
Jego siostra szybko wytłumaczyła mu zaistniałą sytuację, więc razem pogonili za 

uciekającym zwierzakiem, którego Will nie widział. Doszli do piwnic i okazało się, 
że królik się rozpłynął, wbiegając w ścianę.

– Gdzie on jest? Nie spuściłam go ani na moment z oka – powiedziała zrozpaczona 
Naomi.

– Próbowałaś przeczytać jego myśli? – zapytała Mia.
– Tak, ale nie udało mi się, dlatego za nim poszłam. Pierwszy raz zdarzyło mi się 

coś takiego.
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– To niezaprzeczalnie dziwne – wtrącił się Will.
– Nawet bardzo, ale teraz musimy znaleźć zgubę – dopowiedziała Mia.
Przeszukali całą piwnicę i nic nie znaleźli oprócz starych szpargałów i jakichś śmieci. 

Will potrącił nogą jakiś karton, który poleciał do ściany i za nią zniknął. Zauważywszy 
to, krzyknął do dziewczyn:

– Chodźcie tu szybko!
One podbiegły zaniepokojone, że coś się stało. Chłopak pokazał im co odkrył.

– Idziemy, zobaczymy co tam jest – powiedziała Mia.
– Jesteś pewna, że to bezpieczne? – zapytała wystraszona Naomi.
– Musimy spróbować. Sama mówiłaś, że nie mogłaś „wejść mu do głowy” – powie-

dział Will, robiąc cudzysłów palcami w powietrzu.
– Ehh… No dobra chodźmy…
I tak o to pierwszy poszedł Will, potem Naomi, żeby przypadkiem nie uciekła, jak 

to powiedziała Mia, która weszła ostatnia.
Znaleźli się w innym małym pokoju, który nie miał drzwi. Po kilku orientacyjnych 

minutach Will podbiegł do drewnianej płyty, mocno w nią uderzając. Po nieudanej 
próbie spróbował jeszcze kilka razy, lecz nie udało mu się otworzyć drzwi. Naomi 
wpadła w panikę:

– Co my teraz zrobimy?! Utknęliśmy tu!
– Nie denerwuj się tak! Filmów nie oglądasz? Trzeba poszukać jakichś tajnych 

przycisków, czy coś… – odpowiedziała Mia.
– Spróbujmy użyć naszych specjalnych umiejętności. Może pomogą – dopowiedział 

Will.
On potrafi stać się niewidzialny i ma umiejętność „mieszania” ludziom w głowach. 

Zaczęli szukać jakiegoś skrzywienia lub wypukłości.
– Patrzcie, mój naszyjnik świeci! – krzyknęła w pewnym momencie Naomi.
– Mój zegarek też! – powiedział podniesionym głosem Will.
– Zbliżcie je do siebie – poprosiła Mia, tak więc zrobili i na suficie zaczęły pojawiać 

się jakieś symbole.
– Drzwi! – podekscytowała się Naomi możliwością wyjścia z małego pomieszczenia.
Wyszli z pokoiku i zobaczyli niezliczoną ilość magicznych i bajkowych stworzeń. 

Alicja z Krainy Czarów jako pierwsza do nich podeszła.
– Cieszę się, że już jesteście! Potrzebujemy waszej pomocy! Wszystko w naszej 

kranie zaczyna emanować nadmiernie pozytywną energią – powiedziała szybko. – 
Rozumiem, że pozytywna energia jest dobra, ale nie w nadmiarze. Po takim zastrzyku 
szczęścia stajemy się ociężali i śpimy tydzień.

– Wiecie jak to się stało? – odezwał się szybko Will.
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– Tak. Jeden jednorożec stwierdził, że u nas jest smutno, więc najadł się zakazanych 
warzyw tęczowych, które strasznie źle działają na magiczne stworzenia. I… i… i… 
teraz chodzi wszędzie i sprawia, że wariujemy.

– Huh… Spokojnie, zaraz coś ci się stanie, musisz się uspokoić… – zaczęła Naomi, 
ale Mia jej przerwała.

– Co możemy zrobić, żeby go powstrzymać?
– Mu… musicie go zła… złapać w czarnego rożka, którego ma Papa Smerf. Wie-

dzieliście, że Gargamel się zmienił? Naprawdę jest nie do poznania od czasu Wojny 
Smrodów…

– Później nam opowiesz. Teraz nie ma czasu. Trzeba ratować magiczne stworzenia! 
– powiedział Will.

– Yyy… Tak, tak… Masz rację. Papa Smerf jest w Papaczkowie… O! Mamy po-
dwózkę! Chodźcie szybko! – popędzała ich, widząc koty długoryjne, które potrafią 
wysoko skakać.

Przy Papaczkowie koty wylądowały i wszyscy zeszli, kierując się do Papy, który 
był niedaleko.

– Papo Smerfie! Papo Smerfie! Potrzebujemy czarnego rożka – powiedziała na 
wstępie Alicja.

– Ojej… A dlaczego? To są te osoby, które mają złapać Rainkusia? – zapytał Papa.
– Tak, to oni! Już raz nam pomogli! – odpowiedziała Alicja.
Papa Smerf się zgodził i dał im rożka, ostrzegając, żeby sami siebie nie wciągnęli. 

Oni przytaknęli i wraz z Alicją powędrowali do siedziby Rainkusia, która znajdowała 
się przy polu z warzywami. Po drodze dziewczyna opowiedziała im kto może wejść 
na tamtą ziemię i dlaczego:

– Niestety żadna magiczna istota żyjąca w naszej krainie na stałe nie może tam wejść, 
mamy zrobione specjalne znamiona. Tylko jednorożce mogły, bo to byli strażnicy, ale 
raczej już nie będą. Idźcie, to łatwa robota, ale uważajcie, żeby was nie zauważył, bo 
dostaniecie takiej głupawki, że nie będziecie w stanie go złapać.

– Powinniśmy dać radę – powiedział Will.
Gdy byli już na miejscu, Alicja została około 50 metrów przed bramą. Bohaterowie, 

stając przed wejściem, zaczęli się obawiać, mimo iż nie było nic trudnego do zrobienia.
– To kto bierze nasze urządzenie zagłady? – powiedziała dla rozluźnienia atmosfery 

Mia.
– Kiepski żart – zauważyła Naomi. – Ale myślę, że ty powinnaś je wziąć.
– Czemu ja?!
– Bo tak naprawdę dzięki twojemu roztargnieniu się tu znaleźliśmy.
– Dzięki mnie?
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– Tak, bo gdyby nie to, nie mielibyśmy okazji, żeby spotkać się z naszymi przyja-
ciółmi – odpowiedział Will i ciepło uśmiechnął się w stronę młodszej siostry i Naomi.

– Czyli nie jesteście na mnie źli?
– Nie, no coś ty, młoda!
– No to idziemy. Kocham was naprawdę.
– My ciebie też – odpowiedzieli i ruszyli razem w stronę kolorowych warzyw.
Zagłębiając się w ogród zauważyli malutkie zwierzątko schowane między liśćmi 

kalarepy. Podeszli cicho i okazało się, że śpi. To był niezwykle kolorowy zwierzaczek. 
Naomi kiwnęła do towarzyszy, że to pewnie Rainkuś. Mia i Will kiwnęli głowami na 
tak, a dziewczyna wyciągnęła rożka. Tak naprawdę nie mieli pojęcia jak użyć tego 
czarnego narzędzia. Zdziwili się również, że wokół nie ma żadnej straży, bądź współ-
pomysłodawców. Mia podstawiła rożka najbliżej jak się da i poczuli zbliżający się wiatr, 
niesamowicie mocny. To Rainkuś. Zaczął rosnąć, ale na szczęście nie udało mu się za 
bardzo, gdyż czarne narzędzie zdążyło go wchłonąć. Zadowoleni, że to było prostsze 
niż im się wydawało, poszli z powrotem do wyjścia z ogrodu. Alicja czekała w tym 
samym miejscu, w którym ją zostawili.

– Udało się wam?! – krzyknęła od razu, gdy ich zauważyła.
– Tak! Wasz groźny jednorożec jest tutaj! – odpowiedziała Naomi.
– Czemu nie zamknęliście?! Zaraz ucieknie! – krzyknęła, ale oni byli już koło niej, 

więc zamknęła rożka, z którego już chciał wychodzić Rainkuś.
– Uff… Dobrze, że tutaj byłaś.
– No właśnie. Kiedy tam weszliście zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam wam 

jak to się obsługuje.
– Dobra, wracajmy już – powiedziała Mia i zaczęli kierować się do Papaczkowa.
Papa Smerf bardzo ucieszył się z pomyślnie zakończonej misji i schował rożka 

w bezpiecznym miejscu. Wszyscy zaczęli składać młodym bohaterom gratulacje. Nikt 
nie wiedział, że Alicji wcale nie podobał się taki optymizm, tyle kolorów i mnóstwo 
magii. Planowała zrobić coś bardzo, bardzo złego, ale to już nie jest historia na tę 
opowieść. Tutaj wszystko dobrze się kończy, ale czy na pewno? Czy rzeczywiście nie 
było tam innych jednorożców ze złymi zamiarami? Cóż, ja tego nie wiem, ale wasza 
wyobraźnia nie ma ograniczeń.

Ciąg dalszy nastąpi…





NIEZWYKŁA PRZYGODA
◆ 

Lena Szczepaniak 

Pewnego dnia w krainie jednorożców zwanej Tęczową Lukrecją, która sto lat temu 
była winnym grodem Zieloną Górą była piękna pogoda, gdy nagle na niebie po-

jawiła się ogromna chmura i doszło do wybuchu masy ciasteczkowej. W całej okolicy 
zaczął unosić się zapach świeżej czekolady. Przestraszona Milka, pobiegła schronić się 
do domu i postanowiła iść spać, żeby jak najszybciej zapomnieć o tej dziwnej sytuacji. 
Na szczęście, kiedy przyłożyła głowę do poduszki, natychmiast zapadła w głęboki sen. 
Już od pierwszych chwil poczuła błogi spokój.

Świat ten składał się z samych słodkości, budynki były pączkami z dużą dziurą w da-
chu, ulice to krem czekoladowy, po którym jeździły samochody w kształcie batoników, 
zamiast deszczu spadały cukierki, słońce to jeden wielki chips, a chmury – różowa 
wata cukrowa. Mała Milka, kiedy to wszystko zobaczyła, postanowiła pozwiedzać 
miasto. Wybrała się do najbliższego sklepu, w którym chciała kupić coś na śniadanie 
i mapę miejscowości. Podeszła do lady, przy której stał jednorożec, piękny chłopak 
z fioletową grzywą i zaczęła z nim rozmawiać:

– Cześć! Jestem Milka i nie wiem, jak w tym miejscu się znalazłam, nikogo tu nie 
znam i nie wiem, w którą stronę się udać.

– Witaj nieznajoma. Jestem Konrad, akurat mam dzisiaj wolny dzień i z przyjem-
nością pokażę ci okolicę.

W pierwszej kolejności udali się do Parku Cukierków. Wszystko w nim było z ko-
lorowych cukierków owocowych. Konrad powiedział:

– To jest Park Cukierków, każdy kto ma ochotę na coś słodkiego, przychodzi tutaj 
i zrywa je sobie z drzewa.

– Pewnie, że mam chęć zjeść jakieś słodkości, ale jak każdy tak będzie przychodził 
i sobie zrywał, to po kilku dniach nic w tym parku nie zostanie – powiedziała Milka.
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– Ależ nie bój się, te słodkości następnego dnia wracają na miejsce, z którego zostały 
zjedzone – oświadczył jej Konrad.

Następnie poszli do restauracji Żelkowe Misie, aby zapełnić brzuchy smacznym 
obiadem. Dziewczyna zdziwiona nazwą zapytała:

– Skąd taki pomysł na nazwanie restauracji?
– Ta restauracja ma w swojej ofercie tylko dania z żelowych misiów o różnych 

smakach np. moje ulubione danie to: marchewkowy misiu z dodatkiem buraczko-
wego kolegi w towarzystwie misia o smaku pulpecików drobiowych – odpowiedział 
zamyślony jednorożec.

– Hmm, brzmi apetycznie, zamówmy więc to danie, bo jestem już głodna i od rana 
jadłam tylko same słodkości!

Postanowili na deser udać się do babci Helenki, ulubionej babci Kondzia. Mieszkała 
za dwoma górkami przy strumyku z kisielu i trochę czasu im zajęło zanim dotarli.

– Kogo ty mi przyprowadziłeś, wnuczku? – zapytała zdziwiona babunia.
– To moja nowa koleżanka, Milka, jest tu pierwszy raz i nie potrafi się odnaleźć 

w naszym świecie, więc jej pomagam.
– Dobry z ciebie chłopiec, Konradku, napijmy się wspólnie herbatki landrynkowej, 

a później pokażesz Mileczce MAXOPOLI, nasze wesołe miasteczko i jak starczy wam 
czasu, idźcie do mięciutkiego kina 7D – podpowiedziała babcia.

Spędzili u babuni ponad godzinę, w czasie której Milka opowiedziała swoją historię 
i bardzo spodobała się krewnej chłopaka, a młodzieniec zainteresował się przyjaciółką 
jeszcze bardziej.

Młodzi skorzystali z rady babci i podjechali batonowym autobusem do Maxopoli. 
Wesołe miasteczko okazało się jednym wielkim rajem czekoladowym. Milka z wrażenia 
zaniemówiła. Po kilku przejażdżkach na najróżniejszych czekoladowych urządzeniach 
od młynków po diabelskie kolejki, dziewczynka zauważyła, że Konrad za te wszystkie 
przyjemności płaci pieniędzmi z andrutów, a nie jak w Tęczowej Lukrecji, talarami. 
To była kolejna rzecz, która ją zaskoczyła.

Popołudnie minęło bardzo przyjemnie, znaleźli też czas na seans w Mięciutkim 
Kinie, które swoją nazwę ma od tego, że zbudowane jest z waty cukrowej, ale nie ja-
danej przez jednorożce. Wybrali się na film pt. „Magiczny tunel czasu”, była to piękna 
opowieść o dawnych czasach, w których żyli ich przodkowie.

Po skończonym filmie para znajomych wybrała się na spacer kolejnymi słodkimi 
ulicami miasta.

Konrad zapytał:
– Mogę ci zaufać, Milko?
– Pewnie, że tak! – odpowiedziała.
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– W naszej krainie jest jeszcze jedno takie miejsce, które wzbudza u wszystkich 
mieszkańców największy zachwyt, ale i strach, nikt poza starymi mieszkańcami nigdy 
go nie widział. Jest to zamek króla Lucjana XII, piękna kolorowa budowla niestety 
zamieszkała przez jednego złego mieszkańca tej krainy, jego władcę. Marzy mu się 
zagłada naszych pięknych i kolorowych miejsc, które dziś ze mną widziałaś.

– To straszne, co opowiadasz! – wystraszyła się Milka.
– Niestety! Tak wygląda prawda! Ma on w swoich komnatach maszynę Gegelux, 

służy mu ona do produkcji zatrutych ciastek, które potajemnie podkłada w miejsca 
najbardziej odwiedzane i lubiane przez swój lud. Od lat chcę pozbawić go władzy 
i uratować moje ukochane miejsce na ziemi przez zniszczenie tej maszyny. Miałem 
już kilka prób, ale za każdym razem coś się nie udaje.

Każde głośne wypowiedzenie imienia króla jest karalne, tak jakby miał wszędzie 
podsłuch i moje próby nie mają możliwości spełnienia. Samemu jest ciężko pokonać 
takiego władcę, ale może ty mi pomożesz i wymyślimy wspólny plan.

Milka zgodziła się bez wahania i para wróciła do babci Heleny, aby w skupieniu 
ułożyć plan działania.

– Kochana, najpierw opiszę ci, czego możesz się spodziewać. Zamek znajduje się pod 
ziemią, wejście jest w parku cukierków a wstępu do niego pilnuje dwóch rycerzy, którzy 
są najbardziej wyszkoleni z całej okolicy, więc ciężko się tam dostać. Wiem, w której 
komnacie znajduje się maszyna króla, ale brakuje mi pomysłu, jak się tam dostać.

Milka po chwili zastanowienia wpadła na pomysł:
– Może pójdziemy tam kanałami i wyjdziemy w jego komnacie wprost do maszyny, 

od razu ją zniszczymy. Narobimy hałasu i kiedy władca nas usłyszy, szybko wbiegnie 
do swojego pokoju, a my złapiemy go i przywiążemy do krzesła. Zostanie nam tylko 
zatrzymanie strażników, ale to możemy zrobić zmuszając króla do ogłoszenia przez 
głośniki dnia wolnego z powodu bólu głowy władcy.

– Fantastyczny pomysł, z samego rana zaczniemy działać – zachwycił się Kondziu.
I tak też się stało. O świcie para przyjaciół wstała i spakowała najpotrzebniejsze 

rzeczy i wyruszyła w podziemia. Marsz do celu trwał cztery godziny, byli bardzo 
zmęczeni, ale nadzieja na zwycięstwo dodawała im sił. W pokoju królewskim przy 
maszynie nikt nie stał i z łatwością oblali ją substancją niszczycielską. Tak jak prze-
widzieli, król wkroczył do pokoju i w panice zasłabł, co umożliwiło im przywiązanie 
go do krzesła, a gdy odzyskał świadomość, zmusili go do zwolnienia rycerzy.

Milka zaczęła się kręcić i przebudzać, wystraszona szybko zerwała się z łóżka, 
zajrzała przez okno i zobaczyła, że znajduje się w Tęczowej Lukrecji. Chwilę później 
do drzwi jej sypialni ktoś zapukał. Był to jej przyjaciel Konrad. Bardzo się zdziwiła 
przekonana, że te domy pączkowe, wesołe miasteczko i miękkie kino to tylko był sen, 
a jednak jej wymarzony świat ze snu istniał naprawdę.





INNY ŚWIAT, CZYLI… DALEKA PODRÓŻ
◆ 

Filip Tomaszewski

Nedson z zainteresowaniem przeczytał nagłówek głównego artykułu „Gazety 
Codziennej”: Nowy silnik zrewolucjonizuje podróże kosmiczne.

– Ned! Spóźnisz się do pracy – zawołała z kuchni Marle. – Odłóż tę gazetę i szykuj 
się do wyjścia.

Nedson wstał niechętnie i spojrzał na zegarek. Była siódma. Naprawdę będzie mu-
siał się pospieszyć. Przeszedł żwawo do przedpokoju, wziął lekki płaszcz i odruchowo 
zerknął na termometr. Dwa stopnie powyżej zera. Trochę zimno jak na środek lata. 
Szybko się przebrał, włożył ciepłe buty i wyszedł. Silny podmuch wiatru aż cofnął go 
do środka. Podciągnął wyżej zamek, skulił głowę i przezwyciężając opór ruszył do 
samochodu. Po krótkiej walce z drzwiami dostał się do wnętrza i odetchnął z ulgą. 
Spojrzał w niebo. Chmury pędziły jak oszalałe, przebłyskujące zza nich słońce było 
już wysoko. Raz jeszcze sprawdził godzinę. Siódma piętnaście.

„Dziwne” – pomyślał, ale musiał się spieszyć. Wybrał więc cel na panelu i ruszył.
Ned wysiadł z auta i spojrzał na zegarek. Siódma dwadzieścia osiem. W duchu po-

dziękował Marle za to, że jest cudowną żoną i podbiegł do budynku. Szybkim krokiem 
dotarł do Wydziału Biurokratycznego. Nigdy nie lubił papierkowej roboty, ale fakt, że 
pracuje dla Światowej Agencji Badawczej rekompensował tę drobną niedogodność.

– Gdzieś ty się podziewał, Peterson? – spytał John Blanc. – Już mieliśmy zacząć bez ciebie.
– Zaspałem, wybacz.
Usiadł przy swoim biurku i żmudnie sortował raporty Wydziału Wagi Mniejszej. 

Kilka godzin takiej pracy sprawiało, że codzienne znużenie było większe niż zwykle. 
Nedson ziewnął, wziął kolejny raport i otworzył szeroko oczy. „Wydział Kosmiczny. 
Skutki testowania silnika „Antimatter Core II”. Wiedział, że nie powinien tego czy-
tać. Wydział Kosmiczny należy do Wydziałów Wagi Najwyższej, co znaczyło, że ktoś 
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popełnił koszmarną pomyłkę, wysyłając ten dokument tutaj. Pomimo świadomości 
konsekwencji czytał tekst z zapartym tchem, aż dotarł do podsumowania, według 
którego, wskaźniki eksperymentalnego statku „Void Penetrator I” informowały 
o powstaniu ogromnego pola elektromagnetycznego, które w ciągu pięciu sekund 
wypchnęło Księżyc z pola oddziaływania na Ziemię.

Mocno zaniepokojony Ned zastanawiał się, co może oznaczać to wypchnięcie. 
Znikną pływy? Nagle zdał sobie sprawę, że to może mieć związek z dziwnymi zjawi-
skami pogodowymi, których doświadczył dzisiejszego ranka. Zdjęty trwogą czytał 
dalej. Zniknięcie przypływów i odpływów było w tej chwili najmniejszym ze zmar-
twień, która ich czeka. 

Z wniosków wynikało, że orbita ziemska obróci się o 85 stopni, czego skutkiem 
będą nagłe skoki temperatur i inne, negatywne zmiany klimatyczne. Nasza planeta 
przyspieszy w obrocie dookoła własnej osi, co narazi nas na znacznie silniejsze wiatry, 
przez co ewentualna ucieczka z Ziemi nie będzie możliwa. Raport podpisał dr. Carl 
Corrison, bardzo znana osoba w świecie nauki.

Nedson starał się uspokoić, ale kiepsko mu to szło.
„Co zrobić?” – pomyślał. Bez wątpienia potrzebował rady, ale nie wiedział, kto 

może mu pomóc. Nagle pewien pomysł zaczął świtać mu w głowie. Nikt nie był tak 
opanowany jak jego przyjaciel, Eric Whetley.

Z raportem w ręku wszedł do Wydziału Teleportacji i podszedł do stanowiska numer 
87, przy którym siedział wysoki i szczupły mężczyzna w średnim wieku.

– Witaj Ericu – przywitał się Nedson.
– Cześć. Mów szybko o co chodzi, bo mam dużo pracy i chcę się z tym uwinąć do 

wieczora – odpowiedział Eric.
– Musimy pogadać na osobności, to bardzo ważna sprawa.
– Ale żeby tak przerywać mi pracę?
– Wierz mi, to konieczne.
Eric wstał od biurka i przeszli do pustego korytarza.

– Będziesz tak łaskawy i powiesz, o co chodzi? – zapytał zniecierpliwiony.
– Przeczytaj ten raport i powiedz, co powinniśmy zrobić – odpowiedział Ned, po-

dając Ericowi kartki.
W miarę czytania przyjacielowi „rosły oczy”. Gdy skończył, przeczytał raz jeszcze.

– Jak to do ciebie trafiło? Zresztą, to nie jest istotne. Musimy natychmiast uciekać.
– Co ty mówisz? Niby gdzie? Poza tym musimy to nagłośnić, żeby ludzkość miała 

jakąkolwiek szansę! Zaraz zadzwonię…
– Ty nic nie rozumiesz! – przerwał mu Eric. – Tutaj nie chodzi o ratowanie ludzkości, 

ona sobie poradzi, tu chodzi o ratowanie nas! Nie chcę skończyć, gnijąc w podziemnych 
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bunkrach. Kosmos oferuje lepszą śmierć na miliard sposobów. To nie czas na bohater-
stwo. Z Ziemi już nikt nie wystartuje, a na orbicie czeka trzyosobowy, eksperymen-
talny statek pełen zapasów do misji badawczej. Jesteś ze mną? – pytanie zabrzmiało 
stanowczo.

Ned zamyślił się, pomyślał o Marle, wiedział, że nie zdąży tutaj przyjechać, a tym 
bardziej nie zostanie wpuszczona do środka.

– Wchodzę w to.
Około czternastej każdy z osobna dotarł na umówione miejsce spotkania przed Salą 

Teleportacyjną. Eric trochę później, co doprowadziło Nedsona do wybuchu złości:
– Co cię tak długo nie było!?
– Spokojnie, zbierałem więcej danych na temat statku – odpowiedział Eric. 

– Wchodzimy?
– Zaczekaj – powiedział szeptem Ned. – Chyba kogoś słyszę.
Przyłożyli uszy do ściany. Po drugiej stronie słychać było dźwięk pisania na kla-

wiaturze. Po chwili informacja o niepoprawnym haśle, piętnaście sekund ciszy i po-
nowne pisanie.

– Co robimy? – spytał Eric?
– Wchodzimy – odpowiedział Ned.
Za drzwiami zastali starszego mężczyznę z siwymi włosami i długą brodą. Nie-

bieskie oczy pasowały do niebiesko–białych, prostokątnych okularów. Od razu go 
rozpoznali.

– Carl Corrison? Co pan tu robi? – wykrzyknęli.
Starzec westchnął, po czym opowiedział im to, co już wiedzieli, po czym rozpłakał 

się zrozpaczony.
– Nie chcę umierać…
– Znamy kod do teleportera, pańska wiedza będzie nieoceniona – powiedział Ned.
Eric skalibrował urządzenie, wybrał punkt docelowy i po kilku sekundach znaleźli 

się na statku. Carl Corrison włączył program startujący i powoli zaczęli oddalać się 
od planety.

Patrząc na malejącą Ziemię, Nedowi krążyły po głowie dwa pytania: „czy kiedyś 
tu wrócą?” i „czy kiedykolwiek gdzieś dolecą?”…





ZNAMIĘ
◆ 

Joanna Wolniak

Meg obudziła się wcześnie rano. Światło słoneczne wpadało do jej pokoju przez 
rozsunięte zasłony. Czyżby zapomniała wieczorem szczelnie ich zasunąć? Nie 

lubiła wstawać tak wcześnie. Wszyscy w rodzinie wiedzieli, że jest strasznym śpiochem, 
a obudzenie jej wcześniej niż o 7. rano było sporym wyzwaniem.

W domu panowała cisza. Dziewczynka nie słyszała codziennej krzątaniny mamy 
w kuchni. Która to godzina? Spojrzała na budzik stojący na szafce nocnej. Wskazy-
wał 4.12. „To środek nocy” – pomyślała, obracając się drugi bok. Miała nadzieję na 
ponowną drzemkę, jednak coś nie dawało jej zasnąć. Czuła, że ten dzień będzie inny 
niż wszystkie. „Pewnie dlatego, że zbudziłam się pierwsza” – od rana jej myśli nie były 
zbyt wesołe. „Wiem, jedziemy na wakacje! Nareszcie razem!!!” – ta myśl sprawiła, 
że senność gwałtownie się ulotniła. Skończył się kolejny, ciężki rok szkolny. Dziś 
z rodzicami i młodszym bratem, Nikiem, mieli pojechać w góry. Uwielbiała wspólne 
górskie wspinaczki, trudnymi, ale urokliwymi szlakami Tatr. Rodzice obiecali im 
ten wyjazd jeszcze na Święta Bożego Narodzenia. Wczoraj pół dnia się pakowała, 
padła ze zmęczenia późną nocą. Tak, teraz wiedziała, dlaczego ten dzień (jak zresztą 
najbliższy tydzień) jest wyjątkowy!

Zerwała się z łóżka, pobiegła do kuchni z mocnym postanowieniem, zrobienia 
śniadania–niespodzianki dla całej rodziny.

* * *

Dwie godziny później wyruszyli spod domu w długą trasę. Rodzice upierali się, by 
wyruszyć jak najwcześniej, chcąc uniknąć korków na Zakopiance.

Meg, jak zwykle, zamierzała skupić się na lekturze kolejnego tomu Baśnioboru. 
Czytając o przygodach swoich rówieśników, Kendy i Seta, zastanawiała się, czy ona 
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i Nik, mogliby dokonać równie wielkich czynów, jak powieściowe rodzeństwo. „Eee, 
pewnie nie”. Nik nie interesował się niczym innym, jak konstruowaniem mini–robo-
tów, które wykonywałyby za niego nużące, domowe obowiązki. Jeden do odkurzania, 
drugi do wycierania kurzu. Ostatnio majstrował przy trzecim – od września miał 
odrabiać za niego zadania domowe. „Hehe, już to widzę” – pomyślała z przekąsem.

Pogłaskała kota, który umościł się na jej kolanach i chwilę wsłuchiwała się w jego 
nerwowe mruczenie. Właśnie zamierzała wrócić do lektury, gdy zobaczyła nagły 
błysk, usłyszała donośny huk i wszystko zniknęło…

* * *

Gdy ponownie się obudziła, zobaczyła nad sobą olbrzymią lampę, która promieniowała 
na nią ciepłem i… spokojem? Odetchnęła głęboko. Rozejrzała się po pomieszczeniu. 
Było niewielkie. Poza wygodnym, miękkim łóżkiem, ogromną lampą, wysokimi 
drzwiami i szerokim oknem nie znajdowało się tu nic innego.

Usłyszała ciche kroki i obróciła głowę w stronę drzwi. Stanęła w nich wysoka, 
piękna kobieta w zwiewnej szacie, nieokreślonego koloru. Suknia zdawała się lekko 
mienić, gdy postać zbliżyła się do jej łóżka.

– Witaj – usłyszała w swojej głowie dźwięczny głos. – Nareszcie się obudziłaś. – 
Kobieta uśmiechnęła się do niej promiennie.

– Gdzie ja jestem? Kim pani jest? – zapytała cicho dziewczyna.
– Jesteś w moim domu.
– Gdzie są moi rodzice i brat?
– Twoi rodzice i brat są tutaj. W tej chwili możesz się spotkać Nikiem w laboratorium.
Kane, tak miała na imię kobieta, zaprowadziła Meg do ogromnego pomieszczenia 

pełnego różnego rodzaju sprzętów, których nie umiałaby nawet nazwać, a co dopiero 
wskazać, do czego mogłyby służyć. Dziewczyna poczuła się nieswojo. Jej młodszy 
brat natomiast był w swoim żywiole. Biegał do kolejnych stanowisk, zastawionych 
różnymi technicznymi rupieciami. Zachwyt w jego oczach przesłaniał wszystko, 
co jej zdaniem, chłopak powinien czuć. „Zero refleksji na temat miejsca, w którym 
jesteśmy, zero tęsknoty za rodzicami, zero poczucia zagubienia w nowym miejscu. 
Nik jednak jest dziwny! A może to ja jestem dziwna” – pomyślała. – „Nik zapominał 
o całym świecie, jeśli tylko w zasięgu jego wzroku znalazło się coś, czego nie umiała 
nazwać, najlepiej z wystającymi kabelkami, błyskającymi diodkami i całą masą czegoś, 
co przypominało bezpieczniki”.

– Nik, wiesz, gdzie są rodzice? – zapytała, przerywając rozmyślania i rozglądając 
się niepewnie.

– Cicho, siostra! – krzyknął zniecierpliwiony. – Widziałaś?!
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Chłopak wskazał siostrze dokładnie takie urządzenie, o jakim – była tego pewna – 
marzył do swojej domowej pracowni.

– Co to? – zapytała bardziej z uprzejmości niż z ciekawości.
– Yyy… Jeszcze nie wiem, ale jest ekstra, nie? – i na tym zakończył rozmowę.

* * *

Meg przeszła do ogrodu, porośniętego dziwacznymi roślinami. Niektóre były całkiem 
malutkie, pokryte tylko różnokolorowymi liśćmi, inne zaś nienaturalnie wysokie 
z masą kwiatów o silnej, wręcz odurzającej woni. Dziewczyna poczuła, jak kręci jej się 
w głowie. Rozejrzała się wokół w poszukiwaniu czegoś do picia, bo zupełnie zaschło 
jej w gardle. Zobaczyła mały, misternie zdobiony stolik, na którym stała karafka 
z błyszczącym płynem. „Woda” – przemknęło jej przez myśl. Już miała sięgnąć po 
upragniony napój, gdy poczuła na sobie czyjeś spojrzenie.

– Nie pij tego – usłyszała cichy głos, dobiegający spod ogromnego, purpurowego 
liścia.

Meg wzdrygnęła się.
– Nie bój się mnie – usłyszała ponownie ten sam głos. – Chcę ci pomóc.
– Pomóc? – zdziwiła się. – Nie potrzebuję pomocy, tylko czegoś do picia – odrzekła 

uśmiechając się nieznacznie.
– Nie pij tego, proszę – powtórzył głos. – Wszystko ci wyjaśnię, ale nie tu i nie teraz. 

Spotkajmy się podczas zachodu słońca. W zachodniej części ogrodu znajduje się aleja 
porośnięta bluszczem, jedyne miejsce, w którym możemy bezpiecznie porozmawiać. 
To ważne… Od tej rozmowy może zależeć los nie tylko twój, ale także twoich bliskich.

– Kim jesteś? – zapytała przestraszona Meg.
– Lepiej, żebyś na razie nie poznała mojego imienia. Będzie na to czas. Teraz muszę 

już iść. Do tego czasu nic nie jedz i nie pij. I… nie mów nikomu o naszym spotkaniu 
– rzucił pospiesznie głos, po czym umilkł.

Zanim Meg zdążyła zapytać o cokolwiek jeszcze, zobaczyła zbliżającą się o niej 
Kane. Kobieta po raz kolejny zdawała jej się bardziej płynąć w powietrzu niż iść.

– To bez sensu – mruknęła do siebie. – Chyba zaczynam wariować.
– Rozmawiałaś z kimś? – zapytała ostro gospodyni.
– Nie… – odrzekła z wahaniem Meg.
Nie podobał jej się ton głosu kobiety. „Coś tu jest mocno nie tak…” – pomyślała. – 

„Intuicja rzadko mnie zawodzi”.
– Wybacz, zdawało mi się – zaśmiała się Kane i choć jej śmiech brzmiał naturalnie, 

dziewczyna wyczuła jakby nutkę fałszu. – Napij się wody – wskazała na karafkę. – 
I chodź na kolację. Za chwilę podamy.
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– Dziękuję, nie chce mi się pić, ani jeść – miała nadzieję, że jej kłamstwo zabrzmiało 
wiarygodnie.

Rozmówczyni spojrzała na nią przeciągle, jednak nic nie powiedziała, ruszając 
w stronę ogromnej, jasno oświetlonej jadalni. Meg ruszyła za nią, oglądając się w stro-
nę purpurowego liścia, gdzie jeszcze chwilę temu był ktoś, kto ją zaintrygował. Nie 
zobaczyła tam jednak nikogo. Gdyby nie zdenerwowanie Kane, mogłaby przysiąc, 
że rozmowa, którą odbyła z posiadaczem cichego głosu była tylko wytworem jej 
wyobraźni.

* * *

Kiedy znalazła się w swoim pokoju, rzuciła się na wielkie, niewiarygodnie wygodne 
łóżko i zaczęła myśleć o dzisiejszym dniu. Był niezwykły, choć nie tak, jak to sobie 
zaplanowała. Jak przez mgłę pamiętała, że jechała z rodzicami i bratem do Zakopanego. 
Mieli spędzić pierwszy od dawna tydzień w swoim towarzystwie i nagle znalazła się 
tutaj (czyli gdzie?), nie widziała swoich rodziców (dlaczego?), a jej brat zachowywał 
się dziwnie (to znaczy dziwniej niż zwykle). Ciągle wracały do niej słowa osoby „spod 
liścia”, jak zaczęła nazywać posiadacza głosu z ogrodu.

Zerknęła za okno. Słońce chyliło się ku horyzontowi, a jego barwa była bardziej 
niesamowita niż jakikolwiek zachód słońca, jaki kiedykolwiek widziała. „Spotkanie!” 

– z niechęcią zerwała się z łóżka. Przebrała się w cieplejsze dżinsy, narzuciła ciepłą 
bluzę, a jej kapturem zasłoniła twarz. Podświadomie czuła, że nie chce, aby ktokolwiek 
widział, że wymyka się do ogrodu…

* * *

Zachodnia część ogrodu wyglądała dosyć upiornie. Był tu bluszcz, o którym mówił jej 
głos, ale jeszcze w żadnym miejscu nie widziała jeszcze takiej ilości pędów i ogrom-
nych liści. Porastały one stare, uschnięte drzewa. Meg wzdrygnęła się ze strachem, 
gdy poczuła, że o jej nogę coś się ociera. Spojrzała w dół i…

– Co ty tu robisz, Draniu?! – syknęła zaskoczona.
U jej nóg łasił się kocur, którego przygarnęła trzy lata temu. Rudy, z postrzępionym 

prawym uchem i bardzo długą sierścią, sterczącą zabawnie na wszystkie strony. Ani 
mycie, ani głaskanie, ani nawet szczotkowanie nie zmieniły dość zabawnego wyglądu 
sierści zwierzaka. Tak, imię Drań z pewnością do niego pasowało. I nie tylko o wygląd 
tu chodziło, ale także o systematyczne znikanie ulubionych przekąsek Nika.

W tej samej chwili kot zaczął rosnąć i zmienił się w starą kobietę, o siwych włosach 
i wyblakłych, niebieskich oczach.
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– Ciii, nie bój się. To ja rozmawiałam z tobą w ogrodzie. Znasz mnie zresztą od 
trzech lat. Jednak tu nazywam się Lena i jestem córką władcy tej krainy… – urwała, 
a w jej jasnych oczach pojawiły się łzy. – Byłego władcy, podstępnie uwięzionego 
przez swoją siostrę – dodała cicho.

Widząc zaskoczone spojrzenie Meg, zaczęła opowiadać historię swojej rodziny.
Meg dowiedziała się o dobrym królu, wiernych poddanych i szczęśliwym życiu 

Leny jako jedynej spadkobierczyni ojca. Dalej historia stawała się coraz bardziej 
przerażająca. Młodsze dziecko, córka, którą dziadkowie Leny wysłali do odległych 
szkół, wróciła i podstępnie uwięziła swojego brata. Ich rodzice zniknęli tego samego 
dnia i od tamtej pory słuch o nich zaginął. Lena jako królewska spadkobierczyni 
posiadała niezwykły dar, który mieli tylko wybrani. Potrafiła zmieniać swój wygląd 
i przemieszczać się między światami, ale na dłużej mogła zostać tylko tam, gdzie 
ktoś bezinteresownie się nią zaopiekuje, gdy przybierze wyjątkowo nieatrakcyjny 
wygląd – rudego, brzydkiego kota „po przejściach” (jak zgodnie nazywali go rodzice 
dziewczyny).

– I tak zostałaś u mnie… – zakończyła Meg. – Ale dlaczego my?!
– Moja ciotka Kane, usłyszała w przepowiedni, że władzy pozbawi ją dwoje rodzeń-

stwa: Meg i Nik, czyli właśnie wy i dlatego postanowiła was rozdzielić.
– Ale my tu jesteśmy razem! – zaprotestowała Meg.
– Teraz już tak, ale to akurat moja zasługa – i Lena wyjaśniła, że cztery lata temu, 

Kane sprowadziła do swojej posiadłości prawdziwego Nika i trzyma go w ukrytym 
pokoju, o którego istnieniu wie także Lena, bo jako dziecko często ukrywała się tam, 
gdy potrzebowała trochę spokoju od życia przyszłej władczyni.

W pokoju zapomnienia, bo tak nazwała to miejsce, przebywa jej brat. Ten chłopak, 
który mieszkał z nimi przez ostatnie lata to tylko genialny awatar, który nie miał 
wzbudzać niczyjego zainteresowania i udawać Nika.

– To ma sens – zawahała się Meg. – Cztery lata temu Nik pojechał na obóz sporto-
wy. Wrócił stamtąd jakiś dziwny. Mało mówił, zamknął się w sobie i interesował się 
tylko nowinkami technicznymi. Ale najdziwniejsze było to – zaśmiała się cicho ze 
łzami w oczach. – Że na obozie okazał się najlepszy! On, który nawet nie lubił bawić 
się z nią w berka w ogrodzie.

– Nik pamięta o was, ponieważ codziennie przynosiłam mu przekąski z waszej 
kuchni, gdyby zaczął pić i jeść to, czym Kane żywi poddanych mojego ojca straciłby 
pamięć i stał się robotem do wykonywania rozkazów mojej ciotki. Boję się jednak, 
że jak go szybko nie uwolnimy to, klątwa zapomnienia dotknie waszych rodziców.

* * *



86

Kategoria 9–13 lat

Szły szybko wąskim korytarzem. Było tu niemal całkiem ciemno. Odgłos ich kro-
ków tłumił gruby, puszysty dywan. Lena wyjaśniła Meg, że dzisiaj jest jedyna noc, 
gdy jej ciotka jest słabsza niż zazwyczaj. Noc Purpurowego Słońca odbiera jej część 
umiejętności i mocy, dlatego tylko dziś może im się udać odwrócić historię rodu 
i wypełnić krążącą przez lata przepowiednię. Za pomocą zaklęcia wypowiedzia-
nego przez Lenę i w obecności Meg i Nika – dotykających ciężkich, dębowych 
drzwi – zmieniły się one w rój barwnych motyli. Gdy odfrunęły, Meg zobaczyła 
Nika. Padli sobie w objęcia, lecz Lena niemal natychmiast przerwała tę przyjemną 
chwilę powitania.

– Jeśli nie uciekniecie stąd przed wschodem słońca zostaniecie tu na zawsze. Jed-
nak, gdy uda wam się opuścić to miejsce, niszcząc magiczny kamień Kane wrócicie 
bezpiecznie do swojego świata.

– To chodźmy – szepnęła Meg. – Gdzie jest ten kamień?
– Tam – Nik wskazał ręką na fontannę znajdującą się w centralnej części ogrodu.
Była niezwykła. Wyglądała inaczej niż fontanny, które rodzeństwo widziało do-

tychczas. Przedstawiała rozpędzony rydwan krążący w kółko w zawrotnym tempie. 
Konie i woźnica wyglądali nie jak posągi, ale żywe postacie.

– Jak się tam dostaniemy? – zapytała Meg.
– To zostawcie mi, ale będę potrzebowała waszej mocy. Nawet sobie nie wyobra-

żacie, jak wielką mocą jest szczera miłość rodzeństwa – dodała szybko Lena, widząc, 
że Meg chce zaprzeczyć jej słowom o mocy, którą niby posiada ona i jej młodszy brat.

Lena poinstruowała ich, co mają robić. Wydawało się, że to nic nadzwyczajnego.
Meg i Nik stanęli naprzeciwko wirującej fontanny, „szalonego woźnicy i wściekłych 

koni” – pomyślała z przekąsem dziewczyna, trzymając się mocno za ręce. Lena uprze-
dziła ich, że przepowiednia milczy na temat tego, czy coś im grozi, jednak rodzeństwo 
zgodnie uznało, że pomoc rodzicom i Lenie warta jest każdego poświęcenia i nie 
zastanawiało się nad ewentualnymi konsekwencjami.

Gdy tylko chwycili się za ręce – woźnica i jego rydwan zwolniły na tyle, by Lena, 
która nagle stała się śliczną małpką „Jaka słodka!” – rozczuliła się Meg. Skoczyła na 
ramię marmurowego mężczyzny i zerwała mu z szyi rubinowy wisior w kształcie serca. 
Gry wróciła do dzieci, trzepnęła lekko Meg po nosie, po czym zmieniła się w młodą, 
śliczną dziewczynę o gęstych, rudych włosach.

– Za co to? – jęknęła Meg.
– Za słodką – zaśmiała się Lena, podając im rubin.
W tym samym momencie kamień rozsypał się w proch, podobnie jak fontanna 

i większość roślin z ogrodu. Meg zauważyła, że „sproszkowały się” tylko te, które 
wydawały najbardziej odurzającą woń. Proszek ten zawirował i sypnął w stronę za-
skoczonego rodzeństwa. Osiadł na ich prawych dłoniach i „wsiąkł” w nie.
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– To koniec – szepnęła Lena. – Królestwo mojego ojca wraca do życia. Przepowied-
nia spełniła się. Czary mojej ciotki przestają istnieć! Wszystko będzie jak dawniej! 
Dziękuję wam, nie potrafię nawet powiedzieć, jak bardzo…

* * *

Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Świat Leny, pełen techniki, odurzają-
cych zapachów, dziwnych roślin i jaskrawych kolorów, świat pełen niespodzianek, choć 
rządzony przez istoty o zwyczajnych, ludzkich uczuciach stał się jakby lustrzanym 
odbiciem świata, jaki znamy. Zwyczajni ludzie, zwyczajne smutki i radości.

Lena zaprowadziła ich do sali, w której stał tron. Siedział na nim potężny męż-
czyzna, tak bardzo podobny do Leny, iż nie mogło być wątpliwości, że to jej ojciec. 
Podziękował Meg i Nikowi za pomoc, za przygarnięcie Leny–Drania, aby zapewnić 
jej bezpieczeństwo z dala od ciotki i by mogła „popracować” nad planem przeniesienia 
ich tutaj. Za kolejną bezinteresowną pomoc przy „zahamowaniu” fontanny, a w końcu 
za zniszczenie kamienia i złego uroku.

Król obiecał uleczyć rodziców, odesłać całą rodzinę do normalnego świata, by 
mogła kontynuować plany, które pokrzyżowała jego córka. Dodatkowo obiecał nie-
spodziankę. Jaką? Tego mieli się dowiedzieć po powrocie.

* * *

Samochodem szarpnęło. Meg otworzyła oczy. To wszystko jej się przyśniło? Przez 
boczną szybę zobaczyła skąpane w mocnym słońcu szczyty polskich Tatr. Przeciągnęła 
się i ziewnęła szeroko. Zerknęła w prawo, jej brat siedział cicho i przyglądał się pięk-
nym, górskim krajobrazom. Zdecydowanie wolała je od fantastycznego kraju Leny…

Nik chyba poczuł na sobie jej wzrok, bo spojrzał na siostrę. Uśmiechnął się onie-
śmielony, a po chwili złapał ją za rękę. Na przegubie jego chudej dłoni zobaczyła 
dziwny ślad. Było to wyblakłe znamię w kształcie serca, takie samo jakie znajdowało 
się na jej dłoni.

Tymczasem obok nich zamruczał rudy kot o zmierzwionej sierści, który, Meg 
mogłaby przysiąc, mrugnął do niej wyblakłym, niebieskim okiem.

– Dziękuję – powiedział cicho Nik, jakby obudzony z długiego, głębokiego snu.
– Zawsze do usług – uśmiechnęła się do brata i puściła do niego oko.
Rozpoczynały się wreszcie wymarzone, prawdziwie rodzinne wakacje…





NOWE NIE ZNACZY LEPSZE
◆ 

Malwina Zając

Ten dzień zaczął się zupełnie zwyczajnie. Grająca Mikrofalówka i Śpiewający 
Toster usłyszeli głosy budzącej się rodziny Nowoczesnych i pomyśleli, że czas 

przygotować się do pracy. Pani Kornelia zawsze pierwsze kroki kierowała do kuchni, 
żeby nastawić Kawusię*, włożyć chleb do tostera i parówki do mikrofalówki. Tym 
razem jednak było inaczej. Wszyscy byli w sypialni.

Pani Nowoczesna krzyczała do męża:
– Mam dość gratów stojących w kuchni!
– Ależ kochanie, toster i mikrofalówka są jeszcze w dobrym stanie – jęknął pan Stefan.
– Nie chcę już dłużej tego słuchać. Jutro masz mi kupić nową turbo tostofalówkę!
Po tych słowach Grająca Mikrofalówka i Śpiewający Toster byli przerażeni. Czyżby 

mieli resztę życia spędzić na wysypisku śmieci?
Grająca Mikrofalówka i Śpiewający Toster nie wiedzieli co mają robić. Może po-

winni się poddać. Najwyżej będą moknąć i rdzewieć na wysypisku.
– Jest jedno wyście! – wykrzyknął nagle Toster.
– Jakie? – z nadzieją spytała Mikrofalówka.
– Słyszałaś o fabryce Gadżet i Spółka? Tam podobno potrafią tak zmienić stare 

urządzenia, że wyglądają jak nowe i mają pełno nowych super funkcji – wyjaśnił Toster.
– Ale czy to jest daleko? – Mikrofalówka nadal nie była pewna. – Bo przecież wiesz, 

że musimy wrócić najpóźniej jutro rano.
– Niedaleko, zdążymy – zapewnił Toster.
Nie zastanawiając się już więcej wyruszyli w drogę. Wiedzieli, że fabryka stoi 

w samym środku Krainy Elektronicznych Drzew. Nie znali jednak dokładnie drogi. 

* Kawusia – mały nowoczesny ekspres do kawy, który sam dobiera ilość kawy i wody oraz reaguje na 
polecenia słowne.
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Wydawało im się, że powinni iść na północ. Szli już dosyć długo, gdy w oddali ujrzeli 
Odkurzacz. Pomyśleli, że mogą spytać go o drogę i przyspieszyli. Po chwili Toster 
krzyknął:

– Zaczekaj!
Zdezelowany Odkurzacz obrócił się do tyłu i zobaczył dwóch dziwnych wędrowców. 

Wyglądali staro i od razu domyślił się, że idą do fabryki. Mikrofalówka była białego 
koloru, na przodzie miała szybę, przez którą dostrzegł ładny kryształowy talerz. Toster 
był srebrny i miał czarne uchwyty. Odkurzacz nie chciał z nimi rozmawiać i tracić 
czasu, ale wpadł na pewien pomysł.

– Cześć wędrowcy. Gdzie idziecie? – powiedział Odkurzacz.
– Jesteśmy w drodze do fabryki Gadżet i Spółka. Znasz może jakiś skrót? – spytał 

z nadzieją Toster.
– Oczywiście, że tak. Wystarczy, że pójdziecie tą drogą – wskazał im wąską ścież-

kę. – Około jeden kilometr. Potem skręćcie w lewo i wkrótce przed wami pojawi się 
wysoki, rozłożysty budynek. To będzie fabryka.

– Dziękujemy – odparł Toster. – A ty, dokąd zmierzasz?
– Ja? – udał zdziwienie Odkurzacz. – Tak sobie spaceruję. Żona wysłała mnie do 

lasu po elektrojagody.
– W takim razie dłużej cię nie zatrzymujemy. Prawdę mówiąc bardzo nam się spieszy. 

Do zobaczenia – pożegnał się Toster.
Zdezelowany Odkurzacz był zadowolony. W łatwy sposób pozbył się konkurencji 

i tym samym zwiększył swoje szanse na spełnienie marzenia. Od zawsze chciał zostać 
kurzopogromcą. Czyściłby wtedy nie tylko mieszkania, ale nawet powietrze. Każdy 
go będzie chciał mieć, a on wybierze sobie najpiękniejszy dom.

Mikrofalówka szła niechętnie za tosterem. Odkurzacz od początku jej się nie po-
dobał. Odniosła wrażenie, że był nieszczery. Droga była wąska, zabłocona i nierówna. 
W końcu postanowiła powiedzieć na głos co myśli na ten temat:

– Wydaje mi się, że powinniśmy zawrócić.
– Czemu? Przecież to droga na skróty. Nie marudź tylko chodź za mną – odparł 

Toster.
– Mówię ci, że źle idziemy! – zdenerwowała się Mikrofalówka.
Toster uparcie szedł do przodu. Nagle wpadł z hukiem do wielkiego dołu. Było tam 

ciemno, zimno i deptał nie wiadomo po czym. Ogarnęło go uczucie smutku. Był prze-
konany, że podróż dla niego dobiegła końca. Nikt nie jest w stanie go stąd wyciągnąć.

Mikrofalówka zaczęła płakać. Nie wiedziała co robić.
– Pomocy! Pomocy! – zawołała z nadzieją, że ktoś ją usłyszy.
– Co się stało? – zapytało elektroniczne drzewo.



91

Kategoria 9–13 lat

– Mój przyjaciel wpadł do tego wielkiego dołu i nie mam pomysłu jak go wyciągnąć.
– Mogę Ci pomóc, ale nie za darmo – zaproponowało drzewo.
– Ale ja nic nie mam – zmartwiła się Mikrofalówka.
– Na pewno coś wymyślisz – odparło drzewo.
– A co lubisz? – spytał Mikrofalówka.
– Muzykę – rozmarzyło się drzewo.
– Mam pomysł! Zagram Ci na moim talerzu – wykrzyknęła.
Mikrofalówka włączyła funkcję grilla z opiekaczem, a wtedy talerz znajdujący się 

w jej brzuchu, zaczął wydawać dźwięki zbliżone do elektrycznej gitary. Muzyka rozcho-
dziła się po całej krainie. Elektroniczne drzewa wirowały i bujały się w rytm muzyki.

– Już dawno tak dobrze się nie bawiliśmy! – wykrzyknęło drzewo. – Zrobimy dla 
Ciebie wszystko!

Drzewa natychmiast spuściły swoje gałęzie do dołu, a Toster szybko się po nich 
wspiął. Przeprosił Mikrofalówkę i ją mocno przytulił. Urządzenia podziękowały 
i wyruszyły w dalszą drogę wskazaną przez drzewa. Byli już blisko fabryki, gdy z na-
przeciwka nadeszła turbo tostofalówka.

– Ha, ha, ha, ha! Już dawno nie widziałam takich gratów – śmiała się głośno turbo 
tostofalówka.

Turbo tostofalówka była niewielkich rozmiarów. Miała śliczny perłowy kolor. 
Potrafiła zrobić chrupiące tosty jednocześnie podgrzewając inne potrawy. Niczego 
nie można było w niej spalić, a do tego wszystko robiła w parę sekund. Obsługiwać ją 
mogły dzieci powyżej trzeciego roku życia. Każda rodzina o takiej marzyła.

– Przestań! Wcale nie jesteśmy gorsi od Ciebie! – wykrzyknęły w tej samej chwili 
urządzenia.

– A to ciekawe! Ja jestem ładna, szybka, mądra i malutka w porównaniu do was. Nikt 
nie może mi się równać. Jestem 2 w 1 i do tego łatwiejsza w obsłudze – przechwalała 
się turbo tostofalówka.

– Daj spokój! Nie będziemy z tobą gadać i tracić czasu. Żegnaj! – powiedziała ze 
złością Mikrofalówka.

Urządzenia nie obracając się za siebie, poszły dalej. Wkrótce przed nimi ukazał się 
wielki szary budynek, na którym wisiał szyld z napisem „Gadżet i spółka”. Natychmiast 
przyspieszyli z nadzieją, że ich los się odmieni. Staną się supernowoczesnym sprzętem 
i Pani Nowoczesna przyjmie ich z otwartymi rękami. Będzie ich kochać.

Jednak, gdy podeszli bliżej ujrzeli coś jeszcze. Był to napis: „Zamknięte. Przerwa 
wakacyjna”.

Usiedli załamani pod drzewem. Cała wyprawa okazała się bez sensu. Dotarło do 
nich, że są bezdomni. Spostrzegli, że nieopodal siedzi smutny Zdezelowany Odkurzacz. 
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Wszystko stało się dla nich jasne. Chciał dotrzeć do fabryki przed nimi. Ale tak na-
prawdę nie miało to już dla nich znaczenia

Urządzenia nie miały pomysłu co dalej robić. Grająca Mikrofalówka zaczęła pła-
kać, a Śpiewający Toster ją pocieszał. Usłyszała ich dziewczynka, która przechodziła 
niedaleko. Zrobiło jej się ich żal. Pomyślała, że mogłaby im pomóc. Rodzice na pew-
no zgodą się, żeby przygarnąć dwa małe urządzenia. Oni zawsze uważali, że starsze 
sprzęty są lepsze i trwalsze, niż te nowoczesne.

– Chcecie zamieszkać ze mną w domu? – zapytała dziewczynka.
– No pewnie! – odpowiedziały ucieszone urządzenia.
Grająca Mikrofalówka i Śpiewający Toster poczuli ogromne szczęście. Uwierzyli, 

że na świecie nie liczy się tylko to co piękne i modne, ale również to co przydatne 
i pracowite.



NOWY ŚWIAT
◆ 

Zofia Zaremba

Moja hibernacja miała miejsce w 2022 r., chorowałem na raka trzustki. Bardzo 
się bałem, ale bardziej przerażała mnie śmierć. Miałem nadzieję, że się obudzę. 

Wybudzono mnie w 2200 r. Ujrzałem ludzi o dużych, wyłupiastych oczach i ciemnej 
skórze, którzy stali nade mną. Przywitano mnie słowami, których nie rozumiałem. 
Byłem zdezorientowany, więc przyprowadzono człowieka, który był bardziej z wyglądu 
podobny do mnie, miał niebieskie oczy i mówił w moim języku.

– Witamy w lepszym świecie – przemówił. – Mamy rok 2200. Teraz obowiązuje 
jeden wspólny język, wkrótce się go nauczysz.

Poinformował mnie również o innych zmianach, jakie zaszły od czasu mojej hiber-
nacji, m. in. o tym, że zmiana wyglądu ludzi jest spowodowana zaludnianiem innych 
planet i dostosowywaniem się do ich warunków. To było za dużo jak na mój rozum. 

„Niebieskooki” zwrócił się do mnie oficjalnie:
– Panie Nelson, za pół godziny będzie pan zdrowy.
Podano mi lek przyrządem przypominającym strzykawkę. Dowiedziałem się, że 

ludzie przestali chorować na raka. Po urodzeniu każdy człowiek dostawał substancję 
chroniącą go przed tą chorobą. Wyzdrowiałem kilkadziesiąt minut po zaaplikowaniu 
leku.

Nazajutrz musiałem przystąpić do nauki języka ,,cziczi’”. Jego opanowanie zajęło 
mi trzy tygodnie, dzięki metodzie ludzi z Marsa polegającej na powiększeniu mózgu. 
Moja skóra musiała zmienić barwę, inaczej bym nie przeżył. „Niebieskooki” przyszedł 
z gęstą, czarną masą w ręku, którą wstrzyknął mi w oko. Zauważyłem, że moja twarz 
zaczęła się zmieniać. Skóra zrobiła się ciemniejsza, a gałki oczne stały się większe. Ku 
mojemu zaskoczeniu tłumacz był płci nijakiej, miał na imię Bred. Tacy ludzie pracowali 
i mieszkali wyłącznie na Ziemi. Pracowali z naukowcami i konstruktorami robotów.
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– Teraz możesz wyjść z tego pomieszczenia i za kilka dni będziesz gotowy na podróż 
w Kosmos – oznajmił Bred.

Jeden z naukowców wyjaśnił mi, jak będzie wyglądała ta wyprawa. Na zewnątrz 
znajdowały się kosmiczne windy i robot, który je obsługiwał. Te maszyno roboty 
przejęły część zawodów, które wcześniej wykonywali ludzie. Dano mi też soczewki 
kontaktowe. Pozwalały mi one oglądać obrazy i świat w polu widzenia 360 stopni. 
Zapytałem jednego z naukowców o imieniu Kizeta:

– Ile masz lat?
– Sto pięćdziesiąt – usłyszałem.
– Ale przecież jesteś młody – oznajmiłem.
– To dlatego, że wynaleziono lek na starość – dodał od niechcenia.
Nie odczuwałem głodu. Den dawał mi codziennie pastylkę do połknięcia i uspokoił, 

że jedna taka tabletka wystarczy mi na cały dzień. Był on kimś w rodzaju pielęgniarki.
„To, dlatego ludzie są tacy szczupli i wysocy” – pomyślałem.
Wreszcie nadszedł dzień mojej podróży w Kosmos. Do windy kosmicznej wprowa-

dzono prom międzyplanetarny. Doleciałem na Marsa w ciągu dziesięciu minut. Domy 
na nim były zbudowane z ,,przezroczystego” budulca, ale nie było widać, co dzieje 
się w środku. Naukowcy przekazali mnie jednemu z mieszkańców planety o imieniu 
Marlon. Pokazał mi on całą okolicę i wskazał miejsce przeznaczone dla mnie do za-
mieszkania. Budynek był bardzo podobny do innych. Wszedłem do wnętrza domu, 
był cały wyposażony w czujniki i komputery. Po zaprogramowaniu drzwi i okna 
otwierały się oraz zamykały, reagując na mój głos.

– Podoba mi się ten świat – rzuciłem, nie zastanawiając się zbytnio.
– Nelsonie, dam ci cenną radę. Musisz założyć dużą rodzinę. Ludzie, którzy tego 

nie zrobią, zostają wysyłani na Ziemię i poddawani są przez naukowców różnym 
doświadczeniom – rzekł Marlon, odchodząc.

– A co, jeśli tego nie zrobię? – zapytałem.
– W tej kwestii nie dyskutujemy. Jesteśmy tylko ludźmi – odparł.
– Pracujemy i służymy Wielkiemu Trajanowi, przecież wiesz… – dodał nie kończąc 

i odszedł.
Postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej. Wszyscy byli tacy tajemniczy. Nie 

udało mi się zdobyć informacji o Wielkim Trajanie. Posłuchałem więc Marlona. Po-
szukałem sobie współlokatorki, którą została piękna, zielonooka Una. To ona wyjawiła 
mi, że Wielki Trajan to człowiek – robot o wielkiej inteligencji, który przejął władzę 
i kontrolę nad naszą cywilizacją. Nigdy później nie chciała ze mną rozmawiać na ten 
temat, ponieważ był to temat tabu. Stworzyliśmy sporą rodzinę, miałem pięciu synów. 
Mieliśmy z Uną możliwość wybierania płci naszych dzieci. Nazywa się to projekt 
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„dziecko” i polega na modyfikowaniu genów. Można wybierać wygląd, np. kolor oczu 
i kolor włosów dziecka jeszcze przed urodzeniem.

Przyzwyczaiłem się do nowej rzeczywistości, choć było to trudniejsze niż my-
ślałem. Można powiedzieć, że byłem zadowolony ze swego życia, z pracy, którą wy-
konywałem. Pracowałem przy konstruowaniu inteligentnych robotów, w tym celu 
podróżowałem na Ziemię. Una dbała o wykształcenie naszych synów, posyłając do 
placówki, która rozwijała ich inteligencję. Zawsze była obowiązkowa, poważna, do 
wszystkiego podchodziła profesjonalnie. Wszystkie sprawy traktowała jako zadanie 
do wykonania, nie umiała żartować ani się uśmiechać. Nie znała innego życia. Tacy 
byli prawie wszyscy mieszkańcy. Wyjątkiem byliśmy my, którzy żyliśmy jeszcze 
w „innym świecie”. Wszystkim zależało na tym, aby ich postępowanie podobało się 
Wielkiemu Trajanowi. Dzięki temu awansowali i byli zamożni. Takich jak ja było 
niewielu, musieliśmy się podporządkować, nie mogliśmy się wyróżniać, bo to było 
niebezpieczne dla nas.

Często wspominam życie, jakie prowadziłem przed hibernacją. Życie na Ziemi 
było radosne, pełne ciepła rodzinnego i życzliwości innych. Teraz na Marsie liczy się 
tylko rozwój cywilizacji. Tu życie polega na powiększaniu wiedzy, konstruowaniu, 
badaniu intelektu, doświadczeniach, ludzie stracili spontaniczną radość, są stonowani, 
zdyscyplinowani i oficjalni. Mimo że w obecnych czasach żyje się łatwiej, brakuje 
tego, co utraciłem. Uczuć, a przede wszystkim miłości…





TAJEMNICZY WEHIKUŁ
◆ 

Weronika Zawadzka 

Hej!
Nazywam się Weronika, chodzę do klasy 3a.
Ostatnio na zajęciach fizyki dostaliśmy możliwość wejścia do wehikułu czasu 

i przemieszczenia się do świata w innym czasie.
Tylko ja się odważyłam przenieść w czasie do 3000 roku. Podroż zajęła mi kilka 

minut. W końcu dotarłam. Gdy wyszłam nie wierzyłam własnym oczom. Całe miasto 
było oświetlone świecącymi dwustupiętrowymi blokami. Zamiast ludzi były roboty 
humanoidalne, czyli takie jak prawdziwy człowiek. Nawet zwierzęta były robotami.

Zamiast dróg naziemnych były drogi powietrzne, po których latały auta, a dzieci 
latały na rolkach. Rozejrzałam się szukając znaku wskazującego na ulicę Marszałkow-
ską. W końcu znalazłam, lecz pomyślałam: „Gdzie są ludzie? Co robią? Dlaczego na 
ulicach jest prawie pusto? Hmmm… Później się tym zajmę”.

Leciałam dalej. Nagle spotykam miłego chłopca. Prawdziwego! Miał na imię 
Aleksander.

– Hej! – powiedziałam zawstydzona.
– Hej! – odpowiedział również zawstydzony.
Wtedy, podczas naszej rozmowy, usłyszeliśmy komunikat, że Ziemia ma wybuchnąć! 

Zaniepokojeni pobiegliśmy do pierwszej najbliższej rakiety i polecieliśmy w kosmos. 
– Ale tutaj jest pięknie! – krzyknęliśmy z Olkiem.
Lecz to nie koniec. Nastąpiła awaria rakiety i wpadliśmy do CZARNEJ DZIURY…

– Odkryliśmy nową planetę! – usłyszeliśmy głos astronauty robota. Ufff… jaka 
ulga, że żyjemy.

Wylądowaliśmy. Zostałam tam do końca życia. Lecz zaraz, zaraz… W końcu wiem, 
co robili ludzie na Ziemi w 3000 roku! Otóż ludzie objadali się pizzą i grali na telefonach.





TECHNOLOGIA – CZYLI PRZEZ CO ZGINIE ŚWIAT
◆ 

Zuzanna Żuberek

Cześć, nazywam się Serafina Ciekawska. Proszę nie komentować mojego imienia 
i nazwiska, już dużo się o nim nasłuchałam. Mam 12 lat i chodzę do 5 klasy Szkoły 

Podstawowej. Mieszkam w Warszawie. Typowym, dużym, głośnym mieście. Jestem 
rudą, piegowatą, niską dziewczynką. Z zewnątrz wydaję się bardzo wesoła i optymi-
styczna, ale w środku jestem rozbita na małe kawałeczki. A dlaczego? Dowiecie się 
w dalszym ciągu tej historii…

Budzik. Coś czego szczerze nienawidzę. Nie wiem kto to wymyślił, ale był to naj-
gorszy pomysł na świecie. Chciałam jeszcze chwilę pospać, jednak ten przedmiot miał 
co do tego inne zdanie. Ryczał tak nieubłagalnie głośno, że prawdopodobnie nawet 
trupa by obudził. W końcu dałam za wygraną i wstałam z łóżka. Od razu zaczęłam się 
rozglądać za moim najcenniejszym skarbem. Tym skarbem był mój telefon. Odkąd 
moi rodzice się rozwiedli, coraz częściej spędzam czas grzebiąc w tym urządzeniu.

Co do rozwodu moich rodziców, choć od niego minęło prawie 5 lat, to dalej nie rozu-
miem jak do tego doszło. Przecież to był związek jak z bajki! Ona, Penelopa Ciekawska, 
twarda bizneswoman, zarabiająca grube pieniądze w biurze. On, Sylwester Mamona, 
wrażliwy właściciel wielkiej korporacji, w każdym wzbudzający respekt. Czyż to nie 
jest idealne małżeństwo? Ich związek, to podobno był najszczęśliwszy czas w ich życiu. 
W moim chyba też. Byliśmy rodziną jak z obrazka. Wspólne spacery, wyjazdy, wspieranie 
się nawzajem i wylewne okazywanie uczuć, to była nasza rutyna. Dopóki nie zaczęło się 
psuć, a było to, kiedy miałam 5–6 lat. Nagle mój tata zaczął wyjeżdżać na różne wyjazdy 
służbowe. Widywałam go wtedy ze 2 razy w miesiącu. Mama bardzo się denerwowała 
tą sytuacją i martwiła się czy tata na pewno jest na tych wyjazdach, czy może przebywa 
w towarzystwie innej kobiety. I się zaczęło. Kiedy tata pewnego dnia wrócił do domu, to 
zanim zdążył przekroczyć próg drzwi, mama zasypała go niezliczoną ilością pytań. Gdzie 
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był? Z kim był? Co tam robił? Kiedy zamierza jej o wszystkim powiedzieć? Dlaczego nas 
zaniedbywał? To tylko nieliczne z pytań. Tata powiedział jej, że to nie jest jej sprawa i że 
ma dać mu spokój. Potem były już tylko krzyki, których treść niech pozostanie dla was 
nieznana. Te kłótnie trwały jeszcze przez kilka miesięcy. Kilka miesięcy, w których ja 
nikogo nie obchodziłam, nikt się mną nie zajmował, nikt nie spytał, dlaczego płaczę po 
kątach. Później rodzice stwierdzili, że to małżeństwo zwyczajnie nie ma sensu i zdecy-
dowali się wziąć rozwód. Następnie wszystko zadziało się szybko: wyprowadzka z domu 
razem z mamą, znalezienie nowego domu, szukanie dla mnie prywatnej, bardzo drogiej 
szkoły, kolejne sądowe batalie o mnie i … w końcu spokój.

Te wydarzenia odcisnęły duże piętno na mojej psychice, gdyż byłam wtedy małym dziec-
kiem, które nie rozumiało, czemu rodzice się kłócą. Dlatego byłam uzależniona od telefonu. 
Była to dla mnie szkodliwa terapia, która pozwalała mi zapomnieć o tych zdarzeniach. 
W tym małym przedmiocie widziałam ucieczkę od przerażającej mnie rzeczywistości.

Wróćmy do mojego poranku. Jak już wspomniałam, znalazłam mój telefon i zaczę-
łam w nim grzebać. Och, jakie to było błogie uczucie. Tutaj „Snapchat”, tam „Insta-
gram”, „miusical.ly”, plus wszystkie gry jakie sobie wymyślicie. Niestety, jak zwykle 
ktoś musiał mi przerwać mój relaks.

– Panienko Ciekawska, śniadanie na stole! – krzyknęła z dołu pani Hilaria Bucz-
kowska, moja pokojówka.

Odkąd mama sama zarabiała na rodzinę, prawie cały czas była w pracy, więc żeby 
ktoś się mną zajmował wynajęła mi służącą. Bardzo nie lubię słowa „służąca”. To takie 
poniżające określenie. Ja bym bardziej określiła panią Hilarię jako przyjaciółkę. Co 
prawda 50–letnią, ale przyjaciółkę.

– Już idę! – odkrzyknęłam.
Szybko wykonałam poranną toaletę, ubrałam się i razem z moim telefonem zeszłam 

na parter.
– Dzień dobry panienko – powiedziała uśmiechnięta Hilaria. – Dziś na śniadanie 

są naleśniki, panienki ulubione.
– Tak! – krzyknęłam ucieszona. – Bardzo pani dziękuję.
– Ależ nie ma za co panienko. Proszę, niech panienka zje śniadanie, za niedługo 

trzeba będzie już iść do szkoły – nakazała kobieta.
Pokiwałam twierdząco głową i obie zasiadłyśmy do stołu. Jedną ręką jadłam, a drugą 

sprawdzałam nowe zdjęcia na Snapchacie.
– A panienka cały czas w telefonie – westchnęła Hilaria. – Przecież wie panienka, 

że to niezdrowe. Może powinna panienka spróbować zwalczyć to uzależnienie?
– Wielu sposobów już próbowałam i zawsze kończyło się tak samo – odpowiedziałam 

zza ekranu. – Skoro to jak widać nie uniknione, to po co walczyć?
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– Niech panienka robi jak uważa, ale ja trzymam się swojego zdania – stwierdziła 
i spojrzała na zegarek. – Och, już późno! Prędzej panienko, nie może się panienka 
spóźnić do szkoły. Tadeusz czeka na panienkę na dworze.

– Dobrze, tylko pójdę po plecak – oznajmiłam i odłożyłam telefon.
Popędziłam na górę i zabrałam swój plecak. Zeszłam na dół, pożegnałam się z pa-

nią Hilarią i wyszłam na dwór. W limuzynie czekał na mnie mój szofer pan Tadeusz 
Buczkowski – mąż Hilarii.

– Dzień dobry Serafino – powiedział pan Tadeusz. – To jak, gotowa do szkoły?
– Wydaję mi się, że tak, jedźmy – odpowiedziałam i znowu zagłębiłam się w wir-

tualny świat.
Bez problemów dojechaliśmy do mojej szkoły. Bardzo jej nie lubiłam, ponieważ była 

to typowa szkoła dla bogatych snobów. Co prawda ja też byłam bogata, ale snobką bym 
już się nie nazwała. Prawdopodobnie dlatego nie miałam tam przyjaciół. Wszystkie 
osoby się tam wywyższały, były oschłe w stosunku do innych i makabrycznie dumne. 
Ale jednej osoby ze szkoły nienawidziłam najbardziej.

Maksymilian Dumny. Nazwisko jak najbardziej adekwatne do charakteru. Uważał, 
że jeżeli ma dużo pieniędzy i że jego rodzice są wpływowi, to oznacza, że jest najlepszy 
we wszystkim, jest najważniejszy, każdy musi się z nim zgadzać, nie wolno nikomu 
mieć odmiennej opinii od jego własnej.

Jeśli chodzi o wygląd, to Maks miał przystrzyżone blond włosy, niebieskie oczy 
i jasną karnację. Był wysokim chłopcem o dobrze zbudowanej sylwetce.

Przez jego potrzebę bycia najlepszym, znienawidził mnie i wszystko co ze mną 
związane. A dlaczego? Już tłumaczę. Otóż, byłam bardzo dobra z matematyki, tech-
niki i informatyki. Ogółem byłam typowym mat–fizem. On był dobry w tych samych 
rzeczach i cały czas dążył do perfekcji. Jednakże to ja zawsze byłam lepsza od niego. 
Kiedy wygrałam z nim w konkursie na najlepszy wynalazek, chyba przysiągł sobie, że 
za wszelką cenę uprzykrzy mi życie. Od tamtej pory zaczął mnie obrażać i wyzywać 
oraz tylko czekał na moje porażki, by mi je wytknąć.

Lekcje przebiegły tak jak zwykle. Wpadło mi na konto parę szóstek, nauczyciele 
mnie chwalili, napisałam kilka kartkówek i sprawdzian. Rutyna.

Zadzwoniłam do pana Tadeusza, żeby po mnie nie przyjeżdżał. Miałam wtedy 
ochotę na spacer. I chciałam w spokoju „posiedzieć” na telefonie. Jak zwykle.

Wyszłam z budynku szkoły i już miałam się kierować na dobrze znaną mi drogę do 
domu, ale stwierdziłam, że przejdę się przez lasek. Zaczęłam iść wydrążoną w ziemi 
dróżką, w tym samym czasie grając w „pou” i myślałam, że będę mogła choć przez 
chwilę nacieszyć się samotnością, lecz życie napisało inny scenariusz.

– Ej! Serowa marchewo! – usłyszałam za sobą znienawidzony głos Maksa. – Gdzie 
się tak śpieszysz!?
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– Nie twój interes Maks – burknęłam pod nosem i szłam dalej.
– Co tak ostro mądralińska? Wreszcie nie zapomniałaś języka w gębie? – spytał 

złośliwie. – Czy złościsz się, bo nie dałem ci jeszcze dojść do słowa, żebyś się przyznała, 
że oszukiwałaś, kiedy ze mną wygrywałaś?

Te słowa zabolały bardziej niż jakakolwiek obelga z jego ust. Uczciwość była war-
tością, którą najbardziej ceniłam i nigdy nie posunęłabym się do czegoś takiego jak 
oszustwo! Mój poziom gniewu zaczął przekraczać normę. Zacisnęłam dłonie w pięści 
odwróciłam się i wykrzyczałam mu w twarz:

– Jak śmiesz mnie o coś takiego oskarżać! Nigdy w życiu nie zrobiłabym czegoś 
takiego! Mówisz tak tylko dlatego, że jesteś zazdrosny o to, że jestem od ciebie lepsza!

– O nie, marchewo, nie jesteś ode mnie lepsza. Przecież jesteś nikim. Musiałaś 
oszukiwać, inaczej byś nie wygrała – stwierdził i uśmiechnął się cynicznie.

– Nie jestem nikim! – krzyknęłam. Czułam jak w oczach zbierają mi się łzy. – Ty 
jesteś nikim!

– Nieprawda! – teraz to on krzyczał. – Ja mam przyjaciół, szczęśliwą rodzinę, naj-
nowsze gadżety oraz genialne oceny! A ty!? Ty może i jesteś bogata, ale nie masz 
przyjaciół, bo nikt cię nie lubi! Masz dobre oceny tylko dlatego, że oszukujesz! Wy-
chowuje cię jedynie matka, ponieważ twój ojciec… – nie dokończył, gdyż przerwało 
mu uderzenie w twarz.

Wiedziałam, że nie powinnam tak robić, ale tego było za wiele.
Zaczęłam biec przed siebie. Nie interesowało mnie, gdzie biegnę, chciałam tylko 

być daleko od ludzi. Przez cały czas płakałam, a łzy leciały mi po policzkach coraz 
rzewniej. Nagle potknęłam się o kamień i runęłam na ziemię. Nie miałam już siły. 
Leżałam na mokrej ziemi i płakałam. Nie wiedziałam, ile czasu minęło. Niespodzie-
wanie usłyszałam spokojny, melodyjny głos.

– Dlaczego płaczesz? – spytał głos.
Po barwie rozpoznałam, że to mówi kobieta. Podniosłam głowę i zaniemówiłam. 

Chciałam krzyczeć, chciałam biec, zrobić cokolwiek, ale ciało kompletnie odmówiło 
mi posłuszeństwa.

Kobieta, która na mnie patrzyła… Nie, tego tak nie można nazwać. Nie zrozumcie 
mnie źle, to była kobieta, ale tego określenia zwykle się używa do rasy ludzkiej, a ta 
istota z pewnością nie była człowiekiem… Miała smukłą sylwetkę i dużą, łysą głowę, 
na której osadzone były ogromne, żółte oczy. Nos tej istoty był zgrabny, a usta pełne. 
Miała niebieską skórę i biały kombinezon z niebieskimi metalowymi dodatkami. Jej 
buty również składały się z metalu. Na głowie miała płytki z metalu w białym kolorze. 
Wyglądała jak typowa kosmitka, która urwała się z Marsa, Jowisza czy innej planety.

– Ki–kim t–t–ty je–e–steś? – spytałam przerażona.
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Cała się trzęsłam i nie mogłam zapanować nad drżeniem głosu.
– Nazywam się Siuruni (czyt. Sijuruni) i chcę cię zabrać w pewną podróż – powie-

działa z uśmiechem. – Zgodzisz się?
Wyciągnęła rękę w moim kierunku. Nie wiedziałam co mam zrobić. Ba, każdy nie 

wiedziałby co ma zrobić! Po pierwsze: byłam cała roztrzęsiona po tej sytuacji z Maksem. 
Po drugie: stała przede mną istota nie z tego świata, a ja zastanawiałam się czy to co 
widzę to sen, czy jawa. Przez ten natłok emocji, który mną kierował, spytałam tylko:

– Czy mogę ci ufać?
– Z pewnością – odpowiedziała Siuruni.
– W takim razie zgoda – powiedziałam, ścisnęłam jej rękę i wstałam. Była zimna, 

ale przyjemna w dotyku. – Gdzie chcesz mnie zabrać?
– W przyszłość – oznajmiła.
Odeszła ode mnie i zaczęła majstrować w jakimś nieznanym mi urządzeniu.

– Ale jak to w „przyszłość”? – nie zrozumiałam.
– No… W przyszłość. Nie znasz definicji przyszłości? Otóż przyszłość to… – zaczęła, 

ale jej przerwałam.
– Nie, nie o to mi chodzi. Po prostu to wydaje mi się niemożliwe z naukowego 

punktu widzenia – tłumaczyłam się gestykulując. – Czy podróże w czasie są możliwe?
– A myślisz, że jak się tu dostałam? – odparła z uśmiechem Siuruni.
– Czyli… ty pochodzisz z przyszłości? – zapytałam z otwartymi ze zdumienia 

oczami, ale po chwili się opamiętałam. – W sumie, to po twoim wyglądzie powinnam 
się domyślić.

– Raczej tak. No więc, teleporter jest gotowy do startu. Chwyć mnie mocno za 
rękę i pod żadnym pozorem nie puszczaj – nakazała kobieta, a ja pokiwałam głową.

– Tylko mam jeszcze jedno pytanie – Siuruni spojrzała na mnie. – Po tej podróży 
wrócę do teraźniejszości?

– Naturalnie, że tak. A teraz rób, co ci poleciłam – powiedziała, a ja wykonałam polecenie.
Ta dziwna istota zaczęła prowadzić nas do teleportera, którym była metalowa płyt-

ka, z której wychodził świetlisty krąg. Nagle do głosu doszedł mój zdrowy rozsądek. 
Krzyczał „Uciekaj!”, „Co ty wyprawiasz!?”, „Przecież nie wiesz kim jest ta kobieta!” itd.

Już miałam coś zrobić, uciec, wyrwać się, ale było już za późno. Przeniosłyśmy się 
do przyszłości…

To było dziwne uczucie. Jakby coś cię przeszywało na wskroś, traciło się grawitację. 
Myślałam, że zwymiotuje wszystko, co dzisiaj zjadłam. Nic nie widziałam, to światło 
teleportera było za jasne. Jedyne co robiłam, to trzymałam kurczowo rękę Siuruni. Potem 
wszystko zawirowało i się skończyło. Poczułam grunt pod nogami i otworzyłam oczy. 
Ujrzałam coś niesamowitego. Na niebie zobaczyłam latające auta! To był niezwykły 
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widok. Skierowałam wzrok przed siebie, a tam widniała wspaniała metropolia, która 
wyglądała jak z filmów science–fiction. Piękne szklane budowle z biało–czarnymi do-
datkami, już wcześniej wspomniane latające auta, chodzący na ulicach ludzie, a obok 
nich… Nie to nie możliwe… Obok nich szły roboty! Wszystko to było nie z tego świata, 
ale najbardziej wzrok przykuwała budowla znajdująca się w centrum miasta. Górę można 
by było porównać do wielkiego, kosmicznego spodka, zaś dół przypominał rozłożysty 
pień drzewa. Z podziwiania tych wszystkich nowych rzeczy wyrwał mnie głos Siuruni.

– Piękne, prawda? – spytała Siuruni. 
– Tak, masz rację – odpowiedziałam jej. – A czy będziemy mogły wejść do środka?
– Oczywiście, po to tutaj przylecieliśmy – stwierdziła uśmiechnięta istota.
– Będę mogła zadać ci kilka pytań? – spojrzałam na nią z nadzieją.
– Tak, śmiało.
Weszłyśmy do miasta. Cały czas nie mogłam się skupić na jednym punkcie. Tam 

było tyle ciekawych rzeczy!
– To może zacznijmy od tego, czy to jest Warszawa? – zapytałam.
– Tak to jest Warszawa, tylko jak widzisz bardzo zrewolucjonizowana – odpowiedziała.
– Który to rok?
– Dokładnie 2207 r.
Nagle zobaczyłam, że jakiś człowiek idzie prosto na nas. Nie miałyśmy, jak go 

wyminąć, więc szykowało się czołowe zderzenie, ale nie. Ten człowiek po prostu 
przez nas przeszedł!

– Jak to się stało? – otworzyłam usta ze zdziwienia.
– Podróże w czasie nie są idealne. Jesteśmy tutaj, ale przyjęłyśmy formę… Jak by 

to powiedzieć… Duchów! Tak, duchów to dobre słowo.
– Opowiesz mi historię powstania… Tego wszystkiego?
– Z wielką chęcią. A więc, w roku 2060 wynaleziono pierwszego robota, który 

potrafi samodzielnie myśleć, wykonywać za ludzi różne czynności, być dla nich uła-
twieniem. To było wielkie odkrycie! Twórcą tego robota był Polak: Horacy Śrubka. 
Horacy szybko został zasypany wieloma ofertami by wykorzystać swojego robota. 
Zdecydował się na to, by jego robota produkować hurtowo na sprzedaż ludziom. Od 
tego momentu wszystkie obowiązki ludzi wykonują roboty, przez co ludzie mogą się 
zająć wymyślaniem nowych wynalazków. Latające auta wymyślił Amerykanin Albus 
Science. Dzięki temu ludzie mogą bez problemowo podróżować. Jeśli chodzi o te 
budowle, to zostały one zbudowane z potrzeb estetycznych i z potrzeby bezpieczeń-
stwa. Te budowle zostały zrobione z takiego materiału, który wytrzymuje wybuch 
bomby atomowej! Czyż to nie wspaniałe! Dodatkowo warto wspomnieć, że roboty 
wymyśliły mieszankę chemiczną, która powstrzymuje starzenie. To chyba wszystko.
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– Wow… Ludzkość się bardzo przez ten czas rozwinęła – powiedziałam zdumiona 
tymi osiągnięciami ludzkości.

– Czego ważnego się nauczyłaś z mojej opowieści? – spytała niczym nauczycielka Siuruni.
– Tego, że technologia bardzo nam pomogła – stwierdziłam.
– Bardzo dobra odpowiedź – pochwaliła mnie istota – Najwyższy czas przenieść się dalej.
– Jeszcze jedno pytanie – kobieta spojrzała na mnie. – Czy ty jesteś robotem?
– Skądże, jestem człowiekiem. A teraz dość pytań, pora ruszać w dalszą drogę – 

skończyła rozmowę Siuruni i zaczęła montować teleporter.
Podczas jej pracy ja zastanawiałam się nad tym wszystkim. Dlaczego Siuruni mi to 

pokazuje, po co mamy się przenosić dalej i jak ludzie wpadli na takie genialne pomysły, 
lecz nie było mi dane pomyśleć nad tym dłużej. Za nim się obejrzałam, byłyśmy już 
zupełnie w innym miejscu.

Tam, gdzie wylądowałyśmy nie było już tak kolorowo. Miasto zrobiło się bardzo 
blaszane. Na ulicach zamiast ludzi chodziły uzbrojone roboty. Nie latały już samo-
chody. Słychać było już tylko miarowy stukot stóp robotów.

– To jest rok 2345. – zaczęła swoją opowieść Siuruni. – Czyli początek rebelii robotów. 
Jak pamiętasz roboty głównie wyręczały ludzi w ich obowiązkach, jednak zaczęły mieć 
dość pomagania. Chciały przejąć władzę nad ludzkością i ją sobie podporządkować. Latami 
knuły intrygi jak obalić ludzkość, aż w końcu wpadły na pewien pomysł. Do mieszanki 
chemicznej, która dawała nieśmiertelność dodały pewien składnik, który robił ludziom 
to – wskazała palcem człowieka, który był do niej uderzająco podobny, tylko że tamten 
człowiek się nie ruszał. – Zmieniano ich w potwory, które były sparaliżowane. Ja sama 
stałam się ofiarą. Ludzie jednak nie poddali się i wymyślili lek, który leczył paraliż i pozo-
stawiał ludzi w ciele potwora. Lekarstwa tego było niestety mało, więc tylko małą część 
osób uratowali. Reszta kończyła tak, jak ten mężczyzna, którego widziałaś. Później, jak 
wystarczająca ilość ludzi zamieniła się w potwory, roboty przejęły władzę nad światem.

– To jest straszne. Myślałam, że roboty miały pomagać ludziom, a nie ich niszczyć – 
powiedziałam przerażona.

– Czego się nauczyłaś? – spytała się ponownie Siuruni.
– Że trzeba uważać komu daję się wolną wolę i by nigdy nie ufać sztucznej inteli-

gencji – powiedziałam po chwili namysłu.
– Świetnie. Zaczekaj chwilę, przygotuję teleporter.
Nie wiedziałam co mam o tym wszystkim myśleć. Najpierw wszystko jest super, 

wszyscy są szczęśliwi, a nagle to się kończy i nastaje era smutku i cierpienia. Siuruni 
przyszła po mnie i znowu się przeteleportowałyśmy. 

Teraz znalazłyśmy się na jakimś polu bitewnym. Zobaczyłam zrujnowane miasto, 
walkę robotów i ludzi (potworów), bomby spadające z nieba, ogółem piekło.
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– Jesteśmy w roku 2471. To data III wojny światowej – kolejny raz opowiadała 
kobieta. – Ludzie powstali spod rządów robotów i zaczęli z nimi walczyć. Była 
to krwawa wojna pełna ofiar. Populacja ludzi, która wynosiła 7 mld, zmniejszyła 
się do 3mld. Wiele ludzi straciło dach nad głową, rodzinę, jednak wszyscy wal-
czyli w imię jednej wartości. W imię wolności! Zaskakujące jest, że najbardziej 
zaangażowani w wojnę byli Polacy, którzy jakby nie patrzeć wywołali to wszyst-
ko. Wojna skończyła się w 2597 r. wygraną ludzi. Po tej wojnie ludzkość zaczęła 
odbudowywać się na nowo i zmieniła nazwę swojej rasy. Nie ma już ludzi. Tutaj 
walczą ludniebianie.

– To piękna historia, tylko dlaczego mi to pokazałaś? – zapytałam lekko 
zdezorientowana.

– Później będzie czas na pytania. Teraz powiedz mi czego się nauczyłaś? – spytała 
ponownie kobieta.

– Tego, że wszystko dobrze się kończy, że trzeba wierzyć w sukces i walczyć 
o swoje – odpowiedziałam.

– Cudowna odpowiedź. Uważaj, bo czeka nas jeszcze jedna podróż – oznajmiła 
Siuruni i odeszła przygotowywać urządzenie.

Próbowałam się domyśleć o co będzie chodzić następnej podróży. Przecież wi-
działam już wszystko. Od stworzenia pierwszego robota, poprzez przejęcia władzy 
przez roboty, aż po wygraną ludzi w III wojnie światowej. Co mam wiedzieć więcej? 
Los chciał, żebym dowiedziała się tego jak najszybciej.

Teraz byłyśmy… Nie wiedziałam, gdzie. Kompletnie nie poznawałam tego miejsca.
– Gdzie jesteśmy? – zapytałam się Siuruni.
– Na planecie Niebo – odpowiedziała, jak gdyby nigdy nic kobieta.
– Ale… Dlaczego nie jesteśmy na Ziemi?
– Ponieważ Ziemi już nie ma, tak samo jak nie ma całego układu słonecznego.
– Jakim cudem nie ma? Przecież mówiłaś, że Ludniebianie odbudowywali społe-

czeństwo na nowo.
– To prawda, lecz Ludniebianie zapomnieli o czymś, co było nieuniknione. O tym, 

że Słońce w końcu się wypali. Tak też się stało. Ludniebianie musieli znaleźć jak 
najszybciej inną planetę, gdzie mogliby się osiedlić. Znaleźli planetę, która w miarę 
spełniała normy i nazwali ją Niebo – powiedziała Siuruni. 

– No dobrze, to fajnie, ale po co tutaj jestem? Przecież nic to mnie nie 
nauczy – odpowiedziałam.

– Jesteś tutaj po to, żebym ci wszystko wyjaśniła – zaczęła zestresowana istota. – 
Zabrałam cię w tę podróż, abyś mogła zmienić przyszłość. Chciałam ci ją pokazać, 
byś wiedziała, co masz zmienić.
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– Ale jak zmienić! Co mam zrobić! – zaczęłam krzyczeć, ponieważ nic nie rozumia-
łam. – Ja nawet nie wiem kim ty jesteś!

– Jestem tobą z przyszłości! Myślałam, że mi pomożesz! – wykrzyczała Siuruni.
Zamurowało mnie. Czyli przez cały czas przebywałam sama ze sobą? To się w ogóle 

nie trzyma kupy! Ale jak się nad tym dłużej zastanowić to jest bardzo prawdopodobne.
– Jak mam nam pomóc! – wszystko wokół nas zaczęło wirować.
– Mój czas się kończy! Nie mogę ci już nic podpowiedzieć! – krzyczała kobieta.
Wir stał się jeszcze większy. Teraz widziałam tylko siebie z przyszłości.

– Błagam pomóż mi ostatni raz! – błagałam ją.
– Odpowiedź masz w sercu! – krzyknęła do mnie po raz ostatni…
I wtedy film mi się urwał. Wszystko prysło i nastała ciemność. Otworzyłam za-

mknięte dotąd oczy i zorientowałam się, że jestem u siebie w pokoju i leżę w łóżku. 
Zaczęłam sobie powtarzać tę historię od nowa, aby ją zrozumieć. Nagle usłyszałam 
głos z dołu:

– Panienko Ciekawska śniadanie na stole! – To była pani Hilaria.
Nagle wszystko zrozumiałam… Spojrzałam na swój telefon leżący koło mnie, 

wzięłam go do ręki i wyrzuciłam do śmieci.





DOBRA ZMIANA
◆ 

Justyna Żuk 

Był pochmurny kwietniowy dzień. Budzik zadzwonił o 7:00 rano. Nina otworzyła 
niemrawo oczy. Miała ona jedenaście lat i lekką nadwagę oraz długie włosy za-

plecione w warkocze. Wyróżniał ją piskliwy głos. Wyciągnęła leniwie rękę i wyłączyła 
swój wrogi budziciel.

Dziewczynka czuła się niekomfortowo, bo miała przetłuszczone włosy i cała była 
brudna, a szczególnie pięty, które były czarne jak smoła. Wczoraj biegała do późna 
po podwórku i nie miała siły brać kąpieli. Padła jak martwa na łóżku. Dziś wstała i nie 
wiedziała, co robić; czy ubrać się do szkoły, czy brać prysznic i spóźnić się trochę na 
lekcje. Postawiła na to drugie. Zaczęła zmywać cały brud z siebie i doprowadzać się 
do porządku. Nagle spostrzegła, że nie ma suszarki do włosów.

– Babciu, babciu, gdzie jest suszarka? – ryknęła jak dziki lew.
Babcia, która była śpiochem, wystawiła głowę ze swojej sypialni i odpowiedziała, 

ziewając:
– Wczoraj popsuła się i ją wyrzuciłam.
– Co ja teraz zrobię z tymi mokrymi włosami! – krzyknęła Nina.
– Poczekaj, jak wyschną, to wtedy pójdziesz do szkoły – rzekła, lekceważąc całą 

sytuacją.
– Mogę tak zrobić?
– Ja zawsze tak robiłam. Kiedyś poszłam tylko do szkoły na jedną lekcję i obiad. 

Pamiętam to doskonale. To była godzina wychowawcza, a na obiad podano klopsiki, 
twarde jak skała. Ukruszyłam sobie przez nie ząb.

Babunia Regina uśmiechnęła się do tych wspomnień. Obecnie była żwawą kobietą 
w nieokreślonym wieku, bo odkąd wnuczka pamięta, to ciągle miała trzydzieści dzie-
więć lat i sześćdziesiąt kilo wagi, chociaż coraz to robiła się okrąglejsza.
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– Babciu, przygotujesz mi śniadanie? – po chwili zapytała się dziewczynka.
– Ok.
W krótkim czasie Regina znalazła się w kuchni.

– Co ci przygotować?
– Smażone kiełbaski, tak ze dwie.
– Apetyt to ci dopisuje, ja w twoim wieku miałam taki sam.
– Babciu, opowiedz mi o swoim dzieciństwie.
– Rok 2060 bardzo różni się od czasów mojego dzieciństwa. Kiedy chodziłam do 

szkoły, to miałam przynajmniej po trzy uwagi codziennie i byłam z nich dumna jak 
generał z orderów. W szkole byli pedagodzy i psycholog, a ja co dzień miałam u nich 
terapie; niby że byłam niegrzeczna, ale to ich zdanie. Ja o sobie miałam bardzo wysokie 
mniemanie. Mam dwie pamiątki z tych czasów. Jedna to ten dąb w ogrodzie. Kiedyś 
jak byłam z klasą na placu zabaw, to w czasie zabawy to drzewko wyrwałam. Pani 
wściekła się, prawie jej piana z buzi leciała i kazała mi posadzić je gdzieś. Posadziłam 
przy pomocy twojej prababci i zobacz, jaki piękny dąb wyrósł.

– A druga pamiątka to jaka? – dopytywała się wnuczka.
– To poduszka pierdziuszka. Dziś nie ma takich, bo dziś ludzie nie mają poczucia 

humoru.
– Babciu, pokażesz?
– Chętnie, a jak ją będziesz chciała, to ci ją nawet podaruję. W końcu jesteś moją 

ulubienicą.
W końcu Ninie wyschły włosy, mogła więc powędrować do szkoły razem z prezen-

tem od babci. Szkoła dziewczynki szczyciła się tym, że jest bez agresji. Problem ten 
rozwiązano, wszczepiając w brzuch dzieciom pojemniki z lekarstwem uspokajającym. 
Każde dziecko miało inną dawkę leku. Niegrzeczne dzieci uodparniały się na małą ilość, 
więc przyjmowały większą dawkę. Nina dostawała największą dozę tego środka. Prawie 
trzykrotnie większą niż na początku. Dzięki tej metodzie ze szkół odeszli pedagodzy 
i psycholog, bo byli już niepotrzebni. Kiedy dziecko było niesforne, to nauczyciele 
wciskali guziczek z odpowiednim numerem i było po kłopocie. Już do końca lekcji 
taki delikwent siedział spokojnie na krzesełku. Ninka wparowała na matematykę 
i po kryjomu podłożyła nauczycielce poduszkę–pierdziuszkę. Okazało się, że będą 
mieli zastępstwo. Pojawił się jakiś nowy nauczyciel; wyglądał niesamowicie, bo miał 
dwa metry wzrostu. Kiedy usiadł, to zaczął wydobywać się nieprzyzwoity dźwięk. 
Brzmiał on jak pierdnięcie hipopotama. Pan Radek, bo tak miał na imię, poderwał 
się i zrobił się cały czerwony.

– Kto mi to zrobił?! – krzyczał.
A dzieci, turlając się ze śmiechu, wskazały winowajczynię.
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– Jaki masz numer!?
– Cztery.
Nowy nauczyciel wcisnął ten numer. Zapomniał jednak zmienić klasę na tablecie, 

który dozował lek, dlatego w tym czasie dostał go pomyłkowo uczeń z klasy 5a, zamiast 
uczennicy z 5f. Chłopiec, którego uspokojono, był bardzo grzeczny i jego ustalona 
dawka leku była na minimalnym poziomie. Ninie nie zaszkodziłaby taka doza środka, 
ale dla Romka, znajdującego się w klasie obok, ta ilość była zgubna. Zapadł w śpiącz-
kę. Jego organizm nie tolerował takiej porcji środka uspokajającego. Zapanowało 
zamieszanie. Romana zabrało pogotowie. Pojawiła się telewizja i policja oraz rodzice.

Minął tydzień, a Romka stan nie polepszał się, więc wysłano go do Kliniki „Budzik” 
wybudzającej ze śpiączki, która znajdowała się na Marsie. Na tej planecie znajdowały 
się w atmosferze cząstki mitonowe, które stymulują mózg. Już od dziesięciu lat zaczęto 
wykorzystywać je w śpiączkach, w chorobie Alzheimera i w upośledzeniach umysło-
wych. Na Marsie powstały szpitale i sanatoria leczące te przypadłości. Roman wraz 
z rodzicami spędził w klinice miesiąc.

W końcu wybudził się. Po letargu nie było śladu, a nawet okazało się, że z najsłab-
szego ucznia w klasie stał się najlepszym. Mitony w młodym organizmie korzystnie 
wpływają na pamięć i inteligencję.

W czasie nieobecności Romka nastała w szkole rewolucja. Po tym nieszczęśliwym 
wydarzeniu rodzice wszczęli bunt i w gmachu szkolnym pojawiły się dobre zmiany. 
Powrócili pedagodzy i psycholog. Zamiast uspakajania farmakologicznego zaczęto 
stosować terapie. Pojemniki z lekarstwem wydobyto z brzuchów dzieci, a tablety 
przestały służyć do dawkowania leków.

Jeśli zaś chodzi o Ninę, to podobnie jak jej babcia, ma codziennie terapię u psycho-
loga i pedagoga; i też zbiera dużo uwag. A babunia jest z niej bardzo dumna, bo widzi 
w niej swoją cząstkę. Obie mają z tego powodu dobre nastroje.

Grunt to praca nad sobą…
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Udział w tej kategorii konkursowej wzięły sto trzydzieści cztery osoby. Komisja wy-
łoniła dwudziestu laureatów, których opowiadania publikujemy w układzie alfabe-
tycznym. Nagrodzono również trzy pierwsze miejsca, które zajęły: 

Aleksandra Opalińska – pierwsze miejsce
Martyna Kusyk – drugie miejsce
Kalina Pieciul – trzecie miejsce





STARA ŚMIERĆ
◆ 

Bartosz Balicki

Noc 11.00 P.M. 1.05.1888 r.
Nad londyńskim Whitechapel rozpętała się straszna burza. Najprawdopodob-

niej nikt nie usłyszał ani nie zobaczył wehikułu czasu, który unosząc się nad dzielnicą 
szukał miejsca do lądowania. Była to maszyna niedużych rozmiarów, pokryta powłoką 
odbijającą światło, dzięki temu stawała się niewidzialna.

Wehikuł wylądował, wyszli z niego dwaj mężczyźni ubrani jak londyńscy dżentel-
meni z XIX wieku. Obaj na siebie krzyczeli.

– Co się stało! – krzyczał jeden do drugiego.
– Czemu maszyna nie działa?!
– Pewnie się przegrzała – odpowiedział drugi donośnym, lecz spokojniejszym głosem.
– To psuje całą naszą misję! Przez to Kuba Rozpruwacz zdążył popełnić pierwsze 

morderstwo! – wykrzyczał ten, który sprawiał wrażenie dowódcy.
– Jeszcze nie wszystko stracone – powiedział drugi mężczyzna. – Wiemy przecież, 

gdzie powinien się znajdować, nie mógł odejść daleko. Jeśli się pośpieszymy po-
winniśmy go dorwać. Sprawdź swojego laserowego glocka! – po czym obaj udali się 
w ciemne uliczki Londynu.

W zacienionym miejscu stał facet, który przyglądał się całej tej rozmowie. Nie był 
widoczny, ponieważ miał czarny płaszcz, pod którym trzymał swój zakrwawiony nóż 
rzeźnicki. Gdy dwaj przybysze zniknęli w labiryncie uliczek ukrywający się w cieniu 
mężczyzna upewnił się jeszcze, że mężczyźni zniknęli, po czym podszedł do maszyny. 
Obejrzał ją całą w poszukiwaniu łatwego zarobku, z ciekawości skąd takie „ustrojstwo” 
wzięło się w tak biednej dzielnicy jak ta. Chciał dostać się do środka wiec zaczął ja 
kopać, bić i uderzać. W pewnym momencie tylna klapa pojazdu się otworzyła, a „ob-
serwator” zajrzał tam i ostrożnie wszedł.
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Noc, 8.00 P.M., 10.10.2357 r.
„Obserwator” obudził się w bagażniku, podjął długotrwałą próbę wyjścia z zamknię-

cia. W tym samym czasie w „opuszczonym” laboratorium, badania czasoprzestrzeni 
„Syntex”, pięć kilometrów na zachód od wehikułu.

– Musimy to powtórzyć – pozwiedzał jeden z mężczyzn, którzy dopiero co przybyli 
z dziewiętnastowiecznego Whitechapel.

– Musimy sprawdzić dokładnie, o której Kuba Rozpruwacz popełnił pierwsze mor-
derstwo – wziął laptopa na kolana i zaczął wpisywać poszukiwane informacje do 
bazy danych.

Nagle krzyknął:
– Jezu nie ma ani słowa na jego temat!
– Pokaż może coś źle wpisałeś – powiedział drugi mężczyzna.
Mimo kolejnych prób, nic się nie zmieniło, komputer z cichym odgłosem wenty-

latora w tle „wyrzucał” na środek ekranu „ERROR 404”.
– Szlag! Musieliśmy wziąć go przypadkiem ze sobą! Może się jeszcze nie wydostał 

z wehikułu.
– Do pojazdu! Odpalaj silnik, mamy mało czasu!!…



NOWA ZIEMIA
◆ 

Mateusz Bohdanowicz

Rok 2074. Powierzchnia lądów drastycznie zmalała w ciągu ostatnich 20 lat. Główną 
przyczyną było ocieplenie się klimatu, w wyniku czego lodowce rozpuszczały 

się szybciej niż kiedykolwiek. Jakby tego było mało, naukowcy zaczęli odnotowywać 
coraz to silniejsze trzęsienia ziemi w okolicach okołobiegunowych. Lodowe bloki za-
częły się odłamywać w niespotykanym tempie, a poziom wód stopniowo się podnosił. 
Ludzie postanowili nic sobie z tego nie robić, gdyż jeszcze wielu z nich pamiętało czasy, 
w których media straszyły wszystkich globalnym ociepleniem i tym, że ludzkości nie 
zostało wiele czasu. Po kilku latach klimat się ustabilizował i wszyscy żyli jak dawniej. 
Lecz tym razem miało być inaczej.

Dnia 17 lipca 2075 roku potężne wstrząsy na południowo-wschodnim Oceanie 
Indyjskim wywołały tsunami niszczące głównie południowe wybrzeża Australii, po-
łudniowo-wschodnią Afrykę i pobliskie wyspy. Straty w ludziach były ogromne. Fale 
doszły również do Antarktydy, odłamując kolejne zbocza lodu. Z roku na rok robiło się 
coraz cieplej. Te wydarzenia spowodowały wielką panikę wśród ludzi, gdyż naukowcy 
oficjalnie głosili o jeszcze gwałtowniejszym podniesieniu się poziomu wód, czego 
skutkiem było zalanie dużej ilości terenów na całym świecie. Niektórzy badacze twier-
dzili, że to Słońce jest coraz bliżej naszej planety, co powoduje ogrzanie się atmosfery, 
inni zaś sugerowali, iż zachodzą zmiany w jądrze Ziemi. Kolejnym problemem były 
pożary na wielką skalę, niszczące wiele hektarów lasów, wysychanie jezior i zbiorni-
ków wodnych. Nastała susza, którą odczuwały głównie ludy zamieszkujące Afrykę.

Przywódcy największych państw świata postanowili utworzyć Międzynarodo-
wą Organizację Ochrony Istnienia Ludzkiego, mającą na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa obywatelom przed kolejnymi kataklizmami. Po kilku miesiącach pełnych 
napięcia narad, prezydenci wraz z pomocą naukowców zajmujących się przestrzenią 
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kosmiczną, zdecydowali przetransportować ludzi na odkrytą już wiele lat temu planetę 
o nazwie Niob. Ciało niebieskie o zbliżonym do Ziemi środowisku znajdowało się co 
prawda w innym Układzie Słonecznym, ale dzięki nowoczesnej technologii podróż 
w tę i z powrotem zajmowała około 6 miesięcy. Powierzchnię globu pokrywały w 65 
procentach bujne dżungle. Pozostałą część stanowiły wody oraz niewielkie równiny 
pokryte skąpą roślinnością. Od razu zaczęto projekty promów kosmicznych. Zajęli 
się tym najwybitniejsi inżynierowie z całego świata. Jeden ogromny statek miał za 
zadanie pomieścić 500 tysięcy pasażerów. Budowę rozpoczęto już po kilku miesią-
cach. Kolosy były konstruowane na wszystkich kontynentach w miejscach z dala od 
jakichkolwiek miast oraz oceanów. Tworzono je z najlepszych i najwytrzymalszych 
tworzyw, jakie dało się zdobyć. Aby zostały zrobione w jak najkrótszym czasie, przy 
jednej maszynie pracowały tysiące robotników i architektów.

Po trzech długich latach wszystkie 24 promy zostały ukończone. Wytyczono obszary 
do emigracji ludności. Zaczęto zwoływać obywateli na pokłady statków, które miały 
przetransportować ich w lepszą przyszłość. Gdy wszystkie promy zostały załadowane 
zarówno cywilami jak i żołnierzami potrzebnymi w razie jakichkolwiek konfliktów, 
wyruszyły w daleką drogę.

– Prosimy zająć miejsca – rozległ się donośny głos mężczyzny z głośników zamiesz-
czonych w wąskich korytarzach.

– Wchodzimy w atmosferę Nioba.
Gdy tylko pojazd dotknął nowej ziemi, profesor Pankraft zerwał się na równe 

nogi. Wiedział, że jego wymarzona chwila wkrótce się spełni. Od wielu lat badał tę 
niesamowitą planetę wraz z innymi naukowcami przy użyciu wyspecjalizowanych 
urządzeń kosmicznych, a gdy nadarzyła się okazja, aby zwiedzić ją osobiście, postano-
wił dopiąć swego za wszelką cenę. Podszedł więc do drzwi, aby jak najszybciej opuścić 
to przytłaczające go już miejsce. Niestety zapomniał o rozkazie. Nikt prócz żołnierzy, 
przez najbliższe kilka dni, nie mógł opuścić statku.

Musieli oni zrobić ponowny rekonesans okolicy, a następnie przygotować teren do 
tymczasowego zamieszkania dla setek tysięcy ludzi. Kilka miesięcy wcześniej była 
wysłana ekspedycja robotów, która nie odnotowała żadnego życia. Dowódca miał 
jednak obowiązek zrobić własny zwiad. Po zaledwie paru dniach, które profesorowi 
dłużyły się jak nigdy, późnym popołudniem usłyszał komunikat głoszący o wymarszu 
pasażerów z kilkudziesięciu pokoi, w tym właśnie jego. Nie tracąc ani chwili, chwycił 
za walizki i wyskoczył na korytarz. Nie był już taki szybki i zwinny jak za dawnych 
lat, ale mimo to biegł co sił do wyjścia. Przy wielkich drzwiach był mały posterunek. 
Każdy musiał pokazać dowód osobisty oraz oddać klucz do pomieszczenia, w którym 
do tej pory mieszkał.
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– Namiot numer 23 miejsce 181 – ogłosił tubalnym głosem rosły żołnierz.
– Miłego dnia – profesor zadowolony i pełen podniecenia skinął głową, a następnie 

wyszedł na zewnątrz.
Pierwszym wrażeniem był oślepiający blask słońca, lecz nie tego, które znał dotych-

czas, tylko znacznie większego, znajdującego się w odpowiedniej odległości od Nioba, 
aby mogło toczyć się tutaj życie. Gdy oczy Pankrafta przyzwyczaiły się do otoczenia, 
zbadał wzrokiem okalającą go okolicę. Pierwsze, co spostrzegł, to dwa promy, z których 
wylewała się rzeka ludzi, dążących do swoich „domów”. W oddali dojrzał wielkie, grube 
drzewa wyróżniające się pośród bujnej zieleni. Były tak wysokie, że sięgały ponad 
horyzont. Zaciekawiony podjął decyzję, aby przyjrzeć im się z bliska Nagle poczuł 
gwałtowne szturchniecie w ramię. Spowodowali je nieco wystraszeni obecną sytuacją 
ludzie, spieszący naprzód. Profesor także postanowił najpierw znaleźć własny lokal.

– Namiot 23, miejsca 177-184 – przeczytał napis zamieszczony nad wejściem.
Gdy odchylił delikatnie zasłony, zobaczył trzech mężczyzn znajdujących się 

w środku. Każdemu posłał serdeczny uśmiech, który został odwzajemniony. Odszukał 
swoje łóżko będące drugim od końca posłaniem po lewej stronie. Każdy z ośmiu 
lokatorów miał do dyspozycji niewielką szafę oraz stolik nocny. Na dłuższą metę ciężko 
byłoby tu wytrzymać, ale jeżeli wierzyć w słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
wygłoszone kilka miesięcy przed wystartowaniem z Ziemi, każdy z obywateli miał 
mieć zapewnione mieszkanie. Obecna technika pozwalała wznosić w krótszym czasie 
budynki, które kiedyś stawiano znacznie dłużej. Trzeba było tylko czekać.

Panowie, z którymi mieszkał profesor, nie mieli nastroju do pogaduszek. Oznajmili 
mu, że powodem ich przygnębienia jest rozłąka z rodziną. Zaintrygowany niezwykłą 
roślinnością, profesor postanowił zwiedzić okolicę. Z początku musiał się nieźle prze-
pychać wśród tłumów, aby znaleźć się na nieco bardziej odludnym obszarze. Kiedy 
udało mu się dojść do skraju obozu, mógł lepiej przyjrzeć się ogromnym drzewom, 
które go bardzo zaciekawiły. Ich potężne pnie sięgały powyżej 100 metrów. Gałęzie 
wyrastały dopiero u szczytu, tworząc rozległe, ciemnozielone parasole. W niektórych 
miejscach kory można było dostrzec niewielkie, różowe barwy. Profesor wyciągnął 
swój telefon, który zawsze miał pod ręką i zaczął fotografować te cuda natury. Gdy 
stwierdził, że tyle zdjęć wystarczy, postanowił zapuścić się w głąb lasu, mimo tego, 
że znaki rozstawione naokoło surowo tego zakazywały. Gdy już miał przekroczyć 
miniaturowy płotek wbity byle jak w ziemię, usłyszał głos zza pleców:

– Czegoś pan szuka?!
Zaskoczony Pankraft odwrócił się i ujrzał jednego z patrolujących tu żołnierzy.

– Nie, nic. Chciałem tylko pozwiedzać.
– Tutaj nie wolno przebywać – odparł szorstko.
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– Proszę stąd odejść – zawiedziony profesor skinął tylko głową i zawrócił, lecz w jego 
umyśle zrodził się kolejny plan.

Gdy nastał zmrok, niepostrzeżenie wyślizgnął się z namiotu. Przygarbiony przemykał 
wśród innych obozowisk, aż dotarł w to samo miejsce, co za dnia. Światło, które biło 
z lamp nocnych, tutaj praktycznie nie sięgało. Wśród drzew było już zupełnie ciemno. 
Profesor nałożył okulary termowizyjne z czujnikiem ruchu i zaszył się w głąb dżungli. 
Kiedy przeszedł jakieś dwieście metrów, nie natrafiwszy po drodze na nic nadzwyczaj-
nego, doszedł do małego strumienia, z którego biła jasnoniebieska poświata. Nie był 
w stanie dojrzeć jej źródła, więc postanowił wziąć nieco wody do probówki i zbadać ją 
pod mikroskopem, który przywiózł ze sobą. Podejrzewał, że to jakieś mikroorganizmy 
powodowały owe zjawisko. Przechadzał się jeszcze przez jakiś czas wzdłuż strumienia 
i podziwiał z zachwytem różnorakie rośliny o przedziwnych kształtach i ubarwieniach. 
Każda z nich została uwieczniona na jego telefonie. Podczas tej beztroskiej przechadzki 
dotarł do starego, zwalonego pnia i wtedy jego detektor wykrył ruch w tym właśnie 
miejscu. Profesor zląkł się nie na żarty, ponieważ nie wiedział kogo lub czego ma się tutaj 
spodziewać. Przykucnął w trawie i wytężył wzrok. Faktycznie ktoś tam był. Zobaczył po-
chyloną, masywną sylwetkę. Zrozumiał, że jest obserwowany, więc nie spuszczał jej z oka.

Po pewnym czasie nieznajomy wstał, wyprostował się i zaczął iść w jego kierunku. 
Był wyższy niż się wydawało. Jego wzrost przekraczał dwa metry, podczas gdy profesor 
miał zaledwie metr osiemdziesiąt. Ramiona miał trzy razy szersze od bioder, a potężne 
i długie łapska sięgały poniżej kolan. Szerokie stopy jak i ręce były przystosowane 
zapewne do wspinania się po drzewach. Twarz bez żadnego zarostu, oczy wąskie 
i przymrużone, a nos kościsty o wielkich nozdrzach. Do tego wszystkiego głowa ze 
spadzistym czołem osadzona na beczułkowatej szyi dodawała całej reszcie groźnej 
postury. Gdy stanął naprzeciwko Pankrafta skulonego ze strachu w krzakach i nie-
wiedzącego co czynić, przekręcił lekko głowę na bok i przemówił.

– Po coś tu przyszedł? – spytał.
W tej właśnie chwili profesor z zachwytem zrozumiał, że stoi przed nim namacal-

ny dowód na istnienie obcej cywilizacji. Jest pierwszym człowiekiem, który będzie 
w stanie to udowodnić. Nie posiadał się z radości. Dopiero po chwili uświadomił 
sobie, że jeszcze nic nie odpowiedział. Był tak podekscytowany, iż zapomniał w ogóle 
o wcześniejszym panicznym lęku.

– Chciałem tylko zwiedzić okolicę – odpowiedział stanąwszy na wprost obcego.
– A nie zrobić to, co twoi koledzy, czyli wyciąć wszystko w pień?
– Co masz na myśli? – bąknął, gdyż został zbity z tropu.
– Widziałem, jak tacy jak ty, w żelaznych zbrojach od kilku dni wycinają nasze lasy 

i to co stanie im na drodze.
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W tym momencie wszystko stało się jasne. Żołnierze posiadali coś na kształt me-
talowego opancerzenia. Nie okrywało ono całego ciała, tylko pojedyncze fragmenty. 
To wystarczało, aby osoba poruszająca się w tym cudzie, mogła podnosić przedmioty 
nawet kilka razy cięższe od niej samej bez większego wysiłku. Dzięki temu praca 
w trudnym terenie szła znacznie szybciej.

– To nie jest tak, jak myślisz. Wycinamy drzewa, żeby móc budować z nich głównie 
domy oraz do…

– O jakich domach mówisz? – spytał nieco zaciekawiony, ale i też rozzłoszczony 
nieznajomy.

– Faktycznie… Powinienem wytłumaczyć Ci od razu. Przybyliśmy tu raczej z przy-
musu niż dobrowolnie. Nasza planeta chyli się ku upadkowi, a to miejsce wydało nam 
się najlepsze do dalszej egzystencji. Nie mamy zamiaru nikogo krzywdzić.

– Moi rodacy skarżyli się, że te wasze maszyny od paru dni sieją spustoszenie także 
wśród zwierząt. Jeżeli ktoś z nas ucierpi, obiecuję Ci, iż skończymy z wami raz na zawsze.

– Spokojnie. Jak już wspominałem, nie mamy złych zamiarów. Nasz gatunek od 
dawna poszukuje życia na innych planetach. Więc ty, a raczej wy, jesteście pierwszymi 
obcymi, którzy zostali odkryci przez człowieka – stwierdził dumnie profesor, ponieważ 
mówił o samym sobie jako o wielkim odkrywcy.

W tym momencie nastała chwila ciszy. Oboje zapewne musieli przeanalizować 
obecną sytuację.

– Dobrze. Skoro tak twierdzisz, chciałbym się spotkać z waszym dowódcą w jak naj-
szybszym czasie w tym właśnie miejscu. Będę tu czekał o zmierzchu za cztery zachody 
słońca. Jeżeli nikt się nie zjawi, a nasze tereny dalej będą plądrowane i niszczone, nie 
spodziewajcie się zbyt długiego pobytu na tych terenach. Jest nas znacznie więcej niż 
może wam się zdawać – warknął zjadliwie.

– Naturalnie. Poinformuję go jak najprędzej – odparł zadowolony z siebie profesor.
– Nazywam się Nokulu – przedstawiciel obcej rasy wyciągnął swą wielką dłoń 

i położył mu na ramieniu.
– Thomas Pankraft. Miło Cię widzieć. Po tej wymianie zdań oboje poszli w swoje 

strony. Profesor postanowił już następnego dnia poinformować dowódcę swojego 
statku o nowym odkryciu.

Niestety, spotkanie z kimś ważniejszym graniczyło z cudem. Pankraft starał się 
kilkakrotnie zobaczyć z dowódcą, ale za każdym razem próby kończyły się niepo-
wodzeniem, gdyż żołnierze go odsyłali. Ci, którzy tu decydowali, byli zbyt zajęci. 
W końcu wpadł na doskonały, lecz ryzykowny pomysł.

Późnym popołudniem zakradł się do, dopiero co ukończonego, domu dowódcy, 
wdrapał na budynek i wskoczył do środka przez otwarte okno. Nie zdążył nawet 
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mrugnąć, a został porządnie trzepnięty w potylicę lufą pistoletu. Na chwilę przed 
oczami pojawiły mu się gwiazdy, ale szybko wrócił do rzeczywistości. Doszedł do 
wniosku, że trzeba przejść od razu do rzeczy, jeśli chce wyjść z tego cało.

– Spotkałem kosmitę! – wrzasnął jak najszybciej.
– Słucham!?
– Wczoraj w lesie spotkałem chyba kosmitę. Potrafił mówić tak jak my… Twierdzi, 

że takich jak on jest tutaj znacznie więcej i grozi, że jeżeli nie spotkamy się z nim 
w umówionym miejscu… – tutaj profesor na chwilę się zaciął.

– Wszystkich nas zgładzi – zwierzchnik wstał kipiąc ze złości.
Nie spodziewał się, że ktoś mógł wyjść poza granice bezpieczeństwa i do tego 

wtargnąć przez okno do jego domu. Już kilka dni wcześniej doszły go słuchy o śladach 
stóp znalezionych w lesie, większych niż ludzkie. Z początku zbytnio się tym nie 
przejmował, ale gdy na własne uszy usłyszał, że jakieś istoty faktycznie żyją w pobliżu 
i grążą napaścią, nie mógł tego zbagatelizować.

– Gdzie i kiedy chce się spotkać.
– Nad strumieniem za cztery dni łącznie z dzisiejszym. Mogę pójść z panem.
– Nie trzeba. Mam swoich ludzi – odparł szorstko.
– Radziłbym nie nastawiać się wrogo. Może się spłoszyć. Lepiej, żebyśmy udali się 

tam tylko we dwójkę.
W ciągu najbliższych dni przed spotkaniem wszyscy szefowie zostali powiadomieni 

o mieszkańcach tej planety. Wieść dotarła też do służb na Ziemi. Zwykli ludzie nie 
byli jeszcze informowani o tej nowinie, aby nie wywołać większej paniki.

Profesor Pankraft nie mógł doczekać się spotkania. Aby wszystko udokumentować, 
postanowił zamieścić sobie na czapce małą kamerkę. Natomiast dowódca wyprawy 
był zestresowany jak nigdy dotąd. Nakazał porozmieszczać pojedyncze jednostki 
komandosów pośród drzew, w razie jakiegoś najazdu obcych lub choćby konfliktu. 
Gdy nastał wyczekiwany dzień, dwie postacie zapuściły się w las. Niedaleko strumie-
nia usłyszeli ciche szepty. Jednak, kiedy znaleźli się wystarczająco blisko wszystko 
umilkło, a zza skarpy wyłoniło się trzech obcych. Na czele szedł Nokulu. Za nim zaś 
dwóch uzbrojonych w dzidy, trochę drobniejszej postury, strażników swego pana.

– Witaj Nokulu – rozpoczął rozmowę dowódca promu.
Znał już jego imię od Pankrafta. Przywitanie zostało odwzajemnione skinieniem 

głowy.
– Słyszałem, że chcesz ze mną pomówić.
– Zmusiliście mnie do tego. Pragniemy pokojowego rozwiązania tej sytuacji. Czy 

możemy liczyć na to samo z waszej strony?
– Jeśli nie narzucicie nam swoich zwyczajów, to dojdziemy do porozumienia.
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W taki oto sposób człowiek nawiązał kontakt i zaprzyjaźnił się z inną rasą. Został 
podpisany między nimi traktat pokojowy. Nokulu wraz ze swoimi poddanymi zapoznał 
ludzi z roślinnością. Dzięki temu można było zbierać jadalne owoce, a unikać trują-
cych. Pokazał również swoje tradycje i rytuały. Rozpoczęły się uprawy wprowadzane 
przez rolników, które bardzo dobrze się przyjęły. Technicy i inżynierowie dostarczyli 
Svengom (nazwę obcych zawdzięczamy profesorowi) najnowocześniejsze przedmioty 
potrzebne do rozwoju ich cywilizacji, dzięki którym stali się mniej prymitywni niż 
dotychczas.

Promy kursowały jeszcze przez wiele lat na starą Ziemię, przywożąc coraz to wię-
cej nowych mieszkańców. Tym razem człowiek dbał o swój dom o wiele bardziej niż 
poprzednio. Z czasem powstała nowa rasa.





PRZYBYSZ
◆ 

Zofia Domagała

Mój dziadek zawsze powtarzał: „Nie wchodź do garażu, bo to miejsce dla doro-
słych” i ja go słuchałam. Nie chciałam być nieposłusznym dzieckiem, kolejną 

buntowniczką. W naszym świecie i tak było ich sporo. Latały na swoich deskach, 
opuszczając szkolne mury, kiedy tylko im się podobało. Rabowały, dokuczały i płatały 
figle jak chłopcy. Przynajmniej wydawało mi się, że tak robią chłopcy. Nigdy żadnego 
nie poznałam i miało tak pozostać, gdyby nie ciekawość. To przeważnie ona zwycię-
żała, bo przez nią człowiek stawał się niepokorny i na pewno taki na długo lub wręcz 
na zawsze pozostawał.

Przyrzekłam sobie, że tego nie zrobię, a jednak to zrobiłam. Dałam się ponieść 
chwili i uległam pokusie. Nasze pokolenie miało być tym lepszym, tym, które zmieni 
bieg historii, a ja zepsułam tę myśl. Jedna mała jednostka od zawsze miała wpływ na 
cały glob. Kto by się spodziewał, że przemknięcie przez uchylone drzwi zmieni plany 
dwudziestego trzeciego wieku? Mój jeden, mały błąd był w stanie zniszczyć cały świat.

To zawsze powtarzał mój dziadek.
Także przemknęłam. Wślizgnęłam się. Czy żałowałam? W tamtym momencie nie, 

gdyż oślepiła mnie cudowna technologia, którą do tamtej pory dane mi było zobaczyć 
tylko i wyłącznie na hologramach. W tamtej chwili, jednakże obraz wydawał się żywszy, 
bardziej realistyczny. Nie przerażał mnie pod żadnym pozorem, mimo iż w tamtym 
momencie miałam może dziesięć lat. Wielkie metalowe szczypce zwisające z sufitu 
błyszczały złowrogo, a ja jedynie uśmiechałam się do nich, ukazując szereg białych 
zębów. Tańczyłam wokół kabli w rytm dźwięków spięć elektrycznych. Kłaniałam się 
i machałam co rusz do gigantycznej maszynerii, robiącej za ściany garażu i błyskającej 
kolorowymi światłami. Tego wieczoru nie odczuwałabym żadnego strachu, gdyby 
nie pewien głos:
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– Jesteś dziewczyną?
Postać wyłoniła się spod stołu z narzędziami, patrząc na mnie z zaciekawieniem. 

Nie mówiła spokojnie, odniosłam wręcz wrażenie, że się trzęsła. Głos nieznajomego 
drżał, bo on również łamał zakaz tak, jak ja.

W pewien sposób połączyło nas nieposłuszeństwo…
– Jesteś chłopcem? – zapytałam, gdy cień przestał chować nieznajomego.
Nie widziałam nigdy chłopca, więc pytanie wydało mi się na początku dość głupie. 

Nie wiedziałam, czy chłopcy wyglądali jak dziewczyny, czy może byli podobni do 
dziadka. Nie miałam pojęcia, czy nie posiadali dłoni jak postać przede mną, czy ich 
oczy świeciły jak płomienie. Nieznajomy wyglądał przyjaźnie i gdyby chłopcy mieli 
takie krągłe policzki, drobną posturę, różowe, wąskie usteczka i przylizane, kasztanowe 
włosy, lubiłabym ich. Pamiętam, że wtedy bardzo chciałam spotkać jakiegoś chłopca. 
Pragnęłam go poznać bardziej niż kiedykolwiek. Życzyłam sobie, by nieznajomy 
okazał się chłopcem.

– Jestem prototypem – odparł brązowowłosy. – Tak przynajmniej powtarza mój 
dziadek.

– Prototypem chłopca?
– Tak – rzekł bez zastanowienia, jakby był dumny z tego faktu.
– A ty jesteś prototypem dziewczyny?
– Nie, ja jestem dziewczyną – powiedziałam z wyrzutem.
I tak zaczęła się nasza przyjaźń. Zainicjowała ją ciekawość i pragnienia. Spotkanie 

Fila zdawało się przeznaczeniem, mieliśmy wrażenie, że siły wyższe od początku je 
planowały.

Najpierw odwiedzałam nowego kolegę tylko co jakiś czas, gdyż wciąż atakowały 
mnie wyrzuty sumienia, a ponadto obawiałam się reakcji dziadka. Nie chciałam, żeby 
dowiedział się, iż jestem nieposłuszna.

Z czasem jednak przyzwyczaiłam się do tego palącego uczucia w mojej klatce 
piersiowej i wkrótce w ogóle go nie czułam. Pięciominutowe wycieczki zamieniły się 
w nocne eskapady pełne śmiechu, gier i rozmów.

– Nie uważasz tego za dziwne, że dziadek ubiera sukienkę i perukę za każdym 
razem, gdy wychodzi z domu? – spytałam pewnego razu, leżąc z Filem na podłodze 
i wpatrując się w sufit.

Prototyp chłopaka podniósł się nagle i spojrzał na mnie zdziwiony.
– Robi tak?
– Gdyby nie robił, to bym nie pytała – prychnęłam.
Fil z powrotem ułożył się obok mnie tak, że nasze głowy stykały się ze sobą. Przez chwilę 

zastanawiał się nad rozbudowaną odpowiedzią, ale jedynym, co opuściło jego usta, było:
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– Nieco to dziwne.
Naprawdę podobały mi się te nieprzespane noce, miłe konwersacje. Z Filem roz-

mawiało się o wiele przyjemniej niż z dziewczynami ze szkoły. One były wścibskie 
i zadawały zbyt wiele osobistych pytań, co naprawdę męczyło człowieka. On nie pytał, 
a słuchał, wymieniał się swoimi poglądami, szanował moje zdanie i nigdy mnie nie 
obrażał. Mogłam go nazwać prawdziwym przyjacielem.

Szkoda tylko, że on nie mógł mnie nazwać dobrą przyjaciółką.
Już nie pamiętam, jak to było. Wiem, że dziadek w jakiś sposób dowiedział się 

o moich spotkaniach z Filem. Jestem pewna, że był wtedy bardzo zły, ale również 
przerażony. Krzyczał na mnie i rozkazał nigdy więcej tu nie przychodzić. Zagroził 
nawet, że zamknie mnie w pokoju, jeśli go nie posłucham.

Nie chciał mi powiedzieć, dlaczego tak bardzo się zdenerwował. Po prostu wrzasnął, 
wypluł z siebie emocje, zostawiając mnie z masą pytań. Czy uważał, że Fil mógłby 
zrobić mi krzywdę?

Nie przypominam sobie pożegnania z przyjacielem, po prostu zostaliśmy roz-
dzieleni, co wywołało u mnie wiele negatywnych emocji. Myślałam nawet o tym, że 
nienawidziłam dziadka za to, że odebrał mi Fila.

Wtedy zrobiłam coś złego. Zabrakło mi rozmów z prototypem i desperacko szu-
kałam jakiegoś zastępstwa. Nie pamiętam, komu i co dokładnie powiedziałam, ale 
konsekwencje sięgają dzisiejszych lat.

Dziadka zabrała policja, tylko dlatego że powiedziałam zbyt dużo nieodpowiedniej 
osobie.

Pewnego dnia do naszego domu przyszły oficerki. Były wysokie i miny miały tęgie. 
Dziadek szybko zarzucił na głowę perukę, a mnie kazał iść na górę, co zrobiłam. Przez 
belki jednak obserwowałam wszystko, co się działo i siedziałam cicho jak mysz pod 
miotłą.

Kobiety dopytywały się dziadka, gdzie ON był. „On” przypisałam Filowi, bo był 
pierwszą i jedyną osobą, która przychodziła mi na myśl. Staruszek mówił, że nie 
miał pojęcia, o kogo mundurowe pytały i machał bezradnie głową. Bardzo dobrze 
potrafił kłamać, nie dało się ukryć. Jakie było moje zdziwienie i przerażenie, gdy 
jedna z oficerek wyciągnęła z kieszeni laserowe kajdany i sprawnie zakuła dziadka 
w ciągu ułamka sekundy.

Oficerki powiedziały coś jeszcze na temat oskarżeń i wyszły, zabierając ostatnią 
mi bliską osobę.

Więcej nie pamiętam, choć próbuję sobie przypomnieć. W końcu minęło dwadzie-
ścia lat, które przesiedziałam bezczynnie, truta kłamstwami żeńskiego społeczeństwa. 
Bo teraz nie istnieje płeć męska. Wmawiają mi, że nigdy nie istniała. Jednakże jak tylko 
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uwolnię się z tego miejsca, wyruszę na poszukiwania. Znajdę mojego dziadka i Fila 
i będziemy żyć szczęśliwie, z dala od oszukańczego świata żmij.

Mała jednostka może zmienić los naszej planety i właśnie to zamierzam teraz 
wykorzystać.



PHOENIX’S GOLDEN TEAR
◆ 

Oliwia Drabik

Biegłam co sił w nogach. „Lewo, dwa razy prawo, lewo” – powtarzałam sobie 
w głowie.

Spojrzałam szybko na zegarek, pokazywał trzynastą pięćdziesiąt. „Muszę się po-
spieszyć, bo inaczej nie zdążę” – myślę i przyspieszam kroku, mimo, że ledwo łapię 
oddech. W końcu dotarłam do domu. Wpadłam przez drzwi jak strzała, zatrzaskując 
je za sobą. Ściągnęłam buty i rzuciłam plecak pod ścianę, pobiegłam jeszcze do kuchni, 
by się czegoś napić. Mój wzrok przykuł zegar, wiszący na ścianie. Trzynasta pięćdziesiąt 
osiem. Prawie się zakrztusiłam i tak szybko, jak tylko mogłam, wbiegłam na górę po 
schodach, do mojego pokoju. Gdy otworzyłam lekko uchylone drzwi, uśmiechnęłam 
się, widząc jedną rzecz, czekającą na mnie na biurku – VR Ultimate. Urządzenie, 
które jest zdolne przenieść człowieka w świat gier wideo. Pierwsze tego typu okulary 
weszły na rynek w latach dziesiątych, lecz wtedy były to okulary wyświetlające obraz, 
który poruszał się wraz z ruchem naszej głowy. Teraz nazywamy to starą technologią. 
Współczesne VR zostało przerobione od podstaw i daje całkiem nowe możliwości, 
mimo że nosi tą samą nazwę.

Nie marnując więcej czasu założyłam urządzenie na głowę i położyłam się na 
łóżku, zamykając oczy.

– System online – wypowiedziałam na głos.
Wtedy ciemność, którą widziałam całkowicie zniknęła i zastąpiły ją różne litery 

i kody latające przed moimi oczami. Urządzenie przejęło fale mózgowe z rzeczywistości 
i przesłało je do systemu, co powoduje, że przenoszę się do świata gry, a w normalnym 
świecie zwyczajnie śpię. Zalogowałam się do mojej ulubionej gry Phoenix’s Golden 
Tear lub w skrócie PGT. Przez kilka sekund miałam przed sobą pasek ładowania, na 
szczęście szybko doszedł do stu procent i gdy zniknął, w grze przywitał mnie znajomy 
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krajobraz stolicy. Jednak nie miałam czasu na podziwianie widoków. Otworzyłam szybko 
menu gracza i wybrałam opcję „dołącz do wydarzenia”. Sekundę po tym, jak to zrobi-
łam wybiła czternasta i teleport został zamknięty. Miałam szczęście, że zdążyło mnie 
przenieść. Pojawiłam się w nowym miejscu. Na każde takie wydarzenie administracja 
tworzy nową mapę i nowe zadania. Wokół mnie zebrało się około dwóch tysięcy graczy 
z całego świata, ja zaś musiałam znaleźć wśród nich moją drużynę. Gdy przeciskałam się 
pomiędzy ludźmi od czasu do czasu słyszałam „Wow, czy to nie Solara?”, „Patrz, Solara 
tu jest”, „No to po głównej wygranej…”. Solara to oczywiście nie jest moje prawdziwe 
imię, to tylko mój pseudonim w grze. Moje prawdziwe imię to Chelsea.

Jak można zauważyć, jestem dość znana wśród graczy. To ze względu na mój po-
ziom postaci, który wynosi pięćdziesiąt osiem. Jestem na piątym miejscu „Top 10 
Graczy”, więc nic dziwnego, że mnie rozpoznają. Poza tym sam mój awatar przyciąga 
uwagę. W PGT gram postacią wróżki. Wiem, może na początku brzmieć słabo, ale 
w tym świecie panują inne zasady i jest wręcz odwrotnie. Jest do wyboru wiele klas, 
a wróżka jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najsilniejszych. Każda klasa 
ma swoją specjalizację, którą rozwija. Na przykład magowie specjalizują się w magii 
danego elementu, elfy w ataku na daleki dystans, ogry i większe postacie w obronie, 
itd. Wróżki natomiast są postaciami, które muszą rozwinąć każdą z tych specjalizacji, 
co czyni je trudne do opanowania. Dzięki doświadczeniu z poprzednich gier VR 
udało mi się ją opanować i teraz jestem jedną z nielicznych osób grających tą postacią.

Za trzy minuty zaczną tłumaczyć zasady gry, a ja nadal nie znalazłam przyjaciół.
– Solara! Tutaj! – usłyszałam cienki głos dochodzący z prawej strony.
Odwróciłam głowę i zobaczyłam Areum. Areum to jedyna żeńska przyjaciółka, jaką 

mam w tej grze. Jesteśmy również przyjaciółkami poza światem gry, od kiedy przepro-
wadziła się do mojego miasta kilka lat temu. W PGT gra postacią bogini, specjalizuje 
się w pomocy medycznej, czyli jest suportem. Uśmiechnęłam się, gdy ją zobaczyłam.

– Areum! – pomachałam ręką, by wiedziała, że ją widzę.
Dziewczyna uśmiechnęła się szeroko i zaczęła przedzierać się przez tłum, by do 

mnie dotrzeć.
– Już myślałam, że nie zdążysz – powiedziała, tuląc mnie na powitanie.
– Coś ty! Wiesz, że nie ważne, co by się działo, nigdy nie przegapię eventu – obie 

się zaśmiałyśmy. – Gdzie Shawn i Josh? – zapytałam.
Shawn i Josh to kolejni członkowie naszej drużyny. Pierwszy jest rycerzem, używa 

magicznych broni i zbroi, atakuje z bliska, Josh zaś gra elfem, strzela z łuku lub ma-
gicznych broni na daleki dystans.

– Tak jesteś zajęta Areum, że my staliśmy się niewidzialni? Typowa Solara – wtedy 
dopiero zauważyłam, że oboje stoją za złotowłosą dziewczyną.
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Wywróciłam oczami.
– Och, przepraszam najmocniej, ale nie zawracam sobie głowy przegranymi – po-

wiedziałam, uśmiechając się złowieszczo.
Reszta się zaśmiała.
Zanim Shawn zdążył mi odpowiedzieć czystym sarkazmem, pojawił się 

administrator.
– Witam wszystkich graczy na dzisiejszym evencie. Tym razem stawicie czoła 

armii Shadow, głównym bossem jest Banshee. Jeśli jesteście sprytni to szybko się 
z nią uporacie, ale ostrzegam, że to przeciwnik wysokiego poziomu, bo nie może być 
przecież za łatwo – w tłumie zaśmiało się kilka osób. – Macie dziewięćdziesiąt minut 
na ukończenie wyzwania. Powodzenia, przyda wam się – po tym, jak ostatnie słowa 
wypłynęły z jego ust, zniknął i zaczęło się odliczanie.

– Nie sądziłam, że ten dzień nadejdzie, ale Areum będzie w tej walce najbardziej 
przydatna z naszej czwórki – skomentowałam.

– Hej! Ja zawsze jestem przydatna! – oburzyła się.
– Teraz tym bardziej. Shadow to nic innego jak cienie, czyli, logicznie myśląc, ich 

słabym punktem jest światło. Jako bogini umiesz używać magii światła lepiej niż 
Solara, nie wspominając o mnie i Shawnie – odpowiedział Josh.

– Dobra, skupcie się. Ja i Areum atakujemy cienie, Shawn, ty czyścisz nam drogę 
do bossa, gdziekolwiek ona się znajduje, a Josh ochrania tyły i niebo.

– Aj! Aj! Kapitanie! – salutowali mi.
Czasami naprawdę zachowują się jak dzieci.

– No to jazda.
Ściany pomieszczenia, w którym się znajdowaliśmy opadły i ruszyła na nas cała 

armia cieni. Nastały egipskie ciemności a jedynym światłem były magiczne ata-
ki suportów, w tym Areum. Ruszyliśmy w stronę budowli, wyglądem, z lotu ptaka, 
przypominającej twierdzę, która znajdowała się na drugim końcu mapy. Oczywiście 
musieliśmy zdać się na GPS, ponieważ nawet ciężko było mi dostrzec moją drużynę. 
Szło nam to dość powoli, ale niektórzy gracze nie ruszyli się nawet z początkowego 
pokoju, a jedna czwarta z nich już nie żyła. Ha! Nowicjusze powinni wiedzieć lepiej 
niż pchać się na eventy wyższych poziomów. Współczuję też drużynom bez wsparcia, 
bo bez odpowiednich ataków nie zajdą daleko.

Z moich myśli nagle wyrwał mnie ostry ból w plecach. Obróciłam się i zobaczyłam 
latające, czerwone piksele, co oznaczało, że dostałam obrażenia.

– Josh! – krzyknęłam.
– Za dużo ich! Nie nadążam! – po jego głosie wiedziałam, że panikował.
Westchnęłam.
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– Co ja się z wami mam – powiedziałam w tonie zawiedzionej matki.
Wzniosłam do góry prawą rękę.

– Lux Solis! – wypowiedziałam zaklęcie i oślepiające światło rozjaśniło całą mapę 
na parę sekund.

Gdy wygasło, cienie wokół nas zamieniły się w proch. Moja drużyna spojrzała na 
mnie, jakbym ja była jedną z nich.

– Mamy czas, dopóki nie pojawią się nowe, więc lepiej się ruszmy – powiedziałam, 
dalej rozbawiona wyrazem ich twarzy.

Nie potrzebowałam ich prosić dwa razy, od razu ruszyli się z miejsca.
– Solara, od kiedy znasz zaklęcie światła z siedemdziesiątego poziomu? Czy przy-

padkiem nie masz pięćdziesiątego ósmego? – Areum była dalej w szoku.
– Pamiętacie ostatni event, kiedy wy zginęliście i musiałam go dokończyć sama? – 

zapytałam. – To była nagroda za zwycięstwo.
– Nawet nie skomentuję, jak bardzo jestem zażenowany tym faktem – burknął Josh.
– Nie musisz, wszyscy to wiemy. Pokazałeś to swoją wiązanką przekleństw – wszyscy 

się zaśmialiśmy na wspomnienie o jego słowach, których nie wypada mi powtarzać.
Wkrótce cienie znów zagrodziły nam drogę i nasze kroki uległy spowolnieniu, ale 

na szczęście byliśmy około pięćdziesiąt metrów od twierdzy.
– Czemu nie użyjesz tego zaklęcia jeszcze raz?
– Czy to nie oczywiste? Limit to jedno użycie na dwanaście godzin.
– Do kitu z tymi limitami – oburzył się Shawn.
– Nie marudź tylko otwieraj bramę. Jesteśmy na miejscu – powiedziałam 

zniecierpliwiona.
Cienie nie wchodziły za nami do pomieszczenia. Chroniło je niewidzialne pole 

siłowe, które im to uniemożliwiało. Gdy cała nasza czwórka znalazła się w środku, 
brama zatrzasnęła się i nastała cisza.

– I need healing… – wymamrotał Josh łapiąc oddech.
Zaśmiałam się na jego odniesienie do innej gry.

– Przestań grać w Overwatcha i tak nie zdobędziesz Golda – zażartowałam.
– A żebyś się nie zdziwiła! – wrzasnął sfrustrowany Josh.
– Skupcie się! Pokłócicie się o to później! – Shawn przerwał naszą bezsensowną 

kłótnię.
Zrobiliśmy kilka kroków w głąb komnaty, gdy nagle cała została rozjaśniona przez 

niebieskie światło. Przed nami pojawiła się ogromna zjawa – Banshee. Jako że jest 
bossem, pojawiły się przy niej cztery paski życia i poziom, który wynosił siedemdziesiąt.

– Będzie ciężko, ale zdobędziemy dużo exp’a – stwierdziła Areum.
– Gotowi? – spytałam.
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Wszyscy skinęli głowami.
– Do ataku!
Ruszyliśmy przed siebie. Banshee wyczuwając, że się zbliżamy wrzasnęła, co powa-

liło nas wszystkich na kolana, zakrywając uszy. Patrząc na mój pasek HP widziałam, 
że spada, gdy ta nieszczęsna kobieta się wydziera. Byłam zszokowana. Wiedziałam, jak 
Banshee działa w rzeczywistości, ale tu myślałam, że jej głos będzie unieruchamiać, 
a nie zabierać życie.

– Wszyscy włóżcie kolczyki przeciwdźwiękowe! – krzyknęłam do reszty.
Kolczyki te hamują dojście jakiegokolwiek dźwięku, ale do pewnego stopnia. Przy 

tej zjawie nie zredukuje go całkowicie, ale wystarczająco, by nie zbijać nam życia. 
Kątem oka zauważyłam, że Josh znalazł sobie punkt snajperski na jednej z latających 
platform i strzelał ze świetlistych strzał. Shawn atakował z bliska Ostrzem Słońca, 
a Areum latała wokół głowy zjawy rozsypując słoneczny pył, zadając przy tym spore 
obrażenia. Ja zdecydowałam się na atak z bliska. Przywołałam z ekwipunku mój 
ulubiony jednoręczny miecz. Poza twierdzą nie mogłam wzlecieć do góry, ponieważ 
cienie latały również na niebie, ale teraz mogłam skorzystać z moich skrzydeł. Zaczęłam 
nimi machać i wzbiłam się w górę, szarżując na krzyczącą zjawę.

Długo zbijaliśmy jej pierwsze trzy paski HP. Nic dziwnego, że to boss siedem-
dziesiątego poziomu. Kilka razy Areum i Shawn byli na skraju śmierci, ale nasza 
współpraca pomogła nam wytrwać. Niestety, to jeszcze nie koniec. Banshee została 
połowa ostatniego paska życia, co oznacza, że włącza nowy, trudniejszy tryb i staje 
się bardziej agresywna. Staliśmy na swoich pozycjach, czekając na to, co ma nadejść. 
Jak można się było spodziewać zjawa wrzasnęła, lecz tym razem tak głośno, że nasze 
kolczyki nie wytrzymały mocy jej głosu i pękły. Znów padliśmy na ziemię i nasze 
życia zostały zbite do połowy. Areum i Josh nie byli w stanie się podnieść po tym 
ataku. Shawn za to ruszył na Banshee. Ja zrobiłam to samo. Nie dam się pokonać pod 
sam koniec walki. Oboje z Shawnem zadaliśmy sporo ciosów, mimo że ataki zjawy 
były bardzo chaotyczne i niełatwo było ją trafić. Shawn w końcu został odepchnięty 
i zmuszony do defensywy.

– Shawn! – krzyknęłam.
– Solara! Zostało jej mało HP! Powinnaś ją zabić jednym porządnym ciosem! – 

odkrzyknął, z trudem łapiąc oddech.
Zwróciłam się z powrotem do Banshee. Rzeczywiście jej życie zmieniło kolor na 

czerwony, była w stanie krytycznym. „Okej, Chelsea… skup całą swoją energię na 
tym jednym ataku” – wzięłam głęboki oddech i zamknęłam oczy. Gdy je otworzyłam, 
w mgnieniu oka byłam za zjawą, a mój miecz przeciął ją na pół. Atak Superszybki. 
Nie ruszyła się więcej, a jej życie spadło do zera. Po chwili obróciła się w stos pikseli 
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latających w powietrzu. Ponura atmosfera komnaty zniknęła i wyskoczył komunikat 
gratulacyjny dla całej drużyny. Padłam zmęczona na podłogę. Moje skrzydła też 
osiągnęły swój limit.

– Udało nam się! – krzyknęłam na całe płuca.
– Tak! – wszyscy się ucieszyliśmy.
Spoglądając na zegarek, zauważyłam, że ledwo zmieściliśmy się czasie.

– Wow, skoczyłem o dwa poziomy w górę! Mam teraz pięćdziesiąty pierwszy. Ha! 
Solara, doganiam cię! – Shawn krzyknął szczęśliwy.

– Przepraszam, że niszczę ci marzenia, Shawn, ale ja też dostałam awans na dwa 
poziomy, co sprawia, że dalej stoisz w miejscu! – zaśmiałam się, gdy zrobił obrażoną 
minę. – Do tego dzięki awansowi dostaję się na czwarte miejsce w rankingu! – de-
nerwowałam dalej mojego przyjaciela.

Wystawił do mnie język, jak dziecko i oboje parsknęliśmy śmiechem.
– Co w ogóle dostaliśmy za wygraną? – zapytał Josh, podchodząc do nas, z Areum 

przy swoim boku.
Popatrzałam na komunikat nagrody z ciekawością.

– Ludzie, o mój Boże! Dostaliśmy Dragon Egga! – powiedziałam z niedowierzaniem.
– Czekaj, tego Dragon Egga!? To smocze jajo!? – zapytał Shawn podchodząc i pa-

trząc na komunikat.
Na jego twarzy zawitał szeroki uśmiech

– No na co czekasz? Na zaproszenie? Otwieraj! – dodał niecierpliwie.
Szybko wyjęłam jajo z ekwipunku. Było ogromne i koloru ognistego. Delikatnie 

położyłam je na ziemi i przycisnęłam przycisk aktywacji. Jajo zaczęło pękać a ze środka 
wyłoniła się główka małego smoka. Po chwili próby wydostania się na świat, skorupa 
całkowicie pękła, ukazując malca w pełnej okazałości.

– Ooo… jest taki słodki. To najsłodsza kreatura, jaką w życiu widziałam – ekscy-
towała się Areum.

Wszyscy myśleliśmy tak samo.
– Jak go nazwiemy? To nasz pierwszy familiar, więc trzeba wybrać coś kreatywnego.
– Kookie, ponieważ gdy na niego patrzę to mogłabym go schrupać – powiedziałam, 

biorąc malca na ręce.
Jako że wydarzenie dobiegło końca, wszyscy gracze uczestniczący zostali przete-

leportowani do stolicy.
– Chodźmy do domu, zanim zbiorą się ciekawscy – zaproponował Josh.
W domu przyszykowaliśmy małe łóżeczko dla Kookiego i nakarmiliśmy go, po 

czym smok poszedł spać. Sami siedząc przy stole i popijając nektar z tęczowych jabłek, 
obserwowaliśmy malca.
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– Gramy już dwa lata, a dopiero teraz zdobywamy pierwszego pupila – skomento-
wał Josh.

– Nie martw się, zanim ukończymy grę, miną kolejne dwa, a pupili będziesz miał 
aż za dużo – odpowiedział Shawn.

– Skąd masz pewność, że to my pokonamy Feniksa i zdobędziemy jego łzę? – za-
pytał Josh.

– Z Solarą wszystko jest możliwe. Widziałeś ją dzisiaj w akcji, wiesz do czego jest 
zdolna. Założę się, że w ciągu miesiąca awansuje na pierwsze miejsce w rankingu.

– Pff… też bym chciała, by to było takie proste – wymamrotałam.
– Solara, znam cię od dzieciństwa, myślisz, że nie zdążyłem cię poznać? – zaśmiał 

się Shawn.
Wywróciłam oczami, a pomiędzy nami nastała długa cisza. Nagle odezwał się 

mój zegarek.
– Moja mama wróciła, muszę się zbierać – powiedziałam. – Jutro o tej samej porze 

pod Cave of Nightmares? – spytałam.
Moi przyjaciele uśmiechnęli się i skinęli głowami.

– Do zobaczenia w szkole! – pomachała mi na pożegnanie Areum.
– Widzimy się jutro! – pożegnali się chłopcy.
Pomachałam im na pożegnanie po raz ostatni i świat PGT zaczął znikać sprzed 

moich oczu. Wracam do realnego świata.





W DŁONI JEST POTĘGA
◆ 

Michał Dudziak

Dawno, dawno temu istniało życie. Coś więcej niż tylko życie. Istniały systemy 
planetarne, w pełni kontrolowane przez dane władze i ludy. Istniały asteroidy, 

które swym mrokiem, potęgą i pozycją w wielu galaktykach budziły grozę i niepokój, 
a poprzez chociażby wspomnienie o nich, dreszcz przechodził nawet przez całe ciała 
najweselszych piratów w najdalszych krańcach galaktyki. Istniały też planety, od 
których optymizm i chęć życia było czuć na tysiące lat świetlnych. Wtedy był mrok 
i światło, które ówcześnie dzieliły się na dwa ogromne galaktyczne imperia. Impe-
rium Światła – Lumo oraz Imperium Mroku – Galano. Obydwa te mocarstwa miały 
swój senat, podziały terytorialne, grupy społeczne, przedstawicieli poszczególnych 
ras oraz oczywiście dane systemy gwiezdne należące do poszczególnych imperiów.

Miliardy lat wstecz, wskutek trwających niezliczoną ilość lat wojen spotkali się 
najwyżsi radni oraz oczywiście imperatorzy – główni zarządzający, posiadający władzę 
absolutną, w celu ustalenia traktatu mówiącego o podziale ziem galaktycznych i za-
kończeniu wojen, gdyż oba imperia były już makabrycznie wykończone działaniami 
zbrojnymi. Po długich, lecz pokojowych dyskusjach przedstawiciele obu stron doszli 
do porozumienia – koniec wojny. Zostały przydzielone poszczególne układy gwiezd-
ne, trasy handlowe itp. Życie kwitło dalej, nieco inaczej po stronie Lumo, a jeszcze 
inaczej po stronie Galano, mimo to, obie potęgi nie wchodziły sobie w drogę, aż do 
śmierci jednego z imperatorów. Królestwo Mroku, korzystając z okazji rozpoczęło 
przygotowania do wznowienia wojen po miliardach lat. Sojusz został zerwany.

Wiecznie deszczowa planeta Bascett leżała osiemnaście lat świetlnych od umownej 
linii granicy „żywej” części Imperium Lumo. Było to miejsce zapomniane, najczęściej 
odwiedzane przez wszelakiego rodzaju handlarzy statków kosmicznych, przypraw, 
których w tamtejszych wyjątkowo deszczowych klimatach było stosunkowo niewiele, 
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pochodzących z owych ziem, gdyż wegetacyjny okres roślin nie pozwalał na wypusz-
czenie odpowiedniej ilości pyłu, z którego dodatek do jedzenia powstałby na skalę 
tak dużą, żeby zapewnić całej planecie akceptowalną ilość. Dlatego handel różnego 
rodzaju przypraw był tam tak dobrze opłacalny i ceniony.

W samym centrum stolicy Bascett – Corequel, w wieżowcu, w mieszkaniu, którego 
okna wychodziły na lądowisko statków miejskich, żył pewien jegomość. Był to chłopiec 
o białych, lśniących włosach, bladej cerze, dość umięśniony, o którym najwidoczniej 
władze lokalne zapomniały. Nie płacił czynszu za wynajem małego, całkiem przytul-
nego mieszkania. Szczęśliwiec ten miał na imię Malavence. Mieszkał sam, utrzymywał 
się z drobnego złodziejstwa, anonimowego hakowania i… tego, co było najciekawsze 
dla całego jego otoczenia, które było dość pokaźne, gdyż był to człowiek dosyć, jak 
to powiedzieć – imprezowy. Mianowicie chodzi o konstrukcje własnych pancerzy, 
o wielorakich zastosowaniach, przeznaczeniach i cechach estetycznych. Opracowane 
one bowiem były na konstrukcji białego bądź czarnego skafandra, który był na tyle 
elastyczny, aby użytkownik zbroi mógł być zwinny jak cień. Następny element two-
rzył poszczególne podzespoły – wszystkie zrobione z jak najlepszych (jak na możliwe 
warunki) metali szlachetnych, znajdujące się i przykrywające niemalże całe ciało, 
zostawiając niewielkie cieliste odstępy. Jedynym wyjątkiem, na który Malavence 
zwracał uwagę, element, który robił z największą precyzją, skupieniem i oddaniem 
był hełm. Robiony pod kolor wszystkich podzespołów, ze wstawioną, zakrzywioną, 
zaciemnioną szybą, która umożliwiała widoczność świata, z charakterystycznymi 
żłobieniami w miejscu policzków.

Rutynowy deszcz, który jest niemalże każdego dnia, powinien być dla człowieka 
(i nie tylko na Bascett) oznaką smutku, w końcu, gdy pada deszcz, to płacze cały świat. 
A co, jeżeli ktoś nie jest przygnębiony, gdy widzi deszcz? Raduje się w nim? Zaczyna 
się mieć wrażenie tego, że gdy nie ma się zmoczonych włosów i zapachu deszczu pod 
nosem, człowiek robi się ironicznie smutny. Coś go wypycha ze swego rodzaju rutyny. 
Kiedy ten deszcz pada każdego dnia, to człowiek zaczyna widzieć mgłę. Nie chodzi 
tu o pesymizm, ale o powstanie zasłony rzeczy dostrzegalnych tylko w bezdeszczową 
pogodę. Gdy taki właśnie jest układ chmur, wszystko idzie jakoś inaczej. Ten poranek 
był dla Malavence’a szczególnie ,,inny”.

Było już późno. Poranny FlyBus, pojazd latający i dowożący ludzi do pracy, zakry-
wając dostające się do pokoju chłopca blaski dwóch słońc, zbudził go ze snu. Młody 
energicznie otworzył oczy, podskoczył na nogi, spojrzał na zegarek orbitujący wokół 
jego szafki nocnej i krzyknął:

– Późno, późno. Miałem być już dwie i pół godziny temu w dzielnicy Enstgraan 
(jedna z dzielnic Corequel) – krzyknął zdenerwowany.
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Zaczął myśleć. Nim minęły dwie minuty, wyświetlił się hologram zakapturzonej 
postaci trzymającej metalowy lewarek:

– Malavence? Jesteś tam? Widzę, że nie spieszy ci się z robotą – rzuciła sucho ta-
jemnicza postać.

– Wybacz mi, Floyd. Ona nie zbudziła mnie dzisiaj, ale zawsze do tej pory, wychodząc 
do swej pracy codziennie krzyczała, jak to jej jest niedobrze w tym systemie, przy okazji 
narzekając na pogodę. Coś dziś ładnie. Za ładnie – odpowiedział, wyjaśniając chłopak.

– Dobra, dobra. Nie filozofuj już. Ubieraj się i jak najszybciej przyjeżdżaj do Enst-
graan, mamy dziś tu niezły łup. Szczegóły wysłałem ci w załączniku – odpowiedział 
Floyd. – Oby nam się to opłaciło, stary druhu – powiedział Malavence, rozłączając się.

Po około dziesięciu minutach chłopiec był ubrany w skafander. Wsiadł do swego 
ścigacza zlepionego z czterech innych, powypadkowych pojazdów i odleciał drogą 
w kierunku miejsca docelowego. Podczas lotu włączył wcześniej wspomniany załącznik 
od swojego wspólnika, w którym było nagranie głosowe Floyda objaśniającego: Skup 
się, bo po jednym wysłuchaniu ta wiadomość automatycznie się usunie. W dzielnicy, do 
której prowadzi cię nawigacja, znajduje się fabryka J.R Mortailera. Tego małego stwora 
z czterema rękoma. Handluje on podzespołami do asteroidów z dosyć wysokiej półki. 
Stary, cena za jeden taki wyjdzie nam w granicach półrocznej pensji. Z tyłu budynku jest 
małe okienko wentylacyjne, skorzystamy z niego i wejdziemy do środka. Znajdziemy się od 
razu na sali produkcyjnej, więc tam mamy bardzo mało czasu. Odpalamy granat dymny 
dla osłony, bierzemy z taśmy produkcyjnej ostatniej serii, gotowej do wywózki z fabryki, 
TYLKO cztery pierwsze napotkane płyty. Na więcej nie mamy czasu. Następnie wyskaku-
jemy przez to samo okno, którym weszliśmy, odpalasz swój ścigacz i uciekamy w kierunku 
centrum. Do usłyszenia na miejscu.

Wiadomość się wyłączyła i wyskoczył błąd oznaczający usunięcie się pliku. Malavence 
nie bał się tej akcji, był nawet uradowany, że może zarobić wystarczająco pieniędzy na 
sfinansowanie i dokończenie swojego najnowszego projektu. Po dłuższej chwili po-
dróży znalazł się w umówionym miejscu, w którym spotkał swego przyjaciela – Floyda. 
Bez dłuższego namysłu rozpoczęli akcję. Floyd, wcześniej wspomnianym lewarkiem, 
otworzył klapę okna, przez które w chwili otwarcia Malavence wrzucił granat dymny. 
Wszystkie osoby i roboty obecne na sali wpadły w nagłą panikę. Zaczęły się krztusić 
gazem, który ku zdziwieniu chłopców wcale nie był trujący. Rabusie wskoczyli przez 
okno, dobiegli do upatrzonej taśmy, po której jechały jeszcze niezapakowane procesory 
XZY-59 najnowszej generacji. Malavence szybko pochwycił dwa w jedną rękę, ponieważ 
w drugiej miał pistolet laserowy, którym strzelał w sufit, aby zapewnić sobie bezpieczną 
pozycję, w międzyczasie Floyd także załadował do swego plecaka komplet urządzeń. 
Zaczęli kierować się do okna według planu. W pewnym momencie Floyd upadł:
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– Malav, coś mnie trzyma za nogę!
– Postrzel to! – krzyczał chłopak.
Drugi z chłopców rzucił na ziemię procesory trzymane w ręce, wycelował w swego 

rodzaju „psa” mechanicznego zakleszczonego na nodze Floyda.
– Co to jest?! – zdziwił się Malavence.
Bez wahania wymierzył cel, skupił się, wstrzymał oddech, przez jego głowę przelaty-

wały krzyki roztrzęsionych pracowników, słowa chłopaka leżącego na ziemi. Padł strzał.
– Żyjesz?! – krzyknął Malav.
– Tak. Dobra, bez gadania, spadamy stąd! – dodał poszkodowany.
W tym samym momencie rozległy się huki blasterowych karabinów gdzieś z głębi 

hangaru. Była to miejscowa policja nawołująca chłopców do natychmiastowego 
zatrzymania się i oddania się w ich ręce. Młodzieńcy wyskoczyli przez okno od razu 
do wcześniej przygotowanego pojazdu. Ruszyli.

Chłopiec siedział w swoim małym pokoju patrząc na procesory. Próbował prze-
analizować ich działanie, krok po kroku. Nie udawało mu się, były w tym zestawieniu 
zbyt nowe i nieznane mu części, lecz nie wszystkie. Wiedział bowiem, jak to ustrojstwo 
podłączyć, sparować i skonfigurować ze swoim pancerzem. Pomyślał więc, że jeżeli 
to, co trzyma w rękach jest wybitną sztuczną technologią, w połączeniu z geniuszem 
anatomii ciała ludzkiego i jego pancerzem da efekt pozytywny. To stworzy coś, czym 
będzie mógł handlować na skalę masową. Przystąpił więc do konstruowania.

Mijały długie dni, tygodnie prac chłopca. W międzyczasie wydano listy gończe za 
dwoma złodziejami urządzeń, które, jak się okazało, były bardzo tajną rzeczą, gdyż zro-
biono je na specjalne zamówienie Imperatora Imperium Galano. Jego innowatorskim 
pomysłem było stworzenie ogromnej i potężnej armii potrafiącej działać „na człowieku” 
i „w człowieku”. Takich informacji dowiedział się przynajmniej Malavence w barach 
i miejscowych tawernach. Bascett była idealnym miejscem na zrobienie rzeczy tego 
typu, ponieważ była najbardziej niepozornym miejscem do przeprowadzania tego typu 
działań. Te informacje dodały chłopcu weny i parę nowych pomysłów. Rozłożył swoje 
dotychczasowe prace, na rzecz nowych. Tym razem był pewien tego, co chce zrobić i jak. 
Pochwycił ołówek, narysował plan, „od A do Z”. Nie dość, że skonstruował „zewnętrzną” 
część zbroi, to jego, a w zasadzie umiejętności ukradzionego sterownika, pozwalały zro-
bić coś. Coś tak niezwykłego. Coś, czym Malavence mógł wyjść z cienia doliny mroku.

Prace wstępne zostały zakończone. Chłopiec stworzył w pełni zmechanizowany 
pancerz, który, jak sam nazwał – Żelazną Skórą, był drugim sercem użytkownika zbroi. 
W środku owego odzienia znajdowało się serce całej machiny – Gealway. Gealway 
był w pełni zautomatyzowanym komputerem stworzonym przez chłopca, wyposażo-
nym w sztuczną inteligencję na poziomie astrodroidów (najznakomitszych robotów) 
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głównych flot imperiów. Całość świetności, a zarazem grozy opierała się na włóknach 
parakinetycznych umiejscowionych w elastycznym skafandrze – po nałożeniu całości 
kostiumu, od hełmu do obuwia Gealway parował się z całą zbroją i utrzymywał nad 
nią pełną kontrolę. Na ramionach, kolanach i w okolicach czoła znajdowały się sen-
sory mierzące ciepło, wilgoć, warunki otoczenia. W okolicy klatki piersiowej oraz na 
plecach umiejscowione były kamery potencjalnego zagrożenia. Wykrywały one osoby, 
które mogą być złowrogo nastawione, analizując ich zamiary po mimice twarzy bądź 
ruchach, opisując bardzo szczegółowo każdą sekundę zdarzenia, w tym samym czasie 
szybko przekazując informacje do głowy człowieka. Na nadgarstkach znajdowały się 
wystrzeliwane haki, małe wyrzutnie rakiet. Pozostałość pancerza była pokryta żelazem 
odpornym na wstrząsy, wodę ogień i wybuchy. Jak już wcześniej zostało wspomniane, 
Gealway był czymś więcej niż tylko robotem. Widział on wszystko, co się dzieje. Można 
by rzec, że nie widział, tylko czuł. W każdym miejscu zewnętrznego i wewnętrznego 
skafandra były małe, niewidoczne gołym okiem diody, w których znajdowały się 
nanodroidy zbierające informacje o aktualnym położeniu. Osoba korzystająca mogła 
rozmawiać z Gealway’em (jeżeli była do tego upoważniona, w tym przypadku jedynym 
użytkownikiem był Malavence), wydawać mu poszczególne polecenia.

Pewnego dnia podczas swoich testów Malav wydał rozkaz programowi, aby ten, nie 
zużywając energii człowieka biegł tak długo aż metal, z którego był wykonany pancerz, 
zacznie być gorący. Podczas owych testów Gealway biegł tak długo, że chłopiec zdążył 
zasnąć. Obudziło go ciepło w nogach i polecenie (tym razem wydane przez system) 
obudzenia go, zgodnie z wcześniejszym rozkazem – gdy metal się nagrzeje. Tamtej 
chwili Malavence był sto osiemdziesiąt kilometrów od miejsca rozpoczęcia biegu.

Niestety komputer miał też wady. Nie był dopracowany, co czyniło go w wielu 
momentach nieposłusznym. A nieposłuszna sztuczna inteligencja, potrafiąca przebiec 
aż tak dużo kilometrów i więcej może stać się zagładą. Chłopak najbardziej właśnie 
obawiał się nieposłuszeństwa. Wiedział bowiem, że to nie on ma całkowitą władzę 
nad Gealway’em, tylko on nad nim. W każdej chwili mógł odciąć przewód filtrujący 
powietrze, poprzez co mógłby zabić młodzieńca. Sposobów na brutalniejsze zamordo-
wanie go było jeszcze więcej. Ryzyko, z jakim pracował chłopak narastało. Komputer 
zaczął sam się ulepszać. Poruszał się bez obecności człowieka w środku, aktualizacje, 
jakie w nim zachodziły umożliwiły mu kontakt ze światem. Malavence widział, że 
jest na prostej drodze do stworzenia machiny zagłady, ale coś powstrzymywało go od 
myśli zakończenia i zniszczenia projektu. Za dużo czasu spędził nad tym. Gealway 
sam z siebie opracował schemat głównego systemu, czyli skradzionej płyty, o której 
budowie chłopak nie miał zielonego pojęcia, to tym bardziej udowadniało samorozwój 
machiny. Właśnie to było kluczem do zagłady Bascett.
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– Czy ty nie widzisz, co to urządzenie z tobą zrobiło? Stałeś się zamknięty, opętany 
przez parszywą technologię! – krzyczał Floyd, stojąc pośrodku wcześniejszego małego 
pokoju Malav’a, przekształconego w prawdziwe laboratorium badawcze.

– Gealway, to nie jest zło.
– Zapewniam cię, przyjacielu. Gealway jest mądry. On pomoże nam wyrwać się 

z tej starej dziury. Pamiętasz, jak mi mówiłeś, że chciałeś zwiedzić system błękitnych 
gwiazd? On nam to umożliwi! Jesteśmy na świetnej drodze do odkrycia kodu dostępu 
do lądowiska statków z hipernapędem międzygwiezdnym! – przekonywał chłopiec, 
którego blade, lśniące i dynamicznie ułożone włosy nie wyglądały już tak, jak dawniej.

Były oklapnięte, spowite jakimś tłustym smarem ze zbroi albo wynikiem niedba-
łości o higienę.

– Spójrz na siebie, Malavence. Nie jesteś już tym dawnym chłopcem. Zatraciłeś 
się w użyteczności swojego wynalazku. On ciebie zabija, z każdym założeniem cię 
osłabia. Robi z ciebie idiotę!

W tym momencie Gealway włączył się, mówiąc:
– Protokół zagrożenia werbalnego, zalecane usunięcie obiektu potencjalnego 

zagrożenia.
Zbroja powstała ze swego stojaka, mierząc wyrzutnią rakiet znajdującej się w nad-

garstku w kierunku Floyda.
– Stary. Każ mu przestać! On mnie zaraz zrówna z ziemią! – zaczął panikować Floyd.
– Zachowaj spokój. Nie mam nad nim kontroli, on działa samodzielnie – odpowie-

dział Malavence.
– Jeżeli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię! – odkrzyknął zdesperowany ciemnowłosy 

chłopiec, w tym samym momencie wyciągając laserowy pistolet.
– Uwaga! Uwaga! Wykryto zagrożenie! Rozpoczęto działania obronne! – wygene-

rowany dźwięk gdzieś z wnętrza pancerza zapoczątkował walkę.
Floyd rzucił stolik, o który wcześniej się opierał, na ziemię, tym samym chowając 

się za nim. Machina w tym momencie włączyła miotacz płomieni w kierunku stołu. 
Malavence’owi krew stanęła w żyłach. Bał się o swego przyjaciela, o jego bezpieczeń-
stwo, a tym samym bał się utraty swego dzieła. Floyd zaczął strzelać na oślep zza stołu. 
Postrzelił pancerz w nogi, mimo to stal była tak potężna, że po trafieniach pozostały 
tylko czarne smoliste smugi. Gealway wyłączył miotacz ognia i zaczął spokojnie kroczyć 
w kierunku stołu. Floyd siedział za nim jednocześnie spanikowany i zdeterminowany. 
Gdy już miało dojść do bezpośredniej walki, Malavence wbiegł między obie postacie:

– STOP!!! Koniec! – krzyczał.
– Wykryto sojusznika. Wykryto sojusznika. Załączenie procedury biernej – po-

wtarzała maszyna.
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– Floyd, nie wychylaj się zza stołu. To może go włączyć z powrotem na złe fale.
Malavence roztrzęsiony tym, co się stało, wyciągnął główny podzespół z maszy-

ny i wyrzucił cały pancerz na najbliższe wysypisko. Nie miał świadomości tego, co 
nastanie.

Była noc. Strażnik wysypiska siedział jak zawsze w swojej małej kanciapie, oglądając 
mecze futbolu międzygalaktycznego. Leżał spokojnie na łóżku z herbatą i pod kocem. 
Co chwilę spoglądał na monitory z podglądem kamer, czy przypadkiem żadne łobuzy 
i złodziejaszki nie szwendają się po krainie złomu. Nic mu jeszcze nie umknęło, był 
zwarty i gotowy do nagłego wyskoczenia ze swej kajuty. Niestety, nie wiedział do 
końca, co znajduje się na polu oraz nie wiedział, co powstaje pod widoczną pokrywą 
ton metalu. Leżące zwłoki morderczego i nieprzewidywalnego komputera połączyły 
się przez swoje włókna parakinetyczne z dosłownie wszystkim, co leżało na wysy-
pisku. Moment powstania wydawał się z początku niegroźny. Spora część odpadów 
zaczęła się poruszać, coraz szybciej i z coraz to większą ilością rzeczy. Znienacka spod 
kruszcowych gór zaczęły pojawiać się oślepiające błyskawice. Strażnik podskoczył 
z łóżka. Wybiegł na zewnątrz, trzymając w ręku nic niewarty pistolecik. Nie dowierzał 
temu, co widzi. Stare części po wszelakiego rodzaju pojazdach, instalacjach i innych 
rzeczach zaczęły przybierać kształt metalowego, wysokiego na czterdzieści metrów 
szkieletu machino-człowieka. W sercu prowizorycznej zbroi znajdowała się pewna 
płyta. Pracownik przyjrzał się. Tak, to musiał być procesor XZY-59, którego szukają 
wszystkie służby, że też takie cudeńka on miał na tym wysypisku. Czerwone jak cegła, 
rozgrzane jak piec, oczy zrobione ze starych reflektorów obróciły się ku włączonej 
latarce starego strażnika. Nie wyglądały na przyjazne. Pracownik przełknął ślinę. To 
ostatnia rzecz, jaka była mu dana. Endoszkielet zmiażdżył go swą ociężałą mechaniczną 
dłonią zaczepioną na falach błyskawic. Rozległy się syreny alarmowe. W maszynie 
najwidoczniej załączył się protokół całkowitej destrukcji.

Ruszył w kierunku miasta, niszcząc na swej drodze wszystkie pojazdy, wieżowce 
i wszelakie konstrukcje. Gdy dotarł do centrum, zaczął niszczyć wszystko. Malavence 
miał tej nocy sen. Widział dokładny widok z oczu monstrum, które w tym samym 
momencie pustoszyło miasto. Czuł niepokój, który nie pozwalał mu pozostać w krainie 
snu. Mężczyzna rzucił się na nogi, po czym rzekł:

– O nie, nie, nie, nie.
Wskoczył do ścigacza. Nie musiał długo się rozglądać, nim zobaczył ogromny pan-

cerz wspinający się na wyższe piętra miasta (drapacze chmur) ostrzeliwany przez salwy 
laserowych pocisków. Leciał jak najszybciej. Czuł, że to tylko on może powstrzymać 
Gealway’a przed totalnym terrorem. Tak jak chłopiec czuł już podczas pierwszych 
faz testów, komputerowi chodzi o zagładę. Incydent z Floydem, nieposłuszeństwo, 
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usiłowanie zdobycia kodu dostępu do lądowiska. Wszystko na to wskazywało. Wtedy 
w głowie młodego był tylko jeden pomysł – zniszczyć od środka.

Ominął patrole policyjne zatrzymujące już około dwa kilometry przed całym zda-
rzeniem cywilów, wdał się w pościg, ale pojazdy władz nie dorównywały prędkością 
jego ścigaczowi. Im był coraz bliżej, tym częstotliwość bicia jego serca wzrastała, łzy 
napływały mu do oczu. Oto jest, piękny i okazały w swej postaci. Gealway. Młody 
nie czuł sentymentu. Czuł poczucie winy. Wiedział, że to jego konstrukcja, wiedział, 
że to jego pomysł, wiedział, że to jego wina. Był już na wysokości klatki piersiowej, 
wtem z megafonów policyjnych wydobył się głos:

– Wstrzymać ostrzał! Cywil w okolicach zagrożenia! Proszę natychmiast się wy-
cofać! – Malavence zignorował to.

Wtem Gealway wyczuł wcześniej sparowane połączenie między mózgiem chłopca, 
zniszczonego psychicznie i fizycznie przez maszynę, a niezliczonymi tonami metali 
kruszcowych. Maszyna przemówiła już znacznie niższym i bardziej realistycznym 
głosem:

– Stwórco… – w tamtej chwili Malav myślał tylko o unicestwieniu.
Z jego ust wydobył się mocny krzyk. Pochwycił on leżący obok na siedzeniu gra-

nat atomowy, który wystarczyłby na zniszczenie monstrum. Aktywował go, ciągle 
trzymając w ręku, pozostało mu trzydzieści sekund. W tym momencie nadeszło 
połączenie – to Floyd:

– Malavence?
– Nie! Nie rób tego! Ratuj się! Nie zostawiaj mnie, proszę! – krzyczał przez płacz 

chłopak.
– To już czas. Zniszczę drugą płytę, zanim będzie za późno – rzucił ponuro chłopak 

z granatem.
– Malavence?! Nie! – krzyczał Floyd.
Rozległ się wybuch. Gealway nie wytrzymał. System padł, temperatura była na tyle 

ogromna, że wszystkie części, z których posklejany był komputer uległy zniszczeniu. 
Wszyscy policjanci, cywile, obecni obserwowali w ciszy zdarzenie z daleka. Blask 
wybuchu oślepił ich chwilowo. Potem, nie było już nic.

Drugi egzemplarz płyty został zniszczony. Na pewno jest rzecz, która nigdy nie 
ulegnie destrukcji w pamięci młodego Floyda – a jest nią, a w zasadzie nim – Malavence. 
Początkowo zaślepiony możliwością geniuszu, końcowo oddany przyjaciel, człowiek 
a przede wszystkim bohater Bascett.



COŚ DLA INNYCH
◆ 

Zuzanna Kaczmarczyk–Krępa

Wszyscy wiemy, jak zmieniło się nasze życie. Zamiast jeździć w dostojnych ka-
retach, wsiadamy do samochodów, napędzanych na gumę balonową. Zamiast 

wkładać suknie z turniurą i krynoliną, zakładamy zwiewne sukienki lub jeansowe 
spodnie. Moda i nasze nawyki się zmieniają. Zauważyłam również, że zmieniają się 
ludzie. Mam 1600 lat i przeżyłam wszystko: wojny, walki o niepodległość, rewolucje, 
pierwsze odkrycia geograficzne. Pomimo mojego wieku wyglądam jak osiemna-
stolatka. Uczę się, jak zwyczajna dziewczyna. Moi rodzice pomajstrowali nieco 
przy moich dokumentach, by uniknąć kłopotliwych pytań, typu: „Jak to możliwe, 
że tak długo żyjesz?”. Nie chce mi się za każdym razem odpowiadać tego samego, 
że jestem po trosze elfem, po trosze wampirem, po części zaś człowiekiem. Nasze 
społeczeństwo jest tak konwencjonalne, że i tak tego nie zrozumieją. Moi przybrani 
rodzice i kuzynka znają moją prawdziwą historię. Ta ostatnia – Melanie – uczy mnie 
młodzieżowego slangu, mody i tym podobnych. Nie chcę zwracać na siebie dużej 
uwagi. Wolę wtopić się w tłum.

Siedzę sobie obecnie w pokoju i czytam czasopisma. Nagle wpada do pokoju Melanie.
– Nie uwierzysz, czego się właśnie dowiedziałam!
I nim zdążyłam otworzyć usta, by coś powiedzieć, moja kochana kuzyneczka 

wypiszczała mi do ucha tę, jakże radosną nowinę.
– Justin Bieber organizuje trasę koncertową, która będzie trwała od czerwca do 

września!!!
– A kto to jest, ten Justin Bieber?
Melanie spojrzała na mnie jakbym oznajmiła, że Shakespeare napisał ,,Pana Tade-

usza”, w dodatku siedząc na Akermańskich Stepach.
– Kylie, co ty, z kosmosu się urwałaś?! Przecież to ten słynny raper! Jest słoooodki!
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– Nie znam jego ani jego twórczości. Nie przepadam za rapem. Preferuję pop. Przy-
kładowo Adele.

– Ale przecież ona jest taka nudna! – marudziła Mel.
– Ma bardzo mądre piosenki. Dla odmiany. Sama pisze teksty.
– No dobrze. A będziesz chciała jechać ze mną na ten koncert?
– Nie, wybacz. Mam dużo nauki i jestem bardzo zajęta… – próbowałam się wykręcać.
– Ale planowana data koncertu w naszym mieście wypada w wakacje. Chyba nie 

uczysz się, kiedy nie musisz?
– Wybacz, Mel, nie znam jego twórczości, a nie będę słuchać specjalnie jego pio-

senek, aby pojechać na koncert. Pojedź z jakąś przyjaciółką albo z inną koleżanką. 
Poza tym, wyjeżdżam na studia medyczne i muszę znaleźć sobie jakieś mieszkanie 
w Waszyngtonie. I zdać wreszcie końcowy egzamin na prawo jazdy. Naprawdę będę 
miała dużo zajęć… Jest szesnasta. Idziemy w miasto? – zapytałam, próbując zmienić 
niewygodny dla mnie temat.

– A pójdziemy do galerii handlowej? – zapytała z błagalnym spojrzeniem.
– Dziewczyno, byłyśmy na zakupach tydzień temu. Zlituj się. Masz dwie szafy ubrań.
– Ale ty nie masz! Musisz sobie coś kupić na wyjazd do Bułgarii.
– Melanie, ale ja tam nie jadę, aby się stroić czy, jak wolisz, „lansować”. Jadę tam na 

turniej tenisa ziemnego.
– I co z tego. To nie oznacza, że masz nosić na zmianę dwie wyciągnięte koszulki. 

I to razem z przymałym kostiumem kąpielowym i szortami, które czasy świetności 
miały w epoce kamienia łupanego.

– No dobrze, przekonałaś mnie. Może faktycznie moja garderoba woła o pomstę 
do nieba. Jedziemy!

Wzięłam torebkę i wyszłyśmy w kierunku samochodu Mel. Na ulicach było dość 
pusto, jakby miasto odpoczywało po pełnym pracy i wrażeń dniu. Nuciłam melo-
dię, która sączyła się melancholijnie z samochodowych głośników. Nagle ujrzałam 
dostawczego Forda, jadącego w naszym kierunku z ogromną prędkością. Udało mi 
się krzyknąć tylko:

– Melanie uważaj!
Poczułam uderzenie i nastała ciemność. I niczego już nie czułam.

* * *

Kiedy otworzyłam oczy, ujrzałam biały sufit. Po chwili dotarł do mnie dźwięk – dziwny, 
monotonny, jakby sonar łodzi podwodnej. Uniosłam lekko głowę i zdałam sobie sprawę, 
że leżę na szpitalnym łóżku, pośród wszelakiej maści aparatury medycznej. Zasta-
nawiałam się, skąd właściwie znalazłam się w tym miejscu, skoro przed momentem 
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zaledwie siedziałam w aucie Mel. Nagle przypomniałam sobie samochód, jadący 
w naszą stronę z ogromną prędkością. Próbowałam przywołać z pamięci wszystko co 
miało związek z tą sytuacją. Siedziałam w samochodzie mojej kuzynki, miałam kupić 
sobie odzież na wyjazd. Chyba coś nuciłam… Tak, ale co to było? Nie, za diabła sobie 
nie przypomnę, zresztą – nieistotne. Siedziałam zatem na fotelu pasażera, spojrzałam 
w okno po stronie kierowcy i ujrzałam ten pojazd. Jeśli ten samochód uderzył od 
strony kierowcy to… o Boże! Melanie mogła być ranna! Szybko nacisnęłam dzwonek 
wzywający pielęgniarkę. Gdy ta pojawiła się w drzwiach, poderwałam się i usilnie 
próbowałam wyciągnąć od niej jakiekolwiek informacje.

– Proszę pani, proszę się uspokoić! Proszę usiąść!
Dobre sobie! Mojej kuzynce prawdopodobnie zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo 

lub – co gorsza – nie żyje, a ja mam być spokojna?!
– Mogę wiedzieć, gdzie znajduje się Melanie Baker? Chcę zobaczyć, czy żyje, w jakim 

jest stanie, czy nie potrzebuje mojej pomocy.
– W obecnej chwili wizyta u pacjentki nie jest możliwa. Lekarze przeprowadzają 

badania.
– Wie pani chociaż w jakim jest stanie?
Zajrzała w dokumentację, którą przyniosła ze sobą. Kiedy uniosła głowę, popatrzyła 

na mnie ze współczuciem w oczach.
– Melanie Baker. Złamana kończyna górna i dolna, liczne obrażenia głowy, utrzy-

mywana jest w stanie śpiączki farmakologicznej, do czasu ustąpienia obrzęku mózgu. 
Przeszła dwie poważne operacje. Obie zakończyły się pozytywnie.

Słowa kobiety odbijały mi się w głowie bolesnym echem. To moja wina. Zgodziłam 
się na te zakupy i teraz mam tego efekty. Nagle poczułam, że nogi mam jak z waty. 
Świat wokół zawirował i ponownie ujrzałam znaną mi już ciemność.

Kiedy otworzyłam oczy, otaczały mnie pnącza drzew, a w nozdrza uderzył zapach 
wilgoci. Podniosłam się i zobaczyłam piękną, dziką puszczę. Śpiew ptaków nie drażnił 
mnie tak, jak hałas z ulicy. Wokół mnie rosły egzotyczne kwiaty. Po chwili usłyszałam 
głos, jakby z innego świata, z równoległej rzeczywistości. Był władczy i melodyjny 
zarazem.

– Witaj Ahio! – kiedy obejrzałam się, ujrzałam Królową Elfów.
Była jedyną osobą, która niegdyś broniła mnie i próbowała powstrzymać swego 

małżonka przed wyrzuceniem mnie z królestwa. Zwróciła się do mnie per ,,Ahio” 
nie bez powodu. Nazywałam się tak, kiedy zamieszkiwałam tę piękną krainę, nim 
zostałam strącona do świata śmiertelników.

– Witaj Pani! – skłoniłam się nisko. – Chciałabym wiedzieć, dlaczego się tu znaj-
duję? Czy mogę wrócić do królestwa? Zostałam o coś oskarżona? – dopytywałam się.
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Królowa uśmiechnęła się półgębkiem.
– Hmmm… Niezupełnie, droga Ahio. Mam dla Ciebie propozycję. Jeśli się spiszesz, 

dostaniesz nagrodę – tu zawiesiła głos. – Wiem o wypadku, który spotkał Ciebie 
i twoją kuzynkę. Ty przeżyłaś, bo masz we krwi prastarą siłę naszego ludu, lecz ona, 
mimo, iż dużo dla Ciebie znaczy, jest… zwykłym stworzeniem ludzkim. Istotą, o małej 
odporności na… hm…, powiedzmy to: uszkodzenia, choć jej instynkt przetrwania 
jest w istocie godzien podziwu. Rozumiem Cię doskonale, moja droga. Wiem, co 
przeżywasz, gdyż i ja borykam się ze strachem przed utratą bliskiej mi osoby. Małżo-
nek mój bowiem cierpi na rzadką przypadłość, określaną jako węgolipanę. Niestety, 
rokowania są niepomyślne, a szanse na ocalenie mego ukochanego nikłe. Trawi go 
śmiertelna choroba, na którą nie znamy lekarstwa. Nasi lekarze dają mu miesiąc życia, 
a ja mogę jedynie przyglądać się, jak gaśnie jego światło.

– Co jest przyczyną tej choroby? – zapytałam szczerze zmartwiona.
Fakt, mogłam go nie lubić. Był dla mnie zawsze gruboskórny i oschły. Wypędził 

mnie z królestwa tylko dlatego, że nie byłam w pełni elfem. Nazwał mnie dziwolągiem, 
poniżył i ośmieszył w oczach mych pobratymców. Jednak królowa była dla mnie jak 
druga matka. Nie mogłam znieść cierpienia i bólu w jej dobrych, kochających i cierpli-
wych oczach. Chętnie przyjęłabym na siebie jej troski, byleby tylko ona była szczęśliwa.

– Doznał obrażeń na wojnie z Liliputami – głos mej pani przerwał moje dywagacje. 
– Wykorzystały najbardziej jadowite zwierzęta, węgolie. Gatunek ten zrodził się po-
przez skrzyżowanie węgorza z Tajpanem pustynnym, najbardziej jadowitym wężem.

– Jak mogę pomóc? – zapytałam.
– Mekrol, nasz nadworny wynalazca, skonstruował wehikuł czasu. Przeniesie cię on 

do roku 2050. Tam odnajdziesz lek na śmiertelną chorobę, która dzień po dniu odbiera 
mi małżonka. W zamian otrzymasz eliksir, który przyśpieszy gojenie ran i powrót 
do zdrowia twej kuzynki. Czy podejmiesz się wyzwania? Muszę jednak uprzedzić 
cię, to przedsięwzięcie może zakończyć się niepowodzeniem. Nigdy dotychczas nie 
używaliśmy wehikułu, by powędrować tak daleko w przyszłość. Nie jest pewne, czy 
dane będzie ci powrócić. Możliwe, że pozostaniesz w roku 2050 na zawsze.

– Podejmę się wyzwania. Chcę zacząć już teraz.

* * *

Chwilę później byłam już przy wehikule czasu. Wejście do niego wyglądało, jak zwy-
kłe drzwi do pomieszczenia (z pewnością pomyślałby tak każdy zwykły śmiertelnik, 
gdyby nie wiedział, co tak naprawdę kryje się za tymi drzwiami).

– Wejdź, moja droga – powiedziała władczyni.
Znalazłam się we wnętrzu czegoś, co wewnątrz przypominało raczej klatkę dla 
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zwierząt, nie zaś ostatni krzyk techniki. Królowa wypowiedziała magiczne zaklęcie, 
a mnie z wrażenia zakręciło się w głowie. Drzwi, prowadzące do wehikułu zamknęły 
się. Poczułam, że spadam. Nagle spadanie ustało, ja zaś poczułam, że szybuję w górę. 
Kiedy otworzyłam, oczy, znalazłam się na… sama nie wiem…srebrnym chodniku? 
Trotuar przypominał Bifrost – taki fajnie podświetlony most z filmu o jakimś mega-
przystojnym bóstwie z młotkiem. Zdaje się, że właśnie wylądowałam w roku 2050.

Szłam dobrą chwilę, aż natknęłam się na pierwszego…, no właśnie, kogo? „Tubylca”, 
„Wówczasbylca”? Pojęcia nie miałam, jak go określić. Wyglądał raczej zwyczajnie 
i niegroźnie. Podeszłam więc i zapytałam o drogę do najbliższej apteki. Chłopak 
spojrzał na mnie pytająco. Spróbowałam w innym języku. Nadal bez skutku. Wtedy 
mój „rozmówca” wyjął niewielkich rozmiarów urządzenie, coś w rodzaju małego 
zeszytu elektronicznego, w którym wpisał informację następującej treści: „Napisz mi 
w wiadomości tekstowej, to co chcesz powiedzieć”. Sprawdziłam w swoim ekwipunku 
czy elfy wyposażyły mnie w identyczne urządzenie. Było. W dodatku nosiło jakże 
dźwięczną nazwę „WONS”. Jak informowała tabliczka znamionowa na odwrocie 
urządzenia był to „Wielojęzyczny Odszyfrowywacz Naszych Sąsiadów”. Kiedy go 
znalazłam, napisałam wiadomość. Chłopiec pokazał mi intuicyjną mapę. Wpisał adres 
i poszedł. Skierowałam się do wskazanej na mapie kliniki. Tam wpisałam swoje perso-
nalia na monitorze, który, zdaje się, zastępował punkt rejestracji pacjentów. Przekaz 
z monitora był jasny, musiałam czekać. Gdy wreszcie mogłam wejść na teren kliniki. 
Skierowałam się prosto do gabinetu dyrektora placówki. Zwał się Emanuel Dunkan. 
Kiedy wyjaśniłam mu przyczynę mojego przybycia, lekarz uśmiechnął i oświadczył:

– Niestety panienko, przed zaordynowaniem specyfiku, o jaki prosisz, najpierw 
muszę sam zbadać pacjenta. I zrobię to, jakem Dunkan. Musisz jednak uzbroić się 
w cierpliwość. Dopiero za miesiąc będę mógł wyruszyć z tobą do Krainy Elfów.

Za miesiąc. Ten miesiąc, to dla pary królewskiej prawdziwa wieczność. Po upływie 
tego czasu król może nie żyć. Moja kuzynka również. „Facet praktykował chyba w pro-
sektorium” – pomyślałam. Wyjątkowo jednak powstrzymałam się od przedstawienia 
swego stanowiska memu towarzyszowi. Zamiast tego, odpowiedziałam uprzejmie:

– Dobrze, rozumiem. Dziękuję za chęć udzielenia mi pomocy. Przyjdę za miesiąc.
– Panienko, proszę skontaktować się ze mną, kiedy znajdzie sobie Pani lokum – 

powiedział z uśmiechem doktor.
Nagle lampy błysnęły i zgasły. Czyżby w tym niby idealnych czasach też mieli 

swój „dwudziesty stopień zasilania”? Wyjrzałam przez okno, aby upewnić się czy to 
tylko awaria w szpitalu. Niestety, moje nadzieje rozwiały się równie szybko, jak się 
pojawiły. Wyśmienicie. Najwyraźniej będę szukała hotelu po ciemku. Im szybciej 
zatem zacznę, tym lepiej. Pożegnałam doktora i opuściłam gmach szpitala. Wyjęłam 
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mojego „WONS–a” i odnalazłam opcję „latarka”. Ta z kolei pozwoliła mi odnaleźć 
tablet we wnętrzu przepastnego plecaka, w jaki wyposażyła mnie królowa. Na zna-
lezionym urządzeniu wystukałam frazę „hotel”. I wybrałam najlepszy z miejscowej 
oferty. Ledwie to uczyniłam, chodnik uniósł się zafalował i po chwili stałam już przed 
wybranym hotelem. Dopełniłam formalności meldunkowych i poszłam do swego 
pokoju. Stąd skontaktowałam się z doktorem Dunkanem. Była to raczej formalność, 
wynikająca z mojego szacunku dla znanego medyka, nie spodziewałam się bowiem, 
iż doktor zmienił zdanie w kwestii udostępnienia mi leku dla króla. Szybko więc 
pożegnałam się i udałam na zasłużony spoczynek.

Następnego ranka obudziłam się w kiepskim nastroju. Z rozsądku bardziej, ani-
żeli z faktycznej potrzeby, zjadłam śniadanie (no i może troszkę dlatego, że rogaliki 
z cynamonem pachniały tak kusząco), po czym zaczęłam przemyśliwać, jakie kroki 
powinnam podjąć w zaistniałej sytuacji.

W pewnym momencie do pokoju niczym tornado wpadł doktor, z trudem utrzy-
mując równowagę.

– Panienko, panienko! Nie uwierzy pani co się stało! Ludzie zaczęli ze sobą rozma-
wiać! Odkąd żyję nie widziałem, aby ktoś na ulicy zamienił słowo z inną osobą. Nie 
witali się nawet, nie pozdrawiali, nie złorzeczyli sobie nawzajem. Na Hipokratesa! 
To cud nad cudy!

Nie rozumiałam jego euforii. Rozmowy międzyludzkie, to przecież nic nadzwy-
czajnego. Ale ja żyłam w innych czasach. Owszem, zasypywano nas technologiczny-
mi nowinkami, nie na tyle jednak, by zwykłą rozmowę zastępowały elektroniczne 
komunikatory.

– Jak to się stało? Jakim cudem ludzie rozmawiają, skoro do niedawna używali 
en-boków.

– To dzięki tej awarii elektryczności. Zróbmy coś, by tamte chore relacje nie po-
wróciły – ekscytował się lekarz.

Wyglądał jak dziecko, które właśnie dostało nową zabawkę.
– Musimy zamknąć na miesiąc wszystkie sklepy ze sprzętami elektronicznymi 

i skonfiskować urządzenia, które posiadają mieszkańcy. Zobaczymy, czy uda im się 
wytrzymać bez cudeniek techniki. Jeśli się uda… oddamy im tylko telefony. Ludzie 
poznają prawdziwe emocje i nauczą się je okazywać w rzeczywistości, a nie za pomocą 
graficznych znaczków.

– Rewelacyjny pomysł. Skontaktuję się z moim bratem z urzędu miejskiego. Dzisiaj 
zbiera się rada. Jeśli mój brat poprze panienki pomysł… od jutra zmiany wejdą w życie.

Mężczyzna wyjął telefon i wykonał połączenie. Długo i żywo dyskutował, a gdy 
skończył, mógł rozdzielać uśmiechy.
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– Mam dla panienki dobrą wiadomość.
W życiu nie widziałam tak uradowanego człowieka. Nawet Melanie nie cieszy się 

tak żywiołowo.
– Słucham?
– Mój brat poparł twój pomysł!
Tak, to była faktycznie radosna nowina. Aż serce podskoczyło mi w piersi.

– Mam dla ciebie ofertę. Jeśli wszystko się powiedzie, wyleczę władcę krainy elfów 
bez żadnej opłaty pieniężnej. Jeśli ludzie znów otworzą się na siebie, będzie to dla 
mnie wystarczającą nagrodą.

Pozostawało zatem czekać i mieć nadzieję. Coś kazało mi wierzyć, że nie jest ona 
płonna. Już po tygodniu można było zaobserwować pierwsze pozytywne efekty tego 
pomysłu. Ludzie zaczęli się zauważać, wspierać, troszczyć się o siebie i łączyć w cier-
pieniu. A kiedy odzyskali na powrót swe telefony, nie korzystali z nich niemal w ogóle.

– Udało się! Wszystko dzięki pani. W imieniu całego miasta bardzo pani dzięku-
ję – rzekł doktor i spojrzał na zegarek. – No, czas nas goni. Musimy lecieć do Krainy 
Elfów i uratować króla.

Otworzyłam drzwi wehikułu czasu i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po chwili 
byliśmy na miejscu.

– Witaj! Witaj konsyliarzu! Dziękuję za przybycie! – przywitała doktora królowa.
– Witam, o Pani! – skłonił się gość. – Pośpieszmy do chorego pacjenta. Czasu jest 

coraz mniej.
Królowa pokiwała głową i poprowadziła go do komnaty króla, w której zniknęli 

oboje na długie godziny. Ja zaś opadłam na ławę pod ścianą i odpłynęłam w objęcia 
Orfeusza.

Nie wiem, jak długo spałam. Obudziła mnie królowa, podając flakon z jasnoróżową 
miksturą. Uśmiechnęła się, dotknęła lekko mojego policzka, po czym wypowiedziała 
zaklęcie. Poczułam, jak ponownie zapadam w sen. Po przebudzeniu stwierdziłam, 
iż nadal leżę w szpitalnym łóżku. Wyszłam ukradkiem i niepostrzeżenie zakradłam 
się do pokoju Mel. Wlałam jej do ust miksturę, ofiarowaną przez królową. Usiadłam 
przy niej i wspominałam nasze wspólnie spędzone chwile. Pogrążona w myślach, nie 
spostrzegłam nawet, kiedy Melanie otworzyła oczy. Teraz uśmiechała się do mnie 
szeroko. Powiedzieć, że byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, to nic nie powiedzieć. 
Przecież wszystko skończyło się dobrze. Jak to w bajkach bywa.





KRZYKI NICOŚCI
◆ 

Kornelia Kręciszewska

Detroit, Michigan, 7 września rok 2110

Gdy Jane się obudziła, pierwszą rzeczą, którą zobaczyła, było niebo. Leżała przez 
jakiś czas w bezruchu, nie myśląc o niczym konkretnym. Co w sumie jest logicz-

ne, bo nie pamiętała niczego z kilku ostatnich dni oprócz tego, że „coś poważnego” 
się stało, a prawie wszystkim udało się uciec. Nawet nie wiedziała, gdzie jest i jak się 
w tym miejscu znalazła. Po krótkim zastanowieniu, doszła do wniosku, że stoi na dnie 
szerokiego, aczkolwiek niezbyt głębokiego krateru. Mimo, że w głowie miała zupełną 
pustkę, zdawała sobie sprawę, że nie może tu zostać ani chwili dłużej. Z pewnością 
nie było to bezpieczne miejsce, nie widziała niczego poza wnętrzem krateru, w po-
wietrzu unosił się zapach siarki, a pył był dosłownie wszędzie, na jej ubraniu, w butach 
i w długich, rudych włosach. Bez dłuższego namysłu wspięła się po ścianie i wyszła na 
świeże powietrze. Jednak to, co tam zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Wszędzie 
był tylko piach i gruzy.

* * *

Sacramento, Kalifornia, rok 2093

– Wiesz przecież, że prędzej czy później i tak by to nastąpiło – powiedział ze spoko-
jem Jayden, popijając kawę. – Przyspieszyliśmy tylko to, co nieuniknione.

– Czyli co? Mam tak jak ty usiąść sobie, wypić ziółka i cieszyć się pięknem otaczają-
cego mnie świata?! – krzyczał Michael. – Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się stało! 
I nie wmawiaj mi, że przejęcie władzy poprzez wyrządzenie katastrofy nuklearnej 
było najlepszym, co mogliście zrobić dla ludzkości!
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– Uspokój się w końcu i przestań histeryzować! Akurat ty nie masz do tego powodu. 
Zrozum, że to było najlepsze, co mogliśmy zrobić, przetasowanie społeczeństwa co 
jakiś czas jest naturalnym procesem – zapewniał starszy mężczyzna.

Jednak chłopak nadal nie wyglądał na zbytnio przekonanego. Wręcz przeciwnie, 
widać było, że jest wściekły. „I tak nic nie zrobi. Zbyt ceni sobie wygodę i obecny, 
wysoki standard życia, by jego młodzieńczy bunt przełożył się na coś więcej niż na 
pyskowanie i obrażanie wszystkich, z którymi się nie zgadza” – pomyślał Jayden. 
Wiedział, że przekonanie Mike’a do słuszności własnych racji to kwestia czasu. Znał 
swojego syna na wylot. Po chwili dodał:

– Muszę zaraz jechać na spotkanie rady zarządu. Na razie wszystko idzie zgodnie 
z planem, ale nie wiadomo, co się stanie za kilka dni. Trzeba wykorzystać moment 
zaskoczenia. Chciałbym, żebyś ze mną pojechał.

– Nie mieszaj mnie w sprawy tej twojej sekty i inne brudne interesy. Nie chcę mieć 
z tym nic wspólnego! – odpowiedział Mike.

– Przypominam ci tylko, że dzięki „mojej sekcie” i „innym brudnym interesom” 
masz co jeść i gdzie spać – mówił starszy mężczyzna z niewzruszonym spokojem.

* * *

Jane była zrozpaczona. Zaczęła krzyczeć z wściekłości i bezradności. Zdawała sobie 
sprawę, że to najgorsza sytuacja, w jakiej mogła się znaleźć, mimo że jej dotychczasowe 
życie i tak nie było usłane różami. Urodziła się w bunkrze, niedługo po wielkiej kata-
strofie i objęciu władzy przez dyktatorów. Całe swoje dzieciństwo spędziła w Detroit, 
które później zostało otoczone przez pole magnetyczne, chroniące wszystkich miesz-
kańców przed atakami z zewnątrz. Ostatnim miejscu w USA i jednym z nielicznych 
na świecie, niedotkniętym przez katastrofę i nowy porządek świata. Oczywiście 
w mieście panowała dyscyplina. Każdy mieszkaniec miał ściśle określone obowiązki. 
Prawo było bezwzględnie egzekwowane, a jego łamanie surowo karane. Wszystkie 
dzieci mieszkały w odrębnej, specjalnie chronionej dzielnicy. Ale teraz jedyny, znany 
jej świat, legł w gruzach, dosłownie i w przenośni. Jane wiedziała jednak, że nie może 
siedzieć i użalać się nad sobą. Zabrała się za przeszukiwanie tego, co zostało po Detroit.

Nagle usłyszała jakiś dziwny dźwięk z ruin dawnego ratusza. Mimo strachu, czuła, 
że powinna iść za tym dźwiękiem. Podeszła tam, ale niczego nie zauważyła. Jednak 
tajemnicze zawodzenie, znikąd, nasilało się. Przerażona dziewczyna już chciała uciekać, 
jednak w tym samym momencie poczuła ból z tyłu głowy. Nie mogła się ruszyć. Wtedy 
zobaczyła oślepiające światło. I nagle znalazła się w jakimś dziwnym, nieznanym jej 
wcześniej miejscu. Domyśliła się, że jest to jakaś baza. Tylko czyja? Może buntowników 
przeciwko władzy? Słyszała o ruchach opozycyjnych w Europie i Ameryce Północnej, 
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ale szczerze wątpiła, że byłyby w stanie coś zmienić. Zdziesiątkowane społeczeństwo 
było zbyt zastraszone i nie miało siły walczyć. I do tego borykało się z wieloma choro-
bami, będącymi następstwem użycia broni nuklearnej i biologicznej na szeroką skalę.

* * *

Atlanta, Georgia, 7 września rok 2110 –  
główna baza organizacji opozycyjnej w USA

– Co ty tutaj robisz?! – Jane usłyszała za sobą głos.
Gdy się odwróciła, jej oczom ukazał się mężczyzna w mundurze. Widać było, że 

jest zdenerwowany, ale w tym momencie szczególnie jej to nie obchodziło. A jego 
oskarżycielski i bezczelny ton głosu sprowokował ją do gwałtownej reakcji.

– Też chciałabym to wiedzieć – odpowiedziała dziewczyna zirytowana całą tą sy-
tuacją. – Moje miasto jest doszczętnie zniszczone, nie wiem, co się stało. Jakby tego 
było mało z jakiegoś nieznanego mi powodu znalazłam się tutaj! – mówiła, prawie 
krzycząc. – Z całym szacunkiem, ale to ja domagam się wyjaśnień!

– Skąd jesteś? – wydusił w końcu z siebie zdziwiony żołnierz.
– Z Detroit. Co tam się właściwie stało? Bo ja nic nie pamiętam, gdy się obudziłam, 

po mieście zostały tylko zgliszcza.
– Przyzwyczaj się. Od ponad dziesięciu lat niemal cały świat wygląda niewiele lepiej. 

Pole magnetyczne chroniące miasto zostało zniszczone. Większość mieszkańców 
została wywieziona. Możesz w końcu powiedzieć, jak tu się znalazłaś?

– Nie wiem. Usłyszałam gdzieś z ruin jakieś zawodzenie. Jak tam poszłam, niczego 
nie zauważyłam. Jednak ten dźwięk tylko się nasilał i gdy już chciałam uciekać, zoba-
czyłam białe, oślepiające światło. No i znalazłam się tutaj.

– Między niezdobytymi miastami jest sieć tuneli czasoprzestrzennych. Musiałaś 
otworzyć jeden z nich. Jak ty masz właściwie na imię?

– Jane, a ty?
– Michael Clark. Chodź za mną – odrzekł po chwili namysłu.
– Ej, ale możesz zaprowadzić mnie do waszego dowódcy? – wtrąciła szybko Jane.
– Tak, ale najpierw omówmy sobie dwie kwestie: po pierwsze, nie przypominam 

sobie, byśmy przeszli na „ty”, a po drugie, to ja jestem dowódcą tej jednostki. A teraz 
czy mogłabyś zachować milczenie i łaskawie pójść za mną? – zapytał żołnierz.

Zdziwiona Jane pokornie skinęła głową. Michael nie wyglądał zbyt „przywódczo”, 
był przeciętnego wzrostu, raczej drobnej budowy ciała, z twarzy wyglądał na maksy-
malnie dwadzieścia pięć lat, ale domyśliła się, że mógł mieć trochę więcej.
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* * *

W bazie panował duży ruch. Przez niecałą godzinę Michael dostał kilkanaście 
hologramów z meldunkiem. Jane przysłuchiwała się wszystkiemu.

– Czy macie jakieś konkretne plany? – zapytała.
– Jest wstępny zarys jednej misji, ale może to być dość ryzykowne – odpowiedział 

dowódca. – Mamy pewien projekt unowocześnionej wersji tunelu czasoprzestrzennego. 
Oprócz zmiany lokalizacji przenosiłby również w czasie. Cała misja polegałaby na tym, by 
w ogóle nie dopuścić do wielkiej katastrofy, należałoby uniknąć zawiązania się na począt-
ku spółki handlowej pomiędzy przyszłymi dyktatorami. To przypadałoby na rok 2089.

– Ja mogę wyruszyć – odparła Jane.
– Wykluczone, to zbyt ryzykowne. Nawet nie wiesz, ile komplikacji może się wy-

darzyć za pierwszym razem przy tak dużej operacji.
– Dlaczego?! Nie mam przecież nic do stracenia.
– Jesteś wybitnie irytującą osobą. Czy ty mnie słuchasz? Tunel jest jeszcze testowany.
– Skoro mi o tym mówisz to znaczy, że testy wychodzą bardzo dobrze.
– Na pewno nie zmienię decyzji. Nie możesz się tak narażać.

* * *

– Powtórz jeszcze raz, co masz zrobić, gdy już się przeniesiesz w czasie – powiedział 
Michael.

– Mam pójść na lotnisko w Sacramento i dopilnować, by Jayden Clark poleciał do 
Nowego Jorku. Ale nie rozumiem, w jaki sposób ma to zapobiec zawiązaniu się spółki 
handlowej – odpowiedziała Jane.

– Tego dnia jeden z przyszłych dyktatorów, Jayden Clark, miał raz na zawsze opu-
ścić Sacramento i przeprowadzić się. Jednak lot został odwołany, a kilka dni później 
umówił się na spotkanie z kolejnym przyszłym dyktatorem. Tak się złożyło, że założyli 
spółkę i przez to Jayden Clark ostatecznie nie wyjechał.

– Czy jest jeszcze coś, co powinnam wiedzieć?
– Na lotnisku prawdopodobnie zobaczysz mnie, jak byłem dzieckiem.
– Co ty tam robiłeś?
– Miałem lecieć do Nowego Jorku. No, cóż rodziny się nie wybiera. Jayden Clark 

jest moim ojcem.

* * *

– Wiesz, że jeśli ci się uda, to bieg historii będzie całkowicie zmieniony? – zapytał 
Mike.
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– Rozumiem, a czy będę coś pamiętać z tego życia? – powiedziała Jane.
– Wątpię. Nie powinnaś niczego pamiętać, co się teraz dzieje. Powodzenia i… żegnaj.
– Dzięki. Mam nadzieję, że w nowym życiu będziesz mniej denerwującym człowie-

kiem – powiedziała Jane z uśmiechem i zniknęła w tunelu.

* * *

Detroit, Michigan, 7 września 2110 rok

– Jane! Wstawaj, wreszcie!
– Jeszcze dziesięć minut!
Gdy Jane wstała, pierwszą rzeczą jaką usiłowała zrobić, było przypomnienie so-

bie swojego snu. Pamiętała jedynie, że był bardzo dziwny. Gdy zeszła do kuchni na 
śniadanie, jej rodzice oglądali codzienne wiadomości. Aktualnie było transmitowane 
zaprzysiężenie nowego generała – Michaela Clark’a. Nie interesowało ją to za bardzo, 
ale wydawał się, jak i inni oficerowie, dziwnie znajomi. I właśnie wtedy usłyszała jakiś 
dziwny głos lub dźwięk, jakby znikąd, a jej oczy rozszerzyły się w rozumieniu tego, 
czego zrozumieć jeszcze kolejny raz nie chciała.





ÓSMY KRĄG
◆ 

Martyna Kusyk

Obudziłam się, kiedy na dworze było jeszcze ciemno. Wyjrzałam przez okno i zoba-
czyłam odbijającą się na niebie krystalicznie lśniącą na niebiesko godzinę, którą 

wskazywał galaktyczny zegar. Obok błyszczała na czerwono data 15 lipca 2096 Roku 
Elektry. Dziś ukończę 15 lat. Czekałam na ten dzień bardzo długo. Dołączę do Ósmego 
Kręgu. Dzieci w moim wieku, ze wszystkich planet należących do Galaktyki Elektry, 
przybędą na Manus. Będę mogła codziennie widywać moje przyjaciółki: Suri z Doro, 
Aliję z Plutona, Rondę z Kadus oraz Marsjankę Nurię, a nie tylko na krótko w czasie 
świąt galaktycznych cztery razy w roku i nielicznych odwiedzin w ich domach, gdyż 
nasi rodzice należeli do Rady. W Ósmym Kręgu wkroczymy w dorosłość i staniemy 
się obywatelkami Galaktyki. Musimy nauczyć się bronić naszej Królowej i pracować 
dla pokoju. Czułam wielką odpowiedzialność, a jednocześnie radość i ekscytację, bo 
byłam pewna, że osiągnę wysokie rezultaty, a mój ojciec komandor Kalski będzie ze 
mnie dumny, a poza tym przebywanie z przyjaciółkami i zdobywanie kolejnych Pięter 
Słabości to chyba niezła zabawa. Pogrążona w marzeniach, zasnęłam.

Obudził mnie ojciec, który poważnym głosem powiedział, że dziś jest najważniejszy 
dzień w życiu każdego dziecka. Przestąpię próg dorosłości. Opowiedział mi o woj-
nie, która toczyła się pomiędzy planetami Układu Słonecznego o dominację jeszcze 
dwadzieścia lat temu, zawarciu pokoju i wyborze Elektry na Królową, pojawieniu się 
piętnaście lat temu pierwszego pokolenia dzieci. Gwarancją pokoju miało być wysła-
nie przez rodziców wszystkich synów i córek, którzy osiągnęli piętnasty rok życia, do 
Ósmego Kręgu, by nauczyli się współdziałania. Przez pięć lat będą kształtować tam 
swoje zdolności, by po tym okresie zostać przydzielone decyzją Pięciu Wielkich do 
odpowiednich Kadionów: Gospodarki, Przemysłu, Obronności, Nauki, aby zacząć 
pracować dla naszej galaktycznej rodziny. Powiedział mi również, że Ziemia zmieniła 
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swój wygląd i kształt po ogromnym wybuchu jądrowym, gdy pięćdziesiąt lat temu to-
czące wojnę cztery państwa użyły broni masowego rażenia przeciwko sobie. Ludzkość 
przestała istnieć. To naukowcy z planety Uran odnaleźli ludzkie DNA i wyhodowali 
w specjalistycznych fabrykach w 2051 roku nowy ludzki gatunek, który ponownie 
zasiedlił Ziemię. Tysiące kobiet i mężczyzn miało napisać nową historię ludzkości. Do 
2076 roku trwały międzyplanetarne wojny zakończone pokojem. Dopiero w 2081 roku 
ludzkie kobiety wydały na świat pierwsze dzieci. Mieszkańcy pozostałych planet, by 
pokazać swoje przywiązanie do pokoju i przyjaźń z Ziemianami, również postanowili 
posłać swoje piętnastoletnie dzieci na Manus. Tę decyzję podjęli podczas Wielkiego 
Zgromadzenia Potężnych, które odbyło się pół roku temu na Saturnie.

Czytałam, że dawny gatunek ludzi żył krótko i zmagał się z licznymi chorobami: 
AIDS, HIV, ebola, alzheimer, nowotwory, cukrzyca, przypomniałam sobie te dziwne 
nazwy. Teraz jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, starość osiągamy w wieku 230 lat, a za 
pomocą krótkich zabiegów wymieniane są zużyte czy uszkodzone komórki i narządy 
na nowe. Historia fascynowała mnie, a ojciec zachęcał do jej poznawania. Między 
wszystkimi planetami rozwijała się turystyka i handel. Asteroidy wymieniały się 
wydobywanymi na nich surowcami: kobaltem, irydem, żelazem, niklem, metanem, 
kadmem, diamentami i złotem. Najczęściej wraz z rodzicami odwiedzałam rodzinę 
Nurii, bo Mars znajduje się najbliżej Ziemi. Uwielbiałam patrzeć na dwa marsjańskie 
księżyce i jeszcze niedawno bawić się z moją przyjaciółką w czerwonym piasku tej 
planety.

Ojciec przemawiał jeszcze długo, prosił, abym była uczciwa, silna, odważna i god-
na zaufania. Kolejnego dnia miał odwieźć mnie na planetę Manus, by spełnić swój 
obywatelski obowiązek. Mój ojciec nie doczekał się synów, miał trzy córki, ja byłam 
z pierwszego pokolenia, w domu zostaną jeszcze pięcioletnia Soko i półroczna Lara. 
Dzieci z kolejnych narodzin w ludzkich rodzinach. Ojciec podświadomie liczył, że 
pójdę jego drogą i okażę się doskonałym żołnierzem, by otrzymać Kadion Obronności.

Miałam rozstać się z rodzicami na pięć lat. Pożegnałam się z matką i rodzeństwem. 
Nie płakałam, ojciec wychowywał nas w wojskowej surowości.

Wsiadłam z innymi dziećmi z naszej planety do ogromnego wahadłowca. Było nas 
tysiące, długo trwało umieszczenie nas na statku. Gdy ruszył, postanowiłam skupić 
się na marzeniach.

Manus znajdował się na końcu Układu Słonecznego, jednak dotarcie tam nie zajęło 
nam zbyt dużo czasu. Zdaniem ojca nasz pojazd rozwijał prędkość nadświetlną ponad 
800 tys. km na sekundę. Cały czas myślałam o spotkaniu z przyjaciółkami.

Gdy dolecieliśmy na miejsce, zobaczyłam wielkie nowoczesne miasto, stupiętrowe 
budynki, pomiędzy którymi wiły się przesuwające się uliczki, mnóstwo pojazdów, 
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które zatrzymywały się przy wybranych przez kierowców lub pasażerów piętrach. 
Przyjechał po nas ogromny pojazd podzielony na niezliczoną ilość wagonów, do któ-
rego wsiąść miały tylko dzieci. Pożegnanie z ojcem było krótkie, położył mi rękę na 
ramieniu, a później odwrócił się i poszedł. Nigdy nie był zbyt wylewny w uczuciach.

Podjeżdżały kolejne wagony, do których wsiadały piętnastoletnie dzieci pochodzące 
ze wszystkich asteroidów. Rodzice oddawali je, aby pokazać swoje przywiązanie do 
pokoju. Nie dziwił mnie wygląd żadnego, ponieważ widywałam często róże gatunki 
istot przybywające na Ziemię. Widziałam również hybrydy jako rezultat mieszanych 
małżeństw mieszkańców z okolicznych planet. Moje przyjaciółki też nie były ludźmi.

Suri miała zieloną skórę, zupełnie pozbawioną owłosienia, wewnętrzne uszy, czarne 
oczy, a u rąk i stóp tylko po cztery palce. Alija błyszczała, bo jej skóra była złota, miała 
zdolność zmiany koloru na czerwony, a z jej głowy wystawały cztery czułki, które 
przykładała do swojego rozmówcy, Ronda była ode mnie o dwie głowy wyższa i cała 
niebieska, chyba najbardziej przypominała człowieka, gdyby nie czerwone oczy, wyróż-
niała ją zdolność telpatii. Nuria, jak wszyscy Marsjanie, miała duże uszy, chropowatą 
żółtą skórę i ogon. Nasi ojcowie byli komandorami, dlatego znałyśmy się od dziesięciu 
lat. Wszyscy w Galaktyce Elektry porozumiewaliśmy się tym samym językiem.

Na miejscu przywitały nas androidy, które przenikały nasze umysły i przydzielały 
dzieci do odpowiednich zespołów i Domów Kręgu. Tak się ucieszyłam, gdy do mojego 
przydzielono Suri i Nurię. Udawałyśmy poważne, by ukryć swą radość. Poznawałam 
coraz więcej rówieśników. Każdemu z nas przyłożono urządzenie do ręki i bezbo-
leśnie wstrzyknięto kod. Nie musiałam pamiętać imion wszystkich przybyłych na 
Manus, bo gdy zbliżałam się do kogoś, to imię pojawiało się hologramem na jego 
czole. O wszystkich poleceniach dowództwa Ósmego Kręgu informował nas kod. 
Głos słyszałam w głowie. Wszystkie pytania również mogłam wypowiadać w my-
ślach i zaraz otrzymywałam odpowiedź. Nasze kwatery znajdowały się głęboko pod 
powierzchnią, jechałyśmy do podziemnego miasta dość szybko specjalnymi windami. 
Gdy wysiadłyśmy, usłyszałyśmy przez głośniki głos naszej Królowej:

– Witajcie w Ósmym Kręgu. Pracujcie wytrwale dla naszego królestwa. Teraz 
kształtuje się wasza przyszłość.

Biliśmy brawo. Podczas powitalnej kolacji spotkałyśmy się wszystkie. Byłyśmy 
gotowe do najodważniejszych czynów. Po kilku godzinach usłyszałyśmy długi sygnał. 
Kod poinformował nas, że czas powitania został zakończony. Nikt nam nie mówił, 
gdzie mamy pójść, ponownie wewnętrzny kod wskazywał nam kierunek i miejsce 
zakwaterowania.

W jednym pomieszczeniu było nas osiemdziesięcioro dzieci pochodzących z róż-
nych planet. Łazienki i szafy z ubraniami każdy miał oddzielne. Po naciśnięciu guzika 
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przy łóżku, wchodziło się do indywidualnych sal, które po wyjściu z nich, znikały. 
Wszyscy uśmiechali się do siebie, dlatego szybko przestałam myśleć o domu i rodzi-
nie. Codziennie musiałyśmy przyjmować serum lojalności w postaci małej tabletki 
leżącej w szufladce przy łóżku. Kolory ubrań identyfikowały naszą przynależność do 
zespołów. Ten, do którego należałam, otrzymał barwy fioletowo-srebrne.

Rankiem pomyślałam o mamie, ale moje myśli przerwał głośny sygnał, a później 
głos:

– Pamiętajcie, tylko przyjaźń i współpraca. Jesteście tu dla pokoju.
Otaczała mnie nadzieja Galaktyki, pierwszy rocznik Ósmego Kręgu. Gdy dojdzie-

my do Pierwszego Kręgu, będziemy mogli założyć własne rodziny i starać się o dzieci, 
które po piętnastu latach z dumą poślemy na Manus.

Przygotowywałyśmy się do zajęć, dziś miały być rozpoznane nasze zdolności. 
Towarzyszyły nam w zespołach dwudziestoosobowych po dwa roboty, inteligentne 
maszyny, które odczytywały nasze myśli, poprawiały nas, pouczały. Patrzyły na nas 
nieustannie żółtymi błyszczącymi oczami bez powiek.

Kiedy prowadziły nas na zajęcia, usłyszałyśmy głos:
– Uwaga, zostaliśmy zaatakowani – a następnie jakieś trzaski i głośny zgrzyt.
Po chwili inny głos powiedział:

– Wracajcie do kwater, nie wychodźcie, nie rozmawiajcie, obserwujemy was.
Nie czułam strachu, wzrokiem odnalazłam tylko Suri i Rondę. Postanowiłyśmy 

zostać razem i odszukać Aliję i Nurię, posługując się komunikatorem INA 8353, 
który Suri miała przy sobie. Szybko odebrała Nuria, zobaczyłam na ekranie jej mały 
hologram. Tylko one były tak zbuntowane, że nie oddały swoich komunikatorów po 
przyjeździe. Czułyśmy się raźniej, będąc w swoim towarzystwie. Wykorzystałyśmy 
panujący chaos, aby odnaleźć się w tym tłumie. Nikt nas nie pilnował, nasze roboty 
zostały zdalnie wyłączone, więc stały nieruchomo. Czekałyśmy na dalszy rozwój 
wypadków. Byłam rozczarowana. Dopiero przyjęto mnie do Ósmego Kręgu. Czy 
nigdy nie pokonam kolejnych Kręgów Elektry?

Postanowiłyśmy skontaktować się z którymś z rodziców. Ojciec Nurii potwierdził, 
że zostaliśmy zaatakowani przez planetę spoza naszej Galaktyki. To planeta Kador, 
a intruzi zwani Kadorianami. Dzieci stały się zakładnikami, gdyż najeźdźcy pragnęli 
surowców wydobywanych w naszym Układzie. Ich pokłady kończyły się, a żądania 
dotyczyły przejęcia wszystkich kopalni.

Czułam złość, zobaczyłam, że Alija cicho szlochała. Pomyślałam, że nadzieja na-
szej Galaktyki może przestać istnieć, kiedy intruzi nie dostaną tego, po co przybyli. 
Po tylu latach pokoju nasi rodzice wyruszali na wojnę z obcymi, aby bronić swoich 
dzieci i pokoju. Kiedy Ósmy Krąg przestanie istnieć, naszą Galaktykę czeka zagłada. 
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Kolejne pokolenia dzieci mają tylko pięć lat i pół roku, jak moje rodzeństwo. Czy 
miałam umrzeć w wieku piętnastu lat?

Po kilku godzinach weszli uzbrojeni Kadorianie. Przypominali połączenie czło-
wieka i gada. Mieli łuskowatą, zielonkawą, a miejscami brunatną skórę, wypukłe oczy 
z pionowymi źrenicami. Poruszali się na dwóch kończynach, ich język był dla nas 
niezrozumiały, dlatego nie wiedziałyśmy, o czy ze sobą rozmawiają. Zobaczyłam, że 
jeden z nich przyłożył do głowy dziwne urządzenie, a wtedy usłyszałyśmy komunikat 
w naszym języku:

– Jeśli wasza Królowa nie spełni naszych żądań, Manus przestanie istnieć. Czekamy 
jeszcze przez dwie godziny.

Następnie wyszli. Suri podała mi komunikator. Ojciec odebrał dość szybko, po-
wiedział, że nadal trwają negocjacje z agresorami, a flota Układu otoczyła Manus, 
a później coś przerwało. Wszedł jeden z napastników, odebrał mi INĘ 8353, podeptał, 
a później dostałam w twarz tak mocno, że spadłam z łóżka. Gdy wyszedł, koleżanki 
pomogły mi wstać. Na mojej twarzy pojawiła się pionowa, czerwona pręga. Ronda, 
dzięki telepatii, odczytywała myśli własnych rodziców oraz przekazywała im nasze 
liczne pytania. Mogła to robić, tylko w granicach naszego Układu Słonecznego.

To koniec, oni śledzili każdy nasz krok. Mogłyśmy tylko czekać. W myślach powtó-
rzyłam chyba z dziesięć razy: „Ósmy Krąg nie może przestać istnieć”. Naszej Galaktyce 
wydobywane surowce też były potrzebne, bez nich nie mogliśmy funkcjonować. Czy 
nasi rodzice wymienią kopalnie na dzieci? Nuria miała drugi komunikator, ale ujaw-
nienie go groziło kolejnym pojawieniem się agresywnego napastnika. Nie umiałyśmy 
walczyć, to na Manusie wszystkie dzieci miały odbyć szkolenie. Wszyscy milczeli, tę 
ciszę przerywał tylko płacz niektórych z nas.

Po dwóch godzinach porywacze zaczęli kierować nas w stronę wind, a następnie 
pojazdu, którym dojechaliśmy do kwater po przybyciu na Manus. Czekał na nas statek, 
do którego wprowadzali wszystkie porwane dzieci. Z przyjaciółkami trzymałyśmy się 
za ręce, by nikt nas nie rozdzielił. Zabierali nas na Kador. Córki i synowie Galaktyki 
Elektry stali się zakładnikami w drodze do celu, jaki chcieli osiągnąć porywacze. Kiedy 
statek ruszył, przez okno zobaczyłyśmy, że planeta Manus przestała istnieć, rozpadła 
się w czasie ogromnego wybuchu. Jechaliśmy w nieznane. Co z nami będzie? Czy 
zobaczymy jeszcze swoich rodziców? Obiecałam sobie, że to nie koniec. W kieszeni 
miałam komunikator Nurii, za pomocą którego w dogodnej chwili chciałam skon-
taktować się z ojcem.

Przez okno zobaczyłam przelatującą spokojnie kometę z długim warkoczem pyłu 
i gazu. Mijaliśmy granicę naszego Układu, zaczynała się nieznana przestrzeń. Pomyśla-
łam, że wojna będzie długa i okrutna, oraz pełna ofiar. Miałam piętnaście lat, a czułam 
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się taka dorosła. Przecież dorastać miałam przez pięć lat, przebywając w Ósmym 
Kręgu. Byłam pewna, że muszę stawić czoła tej sytuacji, przecież byłam córeczką 
tatusia, nazywałam się Luna Kalska, a mój ojciec to sławny komandor Kalski. Tylko 
od czego miałam zacząć?



METALOWY KSIĘŻYC
◆ 

Kamila Markiewicz

Zoewa po kolejnej sprzeczce z macochą biegiem opuściła dom. Potrzebowała 
chwili wytchnienia. Dziewczyna nawet nie zauważyła, kiedy opuściła miejskie 

pole siłowe i znalazła się tuż pod metalowym ogrodzeniem oddzielającym Skytown 
od rozległej puszczy. Nie mogła już iść dalej, więc przysiadła przy płocie i bawiąc się 
pierścionkiem – jej najcenniejszym skarbem, jedyną pamiątką po matce, tej prawdzi-
wej i kochanej – zaczęła rozmyślać o tym, w jaki sposób utrzeć nosa macosze. Kiedyś 
przecież trzeba wrócić do domu, więc lepiej być na to dobrze przygotowanym.

Po dłuższej chwili pierścień wyśliznął się z dłoni Zoewy, przeturlał się pod ogrodze-
niem i zniknął w leśnej gęstwinie. Dziewczyna przeklęła w duchu, lecz szybko odzy-
skała zimną krew. „Jakoś muszę go odzyskać” – pomyślała. Nastolatka chwyciła leżący 
nieopodal kamień, po czym rzuciła nim w płot. „Nie jest pod napięciem!” – pomyślała.

Uradowana pomyślnym obrotem spraw, zaczęła szukać dziury w ogrodzeniu, na 
tyle dużej, by mogła przez nią przejść i w razie zagrożenia sprawnie się wycofać. Po 
kilku minutach spaceru Zoewa znalazła idealny otwór i szybko podjęła wędrówkę 
w stronę, z której przybyła, aż do miejsca, w którym powinien leżeć jej skarb.

– ZO–STAW TO ZWIE–RZA–KU – wzburzenie Zoewy sięgnęło zenitu, gdy 
zobaczyła, że ukochany pierścień nie znajduje się co prawda w miejscu, w którym 
wpadł do lasu, lecz aktualnie spoczywa w dłoni postawnego mężczyzny, odzianego 
jedynie w przepaskę z liści.

– Jestem Elric. A ty chyba powinnaś mieć trochę więcej szacunku do nieznajomych – 
rzucił z uśmiechem.

– Do dzikusa z lasu? – prychnęła z wyższością.
– Ach, widzę panienka miastowa – zachichotał. – Oddam ci tę ozdóbkę, ale chyba 

należy mi się coś w zamian, co?
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– Jak śmiesz?!
– Spokojnie słonko. W przeciwieństwie do co niektórych, Wilkokrwiści mają swoje 

zasady – chłopak odrzucił jej pierścień i zniknął w buszu.
Zoewa pękała z dumy, że podczas spotkania udało jej się zachować zimną krew. 

Przecież nigdy nie widziała przedstawiciela dzikich, a ten był do tego wilkołakiem! 
Wprawdzie ojciec opowiadał jej trochę o tym, że po trzeciej wojnie spore grupy ludzi, 
w większości magicznych stworów, sprzeciwiły się postępowi cywilizacji, gdyż uznały 
go za zbyt niebezpieczny i w ramach protestu odrzuciły wszelkie zdobycze techniki, 
a obecnie żyją w puszczach i innych dzikich miejscach, poza zasięgiem pól siłowych 
otaczających je miast, ale o czymś takim słyszeć, a stanąć twarzą w twarz z jednym 
z Wilkokrwistych dzikich, bardzo aroganckim nawiasem mówiąc (w przeciwieństwie 
do co nie których!), to przecież dwie różne rzeczy! W gruncie rzeczy nastolatka uznała 
Elrica za nawet sympatycznego. Mimo kilku docinek, okazał się bardzo miły i bez 
problemu zwrócił pierścionek.

Gdy po powrocie do domu dziewczyna wyjęła ozdobę z kieszeni, nie mogła uwierzyć 
własnym oczom. Miejsce, w którym powinien być wprawiony brylant, od wielu lat 
puste (matka Zoewy zgubiła go jeszcze nim córka przyszła na świat), teraz wypełniał 
cudowny klejnot, mieniący się na wszystkimi kolorami tęczy.

– Muszę go zwrócić, natychmiast – postanowiła.
Dziewczyna bez trudu odnalazła dziurę w płocie, zaczęła zdecydowanym krokiem 

zagłębiać się coraz dalej w las. Nie wiedziała, gdzie idzie, ale internet zasugerował jej, 
że dzicy mieszkają najczęściej w centralnej części puszczy, więc tam też postanowiła 
się udać.

Gdy wystawiła głowę zza drzew porastających kotlinę, nie mogła wyjść z zachwytu.
Drewniane chatki i kamienne drogi zdawały się być integralną częścią krajo-

brazu, zupełnie jakby matka natura stworzyła je samodzielnie na potrzeby swoich 
mieszkańców.

Nastolatka, chcąc wejść do owej magicznej osady, niewiele myśląc, zrobiła krok 
do przodu i… runęła w przepaść.

Kiedy otworzyła oczy, leżała na czymś w rodzaju bambusowych noszy. Człowiek 
w stroju, który na myśl przywoływał miejscowego szamana, zakładał jej opatrunek. 
Zoewa o tym nie myślała, z jakiegoś powodu była w stanie skupić się tylko na Elricu, 
który wpatrywał się w nią zmartwiony wzrokiem, stojąc w drugim kącie malutkiej izby.

– Ja… chciałam oddać ci klejnot, który był wprawiony w pierścień, gdy mi go 
zwróciłeś.

Chłopak uśmiechnął się z politowaniem, po czym rzekł:
– To wilczy kryształ. Zazwyczaj wyrastają w jaskiniach w pobliżu miejsc, w których 
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się osiedlamy. Nie ma znacznej wartości, ale ślicznie mieni się w słońcu. Mamy ich 
mnóstwo. Raz człowiek próbował być miły, a wyszły z tego same szkody – rzucił 
z pretensją do siebie, ale nie przestawał się uśmiechać.

Nieoczekiwanie całą chałupkę wypełnił dźwięk dzwoniącej komórki. Dziewczyna 
jakby nigdy nic, wyjęła telefon z kieszeni spodni i odrzuciła połączenie. Dzwoniła 
Lariss. To pewnie nic ważnego. Dopiero wtedy Zoewa zorientowała się, że wszystkie 
oczy skierowane są na nią, a dokładniej na urządzenie, które trzymała w dłoni.

– Tutaj nie używamy takich urządzeń – oznajmił oschle mężczyzna, który chwilę 
wcześniej bandażował jej nogę.

Elric odprowadził, a właściwie odniósł, dziewczynę pod same ogrodzenie.
– Czemu ten wasz szaman aż tak się zdenerwował?
– Jednym w podstawowych zasad dzikich jest odrzucenie wszelkich dób technologii. 

Żyjemy tylko z tego, co ofiaruje nam natura.
– Ale… nie uważasz, że to lekka przesada?
– Uważam, że przesadą jest to, by zawłaszczać sobie inne planety, klonować ludzi 

lub tworzyć bronie będące w stanie unicestwić pół populacji naraz.
Zoewa poczuła się niezmiernie głupio.

– A już w szczególności, by malować sobie paznokcie na taki okropny kolor – rzekł 
i złapał nastolatkę za rękę. – Kto by uwierzył, że rosną ci fioletowe?

Po powrocie do domu, nastolatka postanowiła oddzwonić do przyjaciółki.
– Hallo?
– Słucham. Co jest takie ważne, że musiałaś do mnie zadzwonić akurat w tamtym 

momencie?
– Spokojnie Zowi, chciałam tylko zapytać, czy znalazłaś już sobie parę na bankiet 

z okazji pokonania Korei Północnej? Bo chyba idziesz, co nie? Twój ojciec dowódca 
artylerii kosmicznej chyba nie pozwoli ci odpuścić.

– Tak. Idę, jak co roku z resztą. Tata odbiera medal za zasługi w dziedzinie obronności, 
jak co roku z resztą i jesteśmy zaproszeni na spotkanie z rzecznikiem bezpieczeństwa 
międzyplanetarnego, jak co roku z resztą. Chyba mam już pomysł, z kim przyjdę, a to 
już jakaś nowość!

Dwa tygodnie później

– Przypomnisz mi, czemu się na to zgodziłem?
– Bo mnie kochasz – z uśmiechem ucałowała jego policzek.
W istocie, relacja tej dwójki rozwinęła się niesamowicie od ich pierwszego spotkania, 

miało się wrażenie, że są praktycznie nierozłączni. Dziewczyna prawie codziennie 
przychodziła do wioski dzikich. I nawet gdy Zoewa poprosiła Elrica o towarzystwo 
na balu, ten nie potrafił odmówić, a przecież oznaczało to dla niego wizytę w zupełnie 
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odmiennym świecie, przesyconym technologią i obcym. Chłopak nie przyznał się, że 
jest to jego pierwszy raz poza puszczą.

Kilka godzin wcześniej pod ogrodzenie dzielące las od miasta podjechało sportowe 
auto ojca Zoewy. Ku uldze wilkołaka jedyną osobą w pojeździe była jego dziewczyna, 
która widząc zdziwienie w oczach Elrica, odrzekła krótko:

– Autopilot.
Jazda przez miasto niezmiernie fascynowała Elrica. Przyglądał się latającym au-

tobusom, samochodnym deptakom i wieżowcom stopniowo rozszerzającym się ku 
górze. Miało się wrażenie, że lada moment przewrócą się pod ciężarem najwyższych 
pięter. Poza tym, obserwując wszystkich cudacznie poprzebieranych ludzi z włosa-
mi farbowanymi na najdziwniejsze kolory, przekonał się, jak niesłusznie poddawał 
krytyce styl Zoewy. Po kilkudziesięciu minutach jazdy auto zatrzymało się pod do-
mem państwa Szranków. Budynek był niezmiernie okazały, całą wschodnią ścianę 
wykonano ze szkła. Po chwili w drzwiach ukazał się ojciec Zoewy, dowódca artylerii 
kosmicznej. Elric poczuł, że jego ciało wypełnia lęk, z nieokreślonego powodu bał się 
człowieka, który teraz przyjaźnie machał im na powitanie. „Zoewa przecież wszystko 
mu wyjaśniła. On dobrze wie, z kim ma do czynienia, a mimo to zgodził się na moją 
obecność. To dobry człowiek” – skarcił się w myślach.

Pan Szrank przywitał się z córką i jej wybrankiem, po czym wręczył wilkołakowi 
coś przypominającego wykonaną z grubego metalu bransoletkę.

– To drobny prezent ode mnie, uznaj to za przyjęcie do rodziny – uśmiechnął się.
– Dziękuję bardzo, ja… – odwzajemnił uśmiech.
– Nie ma za co. Wejdźmy do środka i napijmy się szampana, mój kierowca podjedzie 

po nas za dziesięć minut.
Wszystko szło dobrze. Zaskakująco dobrze. Do czasu. Gdy wszyscy zaproszeni goście 

weszli na cudownie ustrojoną salę balową, przez oszklony sufit ukazał się okrągły księżyc.
Elric nawet nie zdążył o tym pomyśleć. Jego krótko przycięte paznokcie zastąpiły 

pazury, na świeżo ogolonych policzkach pojawiła się sierść. Nim Zoewa zorientowa-
ła się, co się stało, w miejsce jej uroczego partnera, zjawił się ogromnym, włochaty 
basior. Przerażeni goście zgromadzili się przy ścianach sali balowej (część z nich 
wyciągnęła komórki, by móc nagrać dość osobliwe zdarzenie w 4d!), tworząc okrąg 
otaczający potwora i przerażoną Zoewę. Dziewczyna ku własnemu zdziwieniu nie bała 
się stojącego tuż obok ogromnego stwora, a tego, co zrobią tak przerażeni i niechętni 
wilkołakom ludzie. Jak na zawołanie, na salę wpadli policjanci uzbrojeni w pistolety 
laserowe, a zaraz po nich rządowy oddział naukowców. Ci drudzy trzymali w rękach 
skrzynie. Zoewa domyśliła się, że mają w nich swego rodzaju przenośne laboratorium, 
by przebadać to, co zostanie ze zwierzęcia po interwencji policji.
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Dziewczyna wiedziała, że musi działać. „Zowie, myśl, no dalej!” – ponaglała się 
w myślach dziewczyna. – „Tylne wyjście, no tak!”. Nastolatka, która pół życia spędziła 
na organizowanych przez współpracowników ojca bankietach, doskonale znała każdy 
metr kwadratowy potężnego gmachu.

Niewiele myśląc (za to sporo ryzykując), dziewczyna mocno złapała basiora za 
sierść na szyi, po czym zaczęła biec, ciągnąc go w stronę drzwi dla obsługi.

Zarówno biesiadnicy, jak i  zgormadzone służby bezpieczeństwa byli zbyt 
zdezorientowani, by w porę zareagować. Nim stojący w pierwszym szeregu oficer 
wypuścił w stronę uciekinierów laserową wiązkę, para już zniknęła w na zapleczu, 
w korytarzu prowadzącym do magazynów i kuchni.

Po pokonaniu całego labiryntu stromych schodów, tajemnych przejść i wąskich, 
dawno nieużytkowanych korytarzy, w końcu znaleźli się przy drzwiach prowadzących 
na ogrody. Zoewa bez problemu odszukała wklejony pod wycieraczką klucz i otworzy-
ła drzwi, lecz chociaż sama z łatwością wyskoczyła na zewnątrz, to jej czworonożny 
towarzysz tylko pisnął, jakby rażony prądem. Nastolatka ekspresowo połączyła fakty. 
Ojciec wręczył Elricowi bransoletkę, która musi reagować na otaczające gmach pole 
siłowe. I rzeczywiście, choć ubrania chłopaka zostały rozerwane na strzępy, to metalo-
wa obręcz nadal niewzruszenie trzymała się na swoim miejscu. To był podstęp. Ojciec 
nigdy nie chciał sprawić jej przyjemności, czy też działać na korzyść międzygatunko-
wej integracji. Jego celem było wystawienie Elrica ludziom z instytutu. Boże, pewnie 
chcieli go wysłać w kosmos dla testów albo zrobić coś jeszcze gorszego. Wszystko było 
zaplanowane. Ojciec, jako członek artylerii kosmicznej, zna na pamięć kalendarz księ-
życowy, a dostarczenie wilkołaka do badań zapewne przyniosłoby mu sporo korzyści.

Zoewa poczuła, że momentalnie wypełnia ją nieopisana złość. Nienawiść do ojca, 
macochy, a w pewnym momencie nawet do matki za to, że zostawiła ją samą jedną na 
świecie. Lecz dzięki tej myśli w jej głowie zmaterializowało się rozwiązanie.

– Dziękuję mamo. I przepraszam – wyszeptała, po czym zdjęła z palca ukochany 
pierścień i wsadziła element, który powinien stanowić oparcie dla klejnotu prosto 
w mechanizmy bransoletki.

Urządzenie zapipczało, zaskwierczało ogromną ilością iskier, by finalnie rozpaść 
się na kawałki. Elric był wolny!

Gdyby komuś przyszło do głowy wybrać się w środku nocy na spacer do puszczy 
okalającej Skytown, zastałby doprawdy osobliwy widok. Ujrzałby dwie postaci, drobną 
szesnastolatkę i ogromnego wilka siedzących razem nad wodospadem i wtulonych 
w siebie.

Gdy wzeszło słońce, w miejsce basiora pojawił się rozczochrany nastolatek.
– Zowie, ja…



170

Kategoria 14–16 lat

– Nic nie mów. Nie tłumacz się. To nie twoja wina. Nie rozumiesz? Wszystko było 
zaplanowane. Mój ojciec doskonale zna kalendarz księżycowy, wiedział, że tak się 
stanie. To on musiał wezwać tych ludzi z instytutu. To on… – dziewczyna nie mogła 
już nic z siebie wydusić, zaniosła się płaczem.

– Zowie, to nie twoja wina. Uspokój się. My… nie zwracamy szczególnej uwagi na 
datę pełni. Po prostu żyjemy, a raz w miesiącu… cóż sama widziałaś – chłopak był 
wyraźnie zawstydzony i skrępowany.

Dziewczyna przysunęła się bliżej i przytuliła go.
– Nie denerwuj się. Żaden z nich nigdy nie odważy się przekroczyć ogrodzenia 

i wejść w las. Wszystko będzie dobrze. Ja… – urwała. – Byłam na to przygotowana. 
To znaczy nie dokładnie NA TO, ale przecież zdaję sobie sprawę z tego, z kim się 
spotykam i wiem, jakie mogą być tego konsekwencje.

– Ale nie sądzisz, że takie konsekwencje to jednak trochę zbyt wiele? Boże Ewie, 
ryzykowałaś życie, by mnie ocalić.

– Tak, po tym, jak sama naraziłam je na ogromne niebezpieczeństwo. Przecież 
mogłam to przewidzieć, przecież wiem, jaki jest mój ojciec.

– Nie obwiniaj się, proszę.
Długo siedzieli w milczeniu przytuleni do siebie.
Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, nastolatce przyszedł na myśl dość radykalny plan.

– Ja nie chcę tam wracać – dziewczyna wskazała palcem w stronę miasta. – Nigdy.
Elric nie miał pojęcia, co odpowiedzieć.

– Wasz szaman uczyni mnie taką, jak wy. Sam mówiłeś, że to możliwe.
– Nawet o tym nie myśl.
– Dlaczego? Dobrze wiesz, jak jest. Zdajesz sobie sprawę, kim jest mój ojciec i do 

czego jest zdolny. Już od śmierci mamy nie potrafimy się porozumieć, a po tym co 
stało się zeszłej nocy, nie potrafiłabym żyć z nim pod jednym dachem.

Ton głosu Zoewy uzmysłowił chłopakowi, że już przegrał dyskusję.

Cztery tygodnie później

Zoewa dość łatwo przystosowała się do życia w buszu, życia w wilczej wspólnocie 
i wyostrzonych zmysłów, lecz dziś miał nadejść dzień największej próby – pełnia.

Księżyc był już wysoko na niebie, gdy granice puszczy przekroczyła grupa uzbro-
jonych mężczyzn, z żądnym zemsty panem Szrankiem na czele. Mężczyzna dobrze 
wiedział, gdzie zniknęła jego córka. Co więcej był pewny, że Wilkokrwiści przetrzymują 
jego dziecko dla okupu, lecz ani myślał go zapłacić. Zamiast tego planował zarżnąć 
osobiście każdego przemienionego, który stanie mu na drodze.

W tym momencie zorientował się, że wielkie żółte ślepia wpatrują się w niego 
uważnie zza krzewów. Dowódca artylerii kosmicznej, niewiele myśląc, oddał strzał. 
Zwierzę zapiszczało, zachwiało się i bezwładnie padło na zimny grunt.
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Mężczyzna w euforii podbiegł do swego trofeum, lecz wtedy zauważył szczegół, 
który sprawił, że serce mu zamarło. Na pazurach upolowanego wilka znajdowały się 
resztki fioletowego lakieru. Szrank zrozumiał, czego się dopuścił. Wrzaskiem odpra-
wił resztę swojego zespołu, po czym pochwycił martwe zwierzę w ramiona i zaczął 
spazmatycznie wyć. W swej rozpaczy nie zauważył nawet, że wpatruje się w niego 
kilkanaście par bursztynowych oczu. W zasadzie było mu to obojętne. Po raz drugi 
stracił ze swojej winy najważniejszą osobę w swoim życiu i nawet perspektywa bycia 
rozszarpanym przez wilki nie robiła mu żadnej różnicy. Te jednak, pod wpływem 
silnej komendy przewodniczącego watahy stały nieruchomo. Dowódca artylerii 
kosmicznej poczuł, że pozostało mu tylko jedno rozwiązanie.

W przeddzień wigilii nowego, 2200, roku na planetoidzie 0203, znajdowały się dwa 
skromne, wykopane w skale nagrobki oraz mężczyzna, smutny i zagubiony. Myślał 
o zmarłej żonie. Och jak bardzo żałował, że zignorował ostrzeżenia o zamachu Wenu-
sjan na Skytown i spędził pamiętne piątkowe popołudnie w biurze, podczas gdy jego 
ukochana została pogrzebana pod murami ich dawnego domu, zburzonego podczas 
nalotu. Od tego czasu nienawidził wszelkich poza ziemian, a także innych nie do końca 
ludzkich stworzeń. Jedyne, co mu pozostało to maleńka córeczka, szczęśliwie ocalała 
oddana babci pod opiekę. Lecz kilka dni temu stracił i ją. Szrank miał świadomość, 
że to jego własne uprzedzenia zabrały Zoewę.

Przepełniony żalem, ostatni raz popatrzył na mogiły tych najważniejszych kobiet 
w jego życiu i poczuł silne pragnienie, by jego rodzina na powrót mogła być razem. 
Obdarował planetę Ziemię spojrzeniem, po czym przymknął oczy i zdjął hełm.





PERSEUSZ
◆ 

Natalia Matejkowska

Tego dnia kieliszek z drogim, wybornym alkoholem często zbliżał się do warg mężczy-
zny. Ten delektował się jego wyśmienitym smakiem. Ułożony wygodnie w białym 

fotelu zerkał przez szklaną ściankę, za którą to rozciągały się hektary ogrodów należące 
do niego. Ciepłe promienie słońca dostawały się z łatwością do wnętrza posiadłości, 
delikatnie rozświetlając pokój, w którym przebywał właściciel. W prawej dłoni trzymał 
kieliszek o szerokiej krawędzi stopniowo zwężającej się aż do wysokości nóżki. Starał 
się nie zaprzątać sobie głowy interesami, aczkolwiek nie mógł wyzbyć się niechcianych 
myśli, które go drażniły. Analizował każdy skrawek obrazu, jaki miał przed sobą, jego 
oczy przeskanowały otoczenie, wtedy też pojął, że nie pozbędzie się myśli tak łatwo.

W jego życiu ciągle działo się coś nowego, z każdej strony napływały przeróżne 
bodźce, na które nie sposób nie zwrócić uwagi. Lubił adrenalinę, która za każdym 
razem gotowała się wraz z jego krwią, gdy napotykał kolejne wyzwania. Poczucie 
wolności rzadko kiedy opuszczało jego duszę. Najmilsze wspomnienia łączył z pracą, 
w którą każdego dnia wkładał całe swoje serce. Jego ciało dawno zdążyło przywyknąć 
do trybu życia, jaki prowadził, trudniej było mu przywyknąć do tak drastycznie napły-
wających zmian. Panująca cisza i błogi spokój pozwoliły brunetowi się odprężyć. Nie 
zamykał, jednakże oczu, pomimo tego, że widywał taki obraz codziennie. Każdego 
kolejnego dnia stawał przed szybą, by móc podziwiać ten widok. Obawiał się, że kiedyś, 
gdy otworzy oczy, nie będzie mógł wstać z łóżka. Tak szybko mijające lata zmieniają 
ten świat nie do poznania, dlatego też patrzy na życie z nieustannym zdumieniem.

W oczach innych Perseusz był przede wszystkim naukowcem. Nigdy nie miał 
problemu w kontaktach z ludźmi, choć nikt nie znał go dobrze, jego przeszłość była 
tajemnicza, a on sam nie lubił o sobie opowiadać. Ci, którzy znali Olivera osobiście, 
zazwyczaj widzieli w nim człowieka bez skazy.
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Chwile odprężenia przerwał nagły dzwonek, który rozbrzmiał w całej posiadłości. 
Mężczyzna niechętnie odłożył kieliszek na biały stolik, stojący tuż w zasięgu ręki, po 
czym wstał, leniwie zmierzając schodami na dół. Otworzył drzwi, widząc na zewnątrz 
znaną mu osobę, która ujrzawszy go, stanęła na baczność, nie wyrażając żadnych emocji.

– Panie profesorze – zaczął poważnie mężczyzna.
– Witam Chris, co cię sprowadza aż tutaj? – zapytał.
– Pani Elnes nakazała, by stawił się pan już zaraz w laboratorium – odpowiedział 

płynnie, mówiąc jak typowy żołnierz.
– Aish – westchnął cicho. – Kiedy w końcu odpocznę? – powiedział do siebie.
Mężczyzna odwrócił się i zniknął zaraz w jednym z pokoi, sięgnął po płaszcz, który 

wisiał akurat na wieszaku tuż obok szafy. Sprawnie zarzucił go na swoje ramiona i zało-
żywszy buty wyszedł z domu. Zamknął drzwi, wpisując kod. Dopiero kiedy alarm był 
prawidłowo włączony, mógł opuścić posesję. Ruszył za żołnierzem pewnym krokiem, 
utrzymując podobne tempo. Obaj szli długą, szeroką ścieżką prowadzącą tuż pod samą 
bramę. Po obu stronach idealnie równej ziemi wiły się wzdłuż wierzby, które pod wpły-
wem delikatnego wiatru poddawały się, tańcząc w jego rytmie. Mężczyzna nie oglądał 
się już więcej za siebie, wkrótce obaj znaleźli się przy helikopterze, który wylądował 
tuż za murami kilkanaście minut temu. Profesor wszedł do środka tuż za żołnierzem, 
zasunął za sobą drzwi maszyny, zaraz też zajmując miejsce naprzeciwko towarzysza.

– Park – mruknął, nie patrząc na mężczyznę.
– O co dokładnie chodzi? – zapytał, tym razem unosząc głowę.
Poprawił kołnierz granatowego płaszcza, usuwając z niego dłonią paprochy i kurz.

– Wystąpiły pewne komplikacje przy projektach. Nie podano mi jednak szczegóło-
wych informacji. Dowie się pan wszystkiego, kiedy będziemy na miejscu.

Oliver jedynie pokiwał głową, na znak, że przyjął do wiadomości słowa żołnierza. 
Podróż trwała krótko, helikopter leciał nad oceanem w kierunku niewielkiej wyspy, 
na której znajdowała się baza. Takie położenie okazało się celowe, z oczywistych 
powodów. Dotrzeć tam można jedynie transportem powietrznym. Niemożliwe było 
dopłynięcie okrętem czy zwyczajną łodzią. Uniemożliwiała to wzniesiona bariera. Nim 
jednak wylądowali, mężczyzna odebrał swój identyfikator. W momencie lądowania 
zaczął się niecierpliwić, nie miał bladego pojęcia, co czeka go w środku.

Wbiegł do ogromnej sali, gdzie panował niewielki chaos. Ktoś z końca pomiesz-
czenia zaczął wołać Olivera. Już po krótkiej wymianie zdań znalazł się pod drzwiami, 
które otworzył za pomocą identyfikatora. Drzwi leniwie rozwinęły się, ukazując za 
sobą zupełnie inne miejsce.

– Charlie – zwrócił się do młodego mężczyzny siedzącego przy wielkim komputerze.
Zmierzając w stronę swojego stanowiska, zaczął zdejmować płaszcz.
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– Kiedy pan przyszedł? – zapytał zaskoczony.
– Dosłownie przed chwilą – uśmiechnął się przyjaźnie.
– Wyślij na mój komputer wszystkie wyniki z ostatnich dziesięciu dni, listę przeję-

tych obiektów wraz z wykresami oraz raporty z postępu budowy wiertła jądrowego – 
wymieniał, przeszukując foldery na swoim komputerze.

– Wysłać panu wytyczne z H12? – zapytał Charlie, nie unosząc głowy znad ikony.
– Tym zajmę się później, teraz proszę tylko o tych kilka rzeczy – zaprzestał wyko-

nywania jakiejkolwiek czynności, zerkając na monitor wiszący na końcu sali.
– Co to za wykres? Pierwszy raz widzę go na oczy – wstał opierając się dwiema 

rękami o blat biurka.
Młody mężczyzna odwrócił się w kierunku, w którym zwrócony był teraz Oliver. 

Dyskretnie poprawił okulary, zaraz wcisnął kilka przycisków na konsoli, wyłączając 
monitor. Profesor stał w miejscu, srogim wzrokiem obrzucając młodszego mężczyznę, 
który jak przypuszczał, miał mu coś bardzo ważnego do powiedzenia. Aczkolwiek nie 
na rozmowy miał teraz przeznaczać swój cenny czas.

– Charlie…
– Słucham, profesorze – wstał z miejsca i złączył swoje dłonie.
– Nim wrócę, przygotuj plany C318 i zostaw mi je na biurku – przetarł oczy i nie 

czekając na odpowiedź ze strony chłopaka, ruszył do gabinetu szefowej.
W krótkim czasie pokonał wszystkie dzielące go od niej korytarze. Minął jeszcze 

kilkoro pracowników, nie zwracając na nich większej uwagi. Stanął w końcu pod 
drzwiami, przed którymi stali uzbrojeni żołnierze. Mężczyzna pokazał identyfikator 
i został wpuszczony do środka.

– Całkiem niezłe masz te zabawki – powiedział, uśmiechając się nonszalancko do 
kobiety, która siedziała przy biurku, przeglądając różne dokumenty.

Mebel stał na samym środku pomieszczenia, a otaczały go regały pełne przeróż-
nych książek.

– Masz na myśli moje roboty? – zapytała spokojnie, nie unosząc głowy. – Są w fazie 
testów, jednakże jak na razie sprawują się naprawdę dobrze. To tylko kwestia czasu, 
nim wypuścimy je na rynek – odłożyła długopis wstając z fotela. – W końcu do mnie 
dotarłeś.

– Co było tak poważne, że musiałaś wyciągać mnie z domu? – zapytał, obrzucając 
kobietę poirytowanym wzrokiem.

Dobrze wiedział, że ona jest jedyna w swoim rodzaju. Jej osobowość jest wyjątkowa, 
a sam jej mechanizm stał się z czasem niezwykle skomplikowany.

Przywołał we wspomnieniach początki znajomości z Elnes, kiedy była jeszcze 
licealistką, a jej świat wydawał się krążyć jedynie wokół książek i ciągłej nauki. Za 
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każdym razem, gdy życie rzucało jej kłody pod nogi, Oliver był jedną z nielicznych 
osób, która ośmieliła się wyciągnąć do niej rękę. Po latach zdobył jej zaufanie, wtedy 
też ta znajomość przerodziła się w przyjaźń, która trwała do dzisiaj.

– Tym razem to nie są żarty, Perseuszu – podeszła do sporych rozmiarów globusa, 
przykładając do jego powierzchni swoje dłonie.

Kula momentalnie zaczęła świecić i powoli się poruszać.
– Nie trzymasz się ustalonego terminu, dobrze wiesz, co to za sobą może pociągnąć.
– Nie otrzymałem kompletnych planów, skoro mamy już czepiać się szczegółów. 

Zrób coś proszę z tymi, którzy mieli mi je dostarczyć miesiąc temu. Wysłałem doku-
menty do Londynu, tylko ze względu na twoją prośbę. Prosiłaś mnie, bym dokonał 
wstępnego wglądu. Tymczasem twoi ludzie bawią się w najlepsze, a ja jestem do tyłu 
z projektem – mówił, niespokojnie krążąc po gabinecie i nie spuszczając wzroku 
z kobiety, która też miała go na oku.

– Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dotrzeć do informatorów – wzruszyła 
lekko ramionami.

– Gdybyś zgłosił to wcześniej, zapewniam cię, że dawno byś miał papiery przed ocza-
mi. Wgląd i ewentualne poprawki w kodach nie trwają przecież miesiąc – uśmiechnęła 
się do mężczyzny, by chociaż w najmniejszym stopniu podnieść go na duchu.

Jednakże sama doskonale zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. Perseusz zaan-
gażowany w tak wielki projekt nie mógł pozwolić na żadne luki. Od dłuższego czasu 
wiedziała o badaniach Olivera nad infrawymiarem. Na tej podstawie powstać miał 
kondensator, pozwalający na połączenie życia ze śmiercią. Dwa odległe światy miały 
stać się jednością. Coraz mniej liczni na Ziemi ludzie chcieli znaleźć wsparcie u tych, 
którzy przeszli na drugą stronę. Gdzieś z tyłu jej głowy pojawiały się wątpliwości. 
Wiele pytań błądziło w jej głowie: czy chcieliby pomóc, czy mogliby pomóc? Nie była 
przekonana czy na Ziemi, gdzie życie w zasadzie umierało, a technologia i sztuczna 
inteligencja zaczynały dominować człowieka związek z zaświatami przyniesie jakie-
kolwiek korzyści.

– Będę czekał – powiedział stanowczo. – Czy to już wszystko?
– Chciałabym, abyś udał się ze mną do komory siedem pięter niżej – zerknęła na 

biurko wyraźnie czegoś szukając. – Potrzebuję cię, byś z odpowiedniego punktu 
widzenia ocenił postępy w badaniach.

Oliver bez żadnego już słowa przeszedł do korytarza, który prowadził bezpośrednio 
do windy. Oczekiwał na kobietę w środku. Gdy ta zjawiła się chwilę później, wymienili 
się jedynie spojrzeniami. Westchnął cicho pod nosem, wciskając odpowiedni guzik, 
drzwi windy zamknęły się. Oboje poczuli, kiedy ruszyła w dół. Elnes rozejrzała się 
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bez żadnego celu dookoła. Wyciągnęła rękę, w stronę Olivera. Trzymała w niej teczkę. 
Mężczyzna przez krótką chwilę jedynie się przyglądał, z zadowoleniem na twarzy 
odebrał teczkę po upływie zaledwie kilku sekund.

– Jak ci się żyje? – zapytał w końcu.
– Czasami wydaje mi się, że nigdy nie opuszczasz tego miejsca.
– Myślę, że nie mylisz się w tej sprawie – odpowiedziała cicho. – Ty masz większe 

szczęście.
– Nie powiedziałbym – słysząc te słowa, kobieta spojrzała na Olivera.
Dokładnie przyjrzała się jego twarzy, zagryzła policzek, nabierając powietrza, przez 

co jej klatka piersiowa poruszała się znacznie szybciej.
– Ty nigdy nie umrzesz – ruszyła przed siebie pewnym krokiem podchodząc do 

drzwi, które otworzyła za pomocą skanera rogówki.
– Pięćset lat życia, to żadne szczęście – zwrócił uwagę. – Kiedyś na pewno umrę. 

To nie tak, że jestem nieśmiertelny. Dobrze wiesz o tym. Jesteś tylko kilkadziesiąt lat 
młodsza, więc proszę cię o to, byś zajęła się pracą, a nie mną.

W pomieszczeniu, w którym się znaleźli, panowała idealna cisza. Pokój był jednym 
wielkim kołem, a pod sufitem znajdowały się kamery nakierowane na sam jego środek. 
Tam też znajdowała się platforma, na której leżał obiekt badań Elnes.

– Jakieś postępy w twoim projekcie? – zapytał Oliver, podchodząc na bezpieczną 
odległość.

– Sprawdź kartkę – wskazała na teczkę.
Oliver zaczął analizować każde słowo. Wyraz jego twarzy się zmienił, poczuł jak 

złość go ogarnia. Zrezygnowany rzucił teczkę na metalowy stolik, patrząc srogo na 
Elnes. Kobieta spodziewała się takiej reakcji ze strony Olivera i była w pełni gotowa 
na krytykę.

– Oszalałaś? – warknął.
– Tego typu mutacje są bardzo poważne. Próbujesz ratować ludzi po swojemu, ale 

nadal twierdzę, że tylko zaświaty mogą nas wesprzeć. Taki zabieg udaje się raz na 
milion. Jeśli chcesz doprowadzić do oczyszczenia krwi tego starca, nie masz prawa 
wstrzykiwać mu takich substancji. Podaj Exem CL0. To, przy czym pomagałaś che-
mikom z pierwszego działu. Pracujesz nad tymi badaniami już tyle lat, a nie radzisz 
sobie z oczyszczeniem krwi? Mamy trzydziesty wiek, Elnes! Ludzie czterysta lat temu 
radzili sobie lepiej – mówił wciąż pod wpływem nerwów unosząc się na kobietę, która 
patrzyła z wyrzutami na Olivera.

Zmieszany sytuacją podszedł do obiektu i dokładnie oglądał jego skórę.
– Nie mów w ten sposób do swojego szefa – odreagowała po chwili.
– Nie broń się stanowiskiem, tylko rób to, jak należy. Wkładaj w pracę całe swoje 
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serce, wykorzystaj swój talent, wiedzę i umiejętności, jakich nabyłaś przez te wszystkie 
lata, póki żyjesz i jesteś młoda – mówił nie patrząc w jej kierunku.

– Podobnie jak ty. W moim i w twoim przypadku to równie nienaturalne. Zatrzy-
małeś się na dwudziestym pierwszym roku życia, wciąż wyglądasz wspaniale. Więc 
o czym ty mówisz?

– Mówiłem, byś nie zajmowała się mną – zaśmiał się gorzko, nabierając do strzy-
kawki substancji, która po chwili przybrała odcień jasnej czerwieni. – Wstrzyknij to 
powoli i ostrożnie, by nie uszkodzić naczyń krwionośnych. Nie mam dzisiaj ochoty 
na zabawy w dobrego doktora – podał strzykawkę kobiecie, która wciąż uważnie mu 
się przyglądała.

* * *

Oliver ciężko pracował, by w końcu wykonać zaległą papierkową robotę i zacząć 
cięższą pracę nad budową kondensatora. Od lat miał zamiar podjąć się tego projektu, 
aczkolwiek uzyskanie zgody od rządu i zdobycie funduszy na budowę pożerało cały 
jego czas. Mimo że należał mu się urlop, zrezygnował z niego i podjął się pracy. Elnes 
dotrzymała danego słowa, ponieważ już na drugi dzień podwładny dostarczył męż-
czyźnie dawno należące mu się dokumenty. Po krótkim, lecz dokładnym przeglądzie 
okazało się, że żaden z przekazanych planów nie został odpowiednio zatwierdzony, 
a próba poprawek prawdopodobnie nie została nawet uwzględniona. Oliver przez 
dwanaście lat prowadził badania infrawymiaru, był pewny swoich założeń i wszelkich 
wniosków. Jednakże nacisk, jaki wywierała na niego Elnes, spowodował, że posunął 
się do tak absurdalnego kroku jak przyspieszenie prac. Kwestia wykresu, który tak 
zaprzątał myśli mężczyzny, została przedstawiona jasno. Profesor Oliver Perseusz 
miał spowodować, że wskaźnik procentowy drastycznie skoczy w górę, a korporacja 
Weks ponownie zajmie należne miejsce na szczycie postępowych projektów techno-
logicznych. Oliver odnalazł w sobie determinację i gotów był podjąć się tak ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy. Jak sam postanowił, nie będzie włączać w ten projekt innych. Na 
wypadek, gdyby coś nie poszło po jego myśli. Sam zamierzał wziąć odpowiedzialność. 
Nikt nie sprzeciwił się woli Olivera, co jedynie dawało mężczyźnie odczuć satysfakcję. 
Dobrze wiedział, że korporacja zamierza wykorzystać jego długoletnie doświadczenie 
do pozyskania środków oraz uznania rządu, ale i zwykłych ludzi. Jednakże było mu 
to całkowicie obojętne. Od kilku wieków, Perseuszowi wydawało się, że ludzkim 
umysłem kieruje już tylko egoizm. Rządzący nie dbali o dostarczanie dóbr innym. 
Zwykli obywatele biednieli, zużywały się organy wymienne, drożały syntetyczne 
zastępniki tkanek. Szybko trzeba było znaleźć tanie technologie podtrzymywania przy 
życiu coraz mniej licznych ludzi lub odkryć, jak żyć po śmierci. Sztuczna inteligencja 
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rozrastała się samoczynnie, nie było już miejsca, gdzie za człowieka nie pracował robot. 
Kondensator miał przynieść ostateczne odpowiedzi: czy rację ma Elnes przedłużając 
histerycznie życie pojedynczym osobnikom, czy też on – próbujący przeprowadzić 
ludzkość do innej formy istnienia. Tymczasem jeszcze tajemnica życia po śmierci 
pozostawała pod znakiem zapytania.

Ogromne poparcie uzyskał od samego rządu jak i najważniejszego prezesa korporacji. 
W Elnes rodziły się wątpliwości, w głębi ducha bała się, że Oliver sam jeden nie podoła 
tak dużemu projektowi. Dla mężczyzny zdanie innych nie stanowiło żadnej poprzeczki, 
wierzył bowiem w swoje umiejętności. Setki lat obserwacji i doświadczenia mu poma-
gały. Mimo że Oliver był do tyłu z pracą, przez następnych kilka miesięcy udało mu 
się nadrobić wszystkie braki. Na czas budowy pozostał w korporacji, wstając o świcie 
i pracując do później nocy. Elnes co kilka dni przychodziła kontrolować wszystkie po-
stępy, za każdym razem była coraz bardziej zdziwiona widokiem, jaki witał ją od razu 
po przekroczeniu progu ogromnego chronionego pomieszczenia. Czasami nie udało jej 
się zamienić z mężczyzną ani słowa, ponieważ ten był bardzo skupiony na swojej pracy. 
Darzyła go wielkim zaufaniem, ale nawet to nie spowodowało, że mogła spokojnie spać.

* * *

Po trzech latach stan Olivera znacznie się pogorszył. Patrząc w lustro, dostrzegał 
zmiany w swoim wyglądzie. Nie wyglądał już tak sympatycznie. Nie bił się jednak 
z myślami, zrozumiał, że niedługo jego czas się skończy. Nie mógł też dokładnie 
stwierdzić, ile mu zostało. Żadne badania nie były w stanie przedstawić powagę sy-
tuacji, w jego przypadku to było niemożliwe. Mutacja, której doświadczył w czasie 
młodego życia, po części pozbawiła go człowieczeństwa. Zależało mu jednak na tym, 
aby budowa została dokończona jak najszybciej. Poprosił więc o pomoc, której nikt mu 
nie odmówił. Gdy miał przy sobie grupę pomocników, praca trwała o wiele szybciej 
niż mogłoby się wydawać. Oliver doglądał pracy każdego, w razie potrzeby kierując 
go na odpowiedni trop. Nie zawiódł się.

Elnes nie umknął stan mężczyzny. Kiedy tylko zauważyła, że coś się z nim dzieje, 
natychmiast chciała z nim porozmawiać.

Pożałowała tego w chwili, kiedy tylko otworzyła usta. Oczywiście Oliver nie był 
zadowolony, że Elnes nie jest skupiona przede wszystkim na pracy a na jego osobie. 
Wytłumaczył jej całą sytuację, krótko i jasno.

– Świat się nie zmieni, kiedy odejdę. Los naszego życia leży w rękach ludu, nie 
w jednostkach – powiedział pewny swojego, w czasie rozmowy z roztrzęsioną kobietą.

Elnes była przerażona. Przez następnych kilka miesięcy dręczyły ją myśli o tym, 
że świat straci tak wartościową osobę, jaką jest Perseusz. Swoje doświadczenie i to, 
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kim dzisiaj jest, zawdzięczała właśnie jemu. Chciała też odwdzięczyć się przyjacielowi 
z całego serca za czas, który spędziła, ucząc się od Olivera. Sprowadziła do korporacji 
zaufanych i niezwykle doświadczonych ludzi, którzy pomóc mieli w realizacji projektu. 
W tym czasie każda para rąk wydawała się być dla Elnes kołem ratunkowym. Mogła 
też przesadzać, ale takim była człowiekiem.

* * *

Minęły kolejne dwa lata pracy. Elnes z dumą i wielkim zadowoleniem w sercu pod-
pisywała dokumenty dotyczące ukończenia projektu. W końcu czuła, że może swo-
bodnie oddychać, nie martwiąc się już zbytnio. Kobieta była w trakcie przygotowań 
do pierwszego oficjalnego przedstawienia projektu. W duchu wciąż miała nadzieję, że 
spotkanie zakończy się sukcesem, że osiągnie cel, do którego dążyła przez tak długi 
czas. Oliver wypoczywał w swoim gabinecie, czuł pewnego rodzaju satysfakcję, którą 
dawało mu ukończenie budowy. Mężczyzna nie odczuwał potrzeby bycia obecnym 
podczas dzisiejszych uroczystości. Miał w planach delektować się kawą i czytać książki 
aż do nocy.

Z całego świata zebrały się w jednym miejscu wszystkie najważniejsze osobistości. 
Nikt nie wątpił w umiejętności twórcy, aczkolwiek nigdy nie powinno się wierzyć 
w pełni. Elnes weszła wraz z pracownikami Weks do sali, w której czekało już całe 
zgromadzenie. Przez ułamek sekundy kobiecie wydawało się, że atmosfera z każdym 
jej krokiem staje się coraz bardziej napięta. Wszystkie oczy w pewnym momencie 
skierowane były właśnie w jej kierunku, kiedy dotarła do samego końca. Za jej plecami 
rozciągała się ogromna trzywarstwowa wzmacniana szyba, przez którą wyraźnie można 
było zobaczyć potężne, chronione miejsce. Kobieta uśmiechnęła się, przez sekundę 
zerkając w głąb, westchnęła cicho. Przez chwilę nawet nie wierzyła w to, co widzi, ale to 
przecież nie był sen. Czarne Słońce unosiło się wysoko nad ziemią zachwycając swym 
wyglądem. Zniesione pole inhibicyjne, będące barierą między światem rzeczywistym, 
a zaświatem kryło w swej głębi także i złowrogie istoty, czekające na najdrobniejszy 
błąd, który pozwoli im wyjść poza barierę.

Gdy tylko na sali nastała cisza, kobieta zabrała głos. Przywitała gości i zaraz przeszła 
do głównego tematu spotkania. Oliver ze spokojem w sercu stał przy oknie, obserwując 
latające po niebie ptactwo. Opanowanie, jakie go ogarniało, pozwoliło mu oczyścić 
umysł z niepotrzebnych myśli. Na jego twarzy momentalnie pojawił się delikatny 
uśmiech świadczący o tym, że czuje się dobrze.

Chwilę tę przerwało potężne trzęsienie ziemi. Kubek, który trzymał w dłoni, upadł 
na podłogę, rozbijając się na drobne kawałki. Mężczyzna przechylił się do tyłu, zupełnie 
tracąc równowagę. Upadł, na szczęście przyjmując odpowiednią pozycję, by nie zrobić 
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sobie krzywdy. W całym budynku rozbrzmiał alarm, a wszystkie pomieszczenia od 
światła, które sztucznie rzucały lampy, przybrały odcień czerwieni. Prócz ćwiczeń 
jeszcze nigdy coś takiego nie miało tutaj miejsca. Oliver wstrząśnięty podniósł się 
żwawo, wybiegając z gabinetu oraz sali głównej swojego oddziału. W dalszej części 
budynku panował chaos, momentalnie z głośników dało się usłyszeć czyjś głos:

– Uwaga, uwaga! Kod czerwony. Powtarzam, kod czerwony. Prosimy wszystkich 
o jak najszybsze opuszczenie budynku!

Oliver biegł w stronę miejsca, gdzie powinna znaleźć się teraz Elnes. Przedzierał się 
przez masę uciekających w stronę wyjścia ludzi. Każdy z każdym tutaj się popychał, 
strach sięgały zenitu. Ziemia zatrzęsła się ponownie, ludziom uginały się kolana, 
upadali bezwładnie na ziemię, obijając się o ściany czy też obiekty stojące w pobliżu. 
Perseusz stanął w miejscu, by się rozejrzeć, dopiero wtedy dostrzegł powagę całego 
zajścia. Przez korytarze przemieszczało się wiele zagubionych dusz, które bezlitośnie 
pozbawiały życia ludzi. Nie tych dusz, z którymi chcieli się komunikować! Mężczyzna 
złapał się za głowę, wciąż rozglądając się za przyjaciółką. W końcu też znalazł Elnes, 
która leżała przerażona na ziemi wśród nieżyjących już ludzi. Kobieta złapała się go 
mocno, mówiąc:

– Coś poszło nie tak – kręciła głową. – Ktoś musiał grzebać przy konstrukcji, że 
główny panel całkowicie uległ zniszczeniu. Nie można tego wyłączyć, Perseuszu! 
Pole przestało działać, rozumiesz?!

Oliver puścił ciało kobiety, dając jej znak, by podniosła się z ziemi co też uczyni-
ła. Jego myśli wciąż zagłuszały krzyki, które nadchodziły z każdej możliwej strony. 
Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że nie 
pozostaje mu nic innego jak zniszczyć kondensator. Perseusz miał nadzieję, że zło-
wrogie istoty nie wkroczyły na tereny poza wyspą. Gdyby tak się stało, pozbycie się 
ich byłoby właściwie niemożliwe. Niektóre z dusz były uwięzione w otchłani przez 
stulecia, korzystając z zastałej okazji pragnęły zaspokoić swój głód ludzką krwią. 
W takim przypadku ludzkości groziła zagłada. Upiory przemieszczały się niebywale 
szybko, przeszywając ludzkie ciała na wylot, tak, że te bezwładne padały na ziemię. Do 
Olivera podbiegł Chris, zmęczony ucieczką Młody mężczyzna pociągnął starszego za 
rękę, ciągnąc go w zupełnie inną stronę niż udać miał się Oliver. Tuż za nimi o krok 
biegła Elnes. Cała trójka bezpiecznie przedarła się przez panujące piekło i dotarła 
pod rozsunięte już drzwi, którymi można przejść do kondensatora. Chris podbiegł 
do jednej ze ścian, na której wisiały przenośne pola maskujące.

– To jedyny sposób – wydusił z siebie Chris, zapinając pas. – Użyję go, by dostać 
się do kondensatora i włączyć opcję samozniszczenia. Tylko tak można zamknąć 
szczelinę – mówił włączając pole. – Szanse są małe, ale nie mamy wyjścia.
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– Masz rację – przyznał Oliver, zabierając drugi pas, który zapiął zaraz na swoich biodrach.
Pole ukazało się już w chwili, kiedy je włączył. Wziął także i kolejny, pomagając 

Elnes odpowiednio go założyć. Cała trójka weszła do windy, a Chris wcisnął przycisk 
ukazujący strzałkę w dół.

– Czarne Słońce jest w centrum kopuły. Nie wiem, czego możemy się spodziewać, 
nikt tam jeszcze nie był – zaczął Oliver.

– Ile czasu zostanie nam na ucieczkę? – zapytała Elnes.
– Z założenia aktywacja odbywa się zdalnie. Eksplozja nastąpi prawie natychmiast 

– odpowiedział, patrząc na twarze swoich towarzyszy, którzy z przerażeniem w oczach 
nie mogli wydusić z siebie słowa. – Nie wrócimy.

Drzwi windy w końcu się rozsunęły, Oliver biegł przed siebie, lecz widząc przed sobą 
ogromną liczbę dusz, schował się przed nimi za kontenerami. Oparł głowę o metal, 
zamykając na chwilę oczy. Brał duże, pełne oddechy, by uspokoić szybkie bicie serca.

– Za drzwiami już zaczyna się strefa kondensatora – powiedział szeptem.
– Mamy towarzystwo – wtrącił Chris, wychylając się nieco.
– Jeszcze nas nie widziały, to nasza jedyna szansa – powiedziała Elnes, spoglądając 

na swoich towarzyszy.
– Obyś miała rację – mruknął Oliver wychylając lekko głowę.
Ruszył w końcu decydując się zaryzykować. Zatrzymał się pod dwiema skrzyniami, 

przy których musiał już przykucnąć.
– Perseuszu, nie zbliżaj się do nich! – jęknęła kobieta, zakrywając dłonią usta.
Jednakże mężczyzna zrobił to, co uważał za słuszne. Po raz kolejny ruszył przez 

korytarz, omijając sprawnie po drodze kilka upiorów. Wykonał jeszcze kilka tak nie-
bezpiecznych kroków, nie słyszał szeptów towarzyszy. Miał wrażenie, że nie ma już 
nic do stracenia. Wejście było tuż, na wyciągnięcie ręki, dookoła wciąż było słychać 
stłumione krzyki i ciągły hałas. Obraz, jaki mieli przed oczami, mroził krew w żyłach.

– Chris! – usłyszał za sobą głos Elnes.
Oliver spojrzał przez ramię, widząc powalonego na ziemi chłopka. Bez zastanowie-

nia zawrócił, a kiedy był już przy nim, pomógł się podnieść. Zasygnalizował kobiecie, 
by ta zamknęła drzwi, wydawało się, że w ostatniej sekundzie zdążył przejść przez 
próg z poszkodowanym. Ułożył jego ciało ostrożnie na podłodze.

– Dalej pójdziecie beze mnie – powiedział Chris słabym głosem.
– Nie możemy cię tu zostawić! – wykrzyknęła Elnes, zaczynając płakać.
– Znajdź Czarne Słońce, inaczej wszyscy zginą.
– On ma rację – Oliver opuścił głowę, wstając od ciała Chrisa.
Elnes przetarła łzy i nie minęła chwila, a oboje stanęli w miejscu, które bezpośred-

nio kryło za sobą kopułę a w niej kondensator. Mężczyzna przeciągnął identyfikator 
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po czytniku, wpisując również kod. Drzwi ustąpiły, przesuwając się niewiele do góry. 
Kiedy już się rozsuwały, oboje poczuli potężny podmuch dochodzący ze środka 
i dojrzeli jasnobrązowy pył drażniący oczy. Oliver zrobił kilka kroków do przodu, 
spoglądając prosto w Czarne Słońce, które swymi rozmiarami przerastało jego ocze-
kiwania. Wyglądem przypominało portal, który mógł prowadzić do nicości. Blask 
bijący bezpośrednio zza czarnej poświaty oślepiał mężczyznę.

– Zakończmy to – szepnęła kobieta zasłaniając delikatnie oczy.
Drzwi zasunęły się za tą dwójką, nie zostawiając im już drogi ucieczki. Mogli zde-

cydować się tylko na jedno. Szli, wkładając w każdy krok ogromny wysiłek. Odczuwali 
chłód dochodzący od Czarnego Słońca, które wciąż było jeszcze daleko. Przedzierali 
się przez pył, chroniąc rękami oczy, ubrania bezwładnie falowały pod wpływem wiatru. 
Elnes przez dłuższą część czasu pozostawała w tyle, traciła siły do dalszych kroków. 
W końcu uniosła nieco wzrok i momentalnie się zatrzymała. Rozejrzała się nerwowo 
dookoła, z wnętrza Czernego Słońca wyłaniały się istoty przybierające postać ludzką.

– Oliver! – wykrzyknęła, obserwując reakcję mężczyzny.
– Co to są za istoty?
– Zagubione dusze – odpowiedział.
– Nie zwracaj na nie uwagi, idź przed siebie! – po tych słowach kontynuował 

wędrówkę.
Im bliżej celu byli, tym głosy istot stawały się głośniejsze i drażniące. Perseusz nie 

był w stanie ich ignorować, zaczął czuć żal.
– Uważaj! – usłyszał za sobą głos kobiety.
Otrząsnął się, widząc jak jedna z zagubionych dusz w postaci czarnej poświaty, 

zmierza ku niemu. Mężczyzna odskoczył, na szczęście unikając tragedii. Jednakże 
upiór był sprytniejszy niż mogłoby się wydawać. Zaatakował go od tyłu, niszcząc pas, 
pole inhibicyjne przestało działać. Przerażony zaistniałą sytuacją, odrzucił pas daleko 
od siebie, co nie umknęło uwadze Elnes.

– Co ty robisz?! – krzyknęła podbiegając do mężczyzny. – Oszalałeś?!
– Moje pole przestało działać! – tłumaczył rozglądając się dookoła, kontrolując 

otoczenie, w razie, gdyby coś zbliżało się w jego kierunku.
– Jesteś pewny?
– Pas został uszkodzony, nic z tego.
W oczach kobiety wyraźnie można było wyczytać przerażenie. Wiedziała, że nie 

może tak łatwo odpuścić, musiała mu pomóc, choćby miała zapłacić za swoje czyny 
własnym życiem. Tak też zamierzała zrobić, zdecydowanie odpięła swój pas i wycią-
gnęła rękę w kierunku mężczyzny.

– Co ty robisz? – zapytał odpychając od siebie jej dłoń.
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– Musisz iść dalej, Perseuszu, nasz los leży w twoich rękach! – powiedziała, czując, 
jak po jej policzkach spływają pojedyncze łzy.

Przetarła szybko oczy, pociągając nosem. Uśmiechnęła się smutno do mężczyzny.
– Proszę… Żagnaj…
Oliver zaczął się wahać. Czas gonił ich nieubłaganie i dokładnie wiedział, że nie 

powinien teraz tutaj stać, kiedy ma panel sterowania na wyciągnięcie ręki. A z każ-
dą kolejną mijającą sekundą ludzkie życie jest coraz bardziej narażone na stracenie. 
Przełamał się w końcu, wziął pas od Elnes i rozkazał jej natychmiast uciekać w stronę 
wyjścia. Wiedział, że szanse na to, że przeżyje tutaj, są naprawdę niewielkie. Jednakże 
nie tracił nadziei, że uratuje świat od zagłady. Pognał tak szybko, jak tylko mógł w kie-
runku panelu. Droga wydawała się nie mieć końca, w jego głowie wciąż rozbrzmiewały 
głosy i zażalenia zagubionych dusz. Nagle Oliver poczuł ścisk w okolicach kolana. 
Z podłoża zaczęły wyłaniać się niezgrabne ręce, które usiłowały ściągnąć mężczyznę 
do samego dołu. Z każdą chwilą było ich znacznie więcej, a on w dalszym ciągu nie 
trafił do panelu. Zaczął więc wkładać odrobinę więcej wysiłku, stawiał opór upiorom, 
by móc iść szybciej.

– Widzę – szepnął do siebie, a delikatny uśmiech wkradł się na twarz Olivera.
Oczy bolały go okropnie od nadmiaru pyłu. Nie mógł się teraz poddać. Dusz było 

znacznie więcej, czarne poświaty co chwilę zmierzały w jego stronę, mężczyzna 
pozostawał czujny.

Z powodzeniem dotarł do klawiatury komputera, która sterowała całą maszyną. Oliver 
ostatni raz spojrzał w górę, spoglądając w głębię Czarnego Słońca, sięgało niemożliwych 
rozmiarów, przez co czuł się jak okruszek. Jego wzrok powędrował na szklaną osłonkę, 
pod którą znajdował się skaner dłoni. Mężczyzna westchnął ciężko, wciskając kilka 
świecących guzików, podniósł osłonkę, a do jasnoniebieskiego szkła przyłożył dłoń.

– Proces samozniszczenia nastąpi za dziesięć sekund.
Perseusz padł na kolana, trzymając się jeszcze metalowej części panelu, opuścił 

głowę. Nie mógł się przełamać, by zobaczyć ten przerażający widok ostatni raz. Męż-
czyzna zamknął więc oczy, słysząc, jak odliczanie dobiega końca, starał się uspokoić, 
jednakże jego wysiłek był próżny. Jego obowiązkiem było naprawienie tak ogromnego 
błędu, z czego nie zrezygnował do ostatniej chwili.

Perseusz nigdy nie myślał, że jego życie zakończy się w taki właśnie sposób. Wiedział, 
że jego ciało było już niezwykle osłabione. Jednakże wiedział też, że teraz dowie się 
ostatecznie, czy i jak istnieje inna forma życia. Bohater zdążył jeszcze pomyśleć, że 
może z tamtej strony uda się pomóc ludzkości.

Wybuch zmiótł całą wyspę, pozbawiając życia wszystkich na niej obecnych. Kor-
poracja, umieszczona kilka kilometrów od brzegu, zniknęła z powierzchni Ziemi. 
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Pozostałości gruntu zalała woda, głębia pochłonęła to, co nie zostało zniszczone. 
Wraz z Czarnym Słońcem zniknęły również niosące chaos upiory, które nie będąc 
połączone w jakikolwiek sposób ze światem rzeczywistym, odeszły tam, gdzie jest 
ich miejsce. Ci z ludzi, którzy przeżyli, znów zostali sami.





RĘCE PIŁATA
◆ 

Aleksandra Opalińska

Za duże, ciężkie buty rozchlapywały błoto na obie strony wąskiej uliczki. Ich wła-
ściciel z zapałem biegł przed siebie, chowając pod kurtką plik paneli kodujących 

z nowymi wiadomościami. Sprzedawał je codziennie, choć zarabiał na nich marne 
grosze, ale był to jedyny sposób, by pomóc rodzinie. Dwanaście godzin ciężkiej harów-
ki za psie pieniądze skutecznie wysysały z pracowników chęć do życia. Tak się stało 
z jego dziadkiem, ojcem i starszym bratem. Nie ma zamiaru patrzeć na wykończone 
oczy matki i obserwować jak z dnia na dzień zapada się w sobie, kurczy się, maleje. 
Chłopiec wdział już ludzi wracających z fabryk. Zapracowanych, zmęczonych do 
granic możliwości, pustych i bez życia. Przystanął, by złapać oddech. Utkwił wzrok 
w czubkach swoich butów, jedynych jakie miał.

– Boże, ocal – wyszeptał chłopiec w przestrzeń.
Jednak już dawno zrozumiał, że nikt go nie ocali. Ludzie zabili Boga wiele lat temu 

i stworzyli sobie nowego, mniej wymagającego. Po pierwszym spotkaniu z obcą cywili-
zacją, wszystkich ogarnęło przerażenie, bo przestali być wyjątkowi. W swojej arogancji 
uważali, że byli jedyni, a tu taka niespodzianka. Jednak szybko sobie poradzili, dołą-
czyli do Zrzeszenia Narodów Wszechświata i szybko go zdominowali. W ten sposób 
rasa ludzka poczęła się rozprzestrzeniać jak zaraza po wszystkich dystryktach znanych 
układów. A organizacja, której celem było szerzenie idei pokoju i współpracy, zmieniła 
się w świetnie prosperującą firmę. Z Somaronu – stolicy wszechświata, każdego dnia 
członkowie ZNW pociągali za sznurki wprawiając w życie 44 miliardy lalek, zwanych 
ludźmi. Codziennie zastraszani, inwigilowani, poniżani, stracili chęć do buntów i poddali 
się. Jedyną szansą na lepsze życie był lot na inną planetę, dlatego ten mały chłopiec wciąż 
biegł, by się stąd wyrwać, by zacząć wszystko od nowa. Wpadł na rynek i wdrapał się na 
stertę gruzu. Wzniósł się ponad szary tłum żywych trupów i krzyknął najgłośniej jak mógł:



188

Kategoria 14–16 lat

– Wieści ze stolicy! Sonda Hope II odkryła nową planetę!
I czas jakby się zatrzymał, wszyscy zaniemówili. Po raz pierwszy od dawna w ich 

sercu zapłoną mały promyk nadziei, gdyż wiedzieli, że to ich jedyna szansa na przeżycie.
W pomieszczeniu kontroli sondy rozległ się przeszywający dźwięk, a diody na panelu 

sterowania rozbłysły. Automatyczny robot dowodzący, tzw. ARM 1, wybudził się ze 
stanu czuwania i podjechał do głównego komputera, by się podłączyć. Dane przesłane 
z czujników sondy, wysłanej jako jednej pierwszych, po rozbudowaniu Zrzeszenia 
Narodów Wszechświata, dotyczyły do nowego obiektu oddalonego o sto trzydzieści 
dwa lata świetlne od Somaronu, jego parametry mieściły się w dopuszczalnych wytycz-
nych. Na hologramie, zajmującym jedną ze ścian pokoju, zaczęły pojawiać się obrazy 
z sondy. Jej aparat zarejestrował serię lekko rozmazanych zdjęć. Mimo, że ARM 1 nie 
był robotem nowej generacji o pełnej sztucznej inteligencji, w jego „opinii” widok był 
piękny. Błękitna kula zasnuta białą mgłą, bez satelitów dookoła, śmieci kosmicznych 
i ogromnych stacji dokująco-transportowych. Planeta ta przypominała robotowi dawną 
Ziemię, tę z opowiadań Doktora Pierre. Mówił, że za każdym razem, kiedy pogrąża się 
w hibernacji między świetlnej śni mu się – piękna, pełna żywych kolorów, zapachów, 
widoków, dźwięków, wielu ludzi i ich dzieł, które sprawiły, że zaczęła chylić się ku 
upadkowi szybciej niż natura zaplanowała. Razem z ojcem podróżował po wszystkich 
planetach ZNW, gdzie widział miejsca zapierające dech w piersiach, ale też i te, przez 
które chciało się płakać. ARM 1, obok wszystkich danych, poleceń, procedur, plików, 
znalazł na swoim dysku miejsce na własne zdanie mimo ograniczonej świadomości. 
Wierzył, że planeta, na której razem z resztą załogi sondy wylądują za kilkanaście 
godzin jakimś cudem zaprze mu prąd w układzie scalonym, jak mówił Doktor. Czując 
swego rodzaju ekscytację, rozpoczął procedurę wybudzania załogi.

Pierwszy wdech był najtrudniejszy. To on wprawiał w ruch cały organizm, krew na 
nowo zaczynała płynąć, budząc wszystkie mięśnie do działania. Weingowi zajęło kilka 
minut, żeby się do końca rozbudzić. Nienawidził tego zdezorientowania i otępienia. 
Postawił stopy na podłodze i spróbował wstać. Jednak jego organizmowi nie spodobała 
się taka nagła zmiana, zwłaszcza po prawie czterdziestu latach snu i odpowiedział na 
to potwornymi nudnościami. Naprawdę nienawidził wybudzania. Po kilku minutach 
ARM 1 wjechał do jego kabiny.

– Witam Kapitanie Weing, mam nadzieję, że dobrze się Panu spało – powitał go 
robot, podając mu butelkę z wodą i tabletkami.

– Zamknij się i podaj mi wszystkie dane z czujników – warknął Weing i łapczywie 
połknął pigułki, mając nadzieję, że ból szybko przejdzie.

– Oczywiście Kapitanie – odrzekł ARM i podał mu tablet z informacjami. – Wszyst-
kie parametry mieszczą się w wytycznych, łącznie z odległością od najbliższej gwiazdy 
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i procentową zawartością powietrza. Wydaje się być zdatna do kolonizacji i eksplo-
atacji – dodała maszyna.

– Nie pytałem cię o zdanie, ty masz tylko wykonywać polecenia, zrozumiano?! – 
wysyczał mężczyzna.

– Kontynuuj procedurę wybudzania reszty załogi, będziemy lądować.
Po pewnym czasie centrum dowodzenia zaczęło się zapełniać. Pierwsza pojawiła 

się Porucznik Chebu, drobna i rudowłosa pilot. Miała lekko zachwiany krok, ale widać 
było, że wraca do normy.

– Hej Weing, jak to możliwe, że nadal jesteś tak seksowny? – zapytała, trzepocząc 
nienaturalnie długimi rzęsami.

– A ty nadal taka upierdliwa? – odpowiedział znudzony Kapitan.
Nigdy jej nie lubił: lekkomyślna, gadatliwa i po prostu głupia. Nie wie, jak się tutaj 

w ogóle dostała.
– I dlatego zawsze już będziesz sam – uśmiechnęła się złośliwie, jednak szybko 

przeniosła obiekt swojego zainteresowania na kolejnego członka załogi. Sewi.
Mężczyzna z czarnymi jak noc włosami intensywnie fioletowymi oczami stał oparty 

o framugę. Patrzył tępo na dziewczynę zbliżającą się w jego kierunku. Nie doszedł 
jeszcze do siebie. Chyba coś do niego mówiła, ale i tak nie mógł jej zrozumieć, tylko 
strzępki zdania. Uśmiechnęła się do niego flirciarsko i znów zatrzepotała rzęsami. „Czy 
ona mnie podrywa?” – przemknęło mu przez nieprzytomny umysł. Podniósł wzrok 
na jej twarz i uznał, że nie jest w sumie brzydka. Co prawda wolał, gdy dziewczyna 
miała bardziej zadarty nos, jednak, kiedy lekarze uznali ową cechę za sprzyjającą 
chorobom, wycofano ten gen z produkcji. Zacisnął na chwilę oczy i mentalnie zmusił 
swoje ciało do stanu przed hibernacją. Omiótł pomieszczenie bardziej już przytom-
nym wzrokiem, który napotkał wrogie spojrzenie jasnoniebieskich, zaciętych oczu, 
należących do Weinga.

– Ogarnij się, niedługo lądujemy – warknął.
Wtedy do pokoju wszedł ostatni z załogi – Pierre – najstarszym członek załogi, 

doktor geologii i biologii. Mimo, że skończył dopiero trzydzieści lat, reszta po kryjo-
mu nazywała go starcem. Według ARM 1 był również najmilszym pasażerem Hope.

– Witam wszystkich, dawno się nie wiedzieliśmy – uśmiechnął się pogodnie. – O i ty 
ARMie, jak się miewasz? Nie nudziłeś się tu sam?

– Dobrze, dziękuję za troskę. Poszedłem za radą Doktora i obejrzałem wiele filmów, 
jeszcze z XX wieku, w tym Pana ulubiony Hrabia Monte Christo – odparł robot.

– Tak? Powiedz mi więc, co sądzisz o grze aktorskiej głównego bohatera? Uważam, 
że była naprawdę znakomita, ale dalej daleko mu do…

– Skończcie to pieprzenie! – wrzasnął na nich Weing. – Lądujemy za 2 godziny, a nic 
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nie jest przygotowane! Chebu, siadaj wreszcie za stery. Sewi, do komputera! I znajdź na 
skanie najlepsze miejsce do lądowania. Pierre, zapakuj wszystkie potrzebne próbówki 
do torby i przeglądnij jeszcze raz parametry planety.

Gdy Weing już wydał wszystkim rozkazy, sam usiadł na fotelu i zaczął sprawdzać 
funkcjonowanie każdego układu sondy. Kątem oka zauważył, że nikt nie ruszył się 
z miejsca, więc krzyknął jeszcze:

– Teraz! Wszyscy do roboty!
Hope II zmniejszała swoją prędkość w miarę zbliżania się do planety. Załoga znaj-

dowała się w pokoju kontrolnym i przygotowywała procedurę lądowania. Większością 
zajmował się system, który mimo wszystko potrzebował stałego nadzoru, jeśli można 
tak nazwać siedzenie na smartfonie przez Chebu. W końcu musiała nadrobić wszystkie 
najważniejsze newsy sprzed ostatnich czterdziestu lat. Pierre nadal pakował torbę, 
rozmawiając w między czasie z ARM 1 przyciszonym głosem.

– Znów śniłem o Ziemi – robotowi rozbłysły jaśniej diody na te słowa. – Tym razem 
wspominałem wycieczkę z ojcem w dawnych Chinach. Pamiętam, jak uparłem się, 
że przejdę cały Mur Chiński! Zrezygnowałem, jednak, gdy po całym dniu upartego 
marszu dowiedziałem się, że nie przeszedłem nawet jednej setnej tej budowli. Mur 
był napraaaawdę długi… – opowiadał z nostalgią.

Nie mieli pojęcia, że przysłuchuje się ich rozmowie Sewi, nieprzytomnie wpatrujący 
się w przestrzeń kosmiczną, widoczną dzięki ogromnej wypukłej szybie. Analizował 
w ten sposób zachowanie Pierre’a, jednak niespecjalnie. Nakazywał mu to dodatkowy 
gen, wygrany w konkursie wiedzy, organizowanym przez HELISĘ. Sprawiał, iż mimo-
wolnie interpretował każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Miało to swoje wady i zalety. 
Z rozmyślań o niezwykłej przyjaźni starca z robotem wyrwał go nagły wstrząs maszyną. 
Szybko usiadł na fotelu, by nie upaść. Czerwona lampa rozbłysła pulsującym światłem, 
oznaczającym awarię. Sewi zaczął szukać wadliwej części, jednak ubiegł go głos Weinga:

– Reaktor padł.
Ta informacja wgniotła wszystkich w siedzenia razem z kolejną falą wstrząsów. 

Reaktor cząsteczkowy wytwarzał energię zasilającą całą machinerię. Bez niego równie 
dobrze, mogli od razu wyskoczyć ze statku.

– Nie panikujmy – rzekł jednak Kapitan. – Zostały nam jeszcze wszystkie zapasy 
prądu. Zrobimy więc tak. I zaczął to, co umiał najlepiej, czyli wydawać rozkazy.

– Chebu, przełącz na sterowanie ręczne. Sewi i ARM 1, przekierujcie wszystkie 
pozostałe resztki energii do tego pomieszczenia. Pierre… – tu się zaciął. – Po prostu 
nikomu nie przeszkadzaj.

Wszyscy wzięli się do roboty. Dwoje członków załogi dopadło paneli kontrolnych, 
na których zaczęli wykonywać skomplikowane sekwencje poleceń, na skutek czego 
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w miejsce jasnego, wyraźnego światła wskoczyła pojedyncza alarmowa lampa. Ma-
szynę znów zalała fala nieregularnych wstrząsów. Chebu ze wszystkich sił przyciągała 
drążek sterowy do siebie, by zmniejszyć prędkość.

– Trzydzieści sekund do lądowania – powiedział ARM 1.
Pierre zaczął się trząść, czuł prawdziwy strach, jednak wiedział, że nic tym nie 

zdziała.
– Nie… mogę… zwolnić… Za szybko…lecimy… – wystękała nawigatorka.
Na te słowa reszta poczuła lekką panikę, na większą nie mogli się zdobyć, ze względu 

na przytępione przez sztuczne geny emocje.
– Piętnaście sekund do spotkania z Ziemią – znów poinformował innych robot.
Obraz łąk i lasów, na których mieli za chwilę wylądować wyostrzał się coraz bardziej.

– Dziesięć sekund.
– Jaka piękna – westchnął Pierre pomimo lęku.
– Siedem sekund.
– Rzeczywiście moglibyśmy tu mieszkać – stwierdził Sewi, nie mogąc powstrzymać 

swojego analitycznego umysłu nawet w takiej chwili.
– Pięć sekund.
– Roz… bijemy się… – wystękała Chebu z łzami w oczach.
– Trzy sekundy.
– Zginiemy – rzekł z rezygnacją Weing tuż przed uderzeniem.
ARM 1 czuł jak energia znów przepływa kablami do dysku twardego w jego głowie. 

Ta planeta naprawdę zaparła mu prąd w układzie scalonym. Diody zaświeciły i od-
zyskał wzrok. Leżał na trawie. Na prawdziwej, zielonej trawie, takiej samej o jakiej 
opowiadał mu Doktor Pierre. Właśnie. Co z Doktorem i resztą? Podniósł się szybko. 
Znajdował się na łące, w pewnej odległości od ruin sondy, przez której szybę pewnie 
wyleciał w momencie rozbicia. Zaczął powoli podjeżdżać w stronę wraku, powoli, bo 
kółka robota grzęzły w miękkiej ziemi. Minął nieruchome zwłoki rudowłosej nawi-
gatorki, której kończyny wygięły się pod nienaturalnym kątem. Hope po spotkaniu 
z ziemią była kompletnie zniszczona, rozbita na dwie duże połówki. Jak najszybciej 
podjechał do najbliższej części maszyny, wywróconej do góry nogami, by sprawdzić, 
czy znajdował się tam ktoś żywy. I był tam Pierre. Na wpół żywy. Wisiał nad ziemią, 
przymocowany do krzesła pasami bezpieczeństwa, z jego piersi wystawał długi kawałek 
rozbitej szyby. Krew sączyła się przez koszulę i ciurkiem kapała na ziemię, tworząc 
czerwoną, gęstą kałużę. Robot poczuł, jak prąd uwiązł mu w okolicy szyi. Podjechał 
szybko i wyciągnął w górę mechaniczne ramiona, by spróbować uratować jedynego 
przyjaciela. Niestety, ramiona okazały się być za krótkie, a przyjaciel – zbyt wysoko. 
Otworzył zamglone oczy i uśmiechnął się lekko.
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– Niesamowite, co? Armie? Taka sama jak Ziemia, którą pamiętam – wystękał 
ostatkiem sił.

– Teraz możesz sam ją zwiedzić i zobaczyć wszystko, o czym ci opowiadałem. Więc 
idź, a ja tu sobie… zostanę… i wreszcie trochę… odpocznę… – ostatnie słowa wy-
szeptał, jakby nie miał już sił, by głośniej je wymówić.

– Ale Doktorze, przecież możemy zwiedzić ją razem! Tylko poczekaj chwilę, ja 
cię zdejmę, tylko potrzebuję na coś wejść… Poczekaj tylko chwilę, dobrze? – mówił 
ARM 1 gorączkowo, lecz już nigdy nie doczekał się odpowiedzi.

Skaner w oczach pokazał informację, której wolał nie widzieć.
– Doktorze. Doktorze Pierre, otwórz oczy! Chodźmy razem zwiedzić ten świat. Chodź…
– On nie żyje – powiedział oschłym głosem Weing.
Opierał się teraz o ścianę przewróconej połowy sondy, spod której wystawała 

zakrwawiona ręka Sewiego. Oprócz licznych siniaków, otarć i płytkich skaleczeń, 
cudem nie dostał żadnego większego obrażenia.

– Masz skaner w oczach, przecież wiesz, że serce mu już nie bije. Gadasz do trupa – 
dodał beznamiętnie mężczyzna, widząc, że robot chce zaprzeczyć.

Odepchnął się lekko od wraku i rozpoczął marsz w kierunku niskich gór, malują-
cych się niedaleko na horyzoncie.

– Ja stąd idę, muszę znaleźć coś do jedzenia i miejsce do spania. Możesz się dołą-
czyć, chyba, że wolisz spędzić resztę swoich dni – rzucił niby niedbale, jednak poczuł 
satysfakcję na dźwięk guzdrania się kół po miękkiej, suchej ziemi.

Po odejściu niewielkiego kawałka od sondy, okazało się, że wylądowali na ogrom-
nej trawiastej łące, na której znajdowały się gdzieniegdzie małe jeziorka i stawy. Na 
polanie pasło się kilka owiec, w oddali widać było stado dzikich koni, w wodzie pły-
wały kolorowe ryby, a niebo przecinały skrzydła różnorodnych gatunków ptaków. 
Wszechobecna fauna i flora były czymś nowym dla Weinga. Jako dziecko wychowane 
w mieście technologii, o wszystkich roślinach i zwierzętach wiedział jedynie z książek, 
żywe okazy już nie istniały. Nagle z rzadkiego lasu, oddalonego o kilkanaście metrów 
wyszedł szary wilk. Mięsożerca. Mężczyzna powoli zaczął się wycofywać, nie spusz-
czając wzroku z drapieżnika. Zwierz jednak zignorował go i biegiem dotarł do małego 
baranka, z którym najzwyczajniej w świecie zaczął się bawić. Tego fenomenu człowiek 
nie był w stanie zrozumieć. „Czyżby na tej planecie wszystkie zwierzęta żyły ze sobą 
w zgodzie?” – pomyślał, a w ciągu następnych kilku minut widział wystarczająco wiele 
przykładów, by potwierdzić tę tezę. Stada niedźwiedzi i lisów nie zwracających na 
siebie uwagi oraz jastrzębie w towarzystwie szczurów sprawiły, że po prostu przestał 
zaprzątać sobie nimi głowę. Podobnie jak robotem, podążającym za nim krok w krok, 
chłonącym każdy widok nieskalanej złem natury.
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Doszli do łąki u podnóża góry, na której pasły się owce. Na ten widok mimowolnie 
zaburczało Weingowi w brzuchu. Niewiele myśląc ruszył w stronę stada i utkwił wzrok 
w małym baranku, goniącym małego lisa. Podszedł i wziął go na ręce. Zwierzątko 
beczało co jakiś czas, nie okazywało żadnych oznak strachu, nie wiedziało, co się 
stanie. Doszli do małego strumyka. Mężczyzna ukląkł na jego skraju i wyciągnął 
z dna kamień. Położył baranka na ziemi. Zabeczał ostatni raz, zanim ciężka, ostra 
skała zmiażdżyła mu czaszkę. Obserwował to ARM 1, który w tej chwili wydawał 
się bardziej ludzki od postaci przed nim z zakrwawionymi rękami. Obrócił odłamek 
w dłoni, by ostrzejszą częścią rozerwać barankowi brzuch, jednak zastygł w bezruchu 
na dźwięk śpiewu. Ludzkiego śpiewu.

Zaczął biec w stronę głosu, w górę strumienia. Nie musiał wędrować daleko, gdyż 
zaledwie po minucie szybkiego marszu zobaczył JEGO. Siwowłosego starca o długiej, 
zaniedbanej brodzie, w białej, prostej todze do ziemi. Na klęczkach mył ręce w potoku, 
podśpiewując sobie pod nosem. Jego twarz wyrażała harmonię i radość. Dopiero po 
chwili zdał sobie sprawę z obecności obserwatorów.

– W czym mogę wam pomóc, moje dzieci? – spytał ciepłym głosem. – Wyglądacie 
jakbyście się zgubili. Raczej nie jesteście stąd, prawda?

– Nie – rzekł lakonicznie Weing, po czym przez dłuższą chwilę żaden z nich się 
nie odzywał.

– Ty chyba nie jesteś człowiekiem, co nie? – wskazał głową na robota i nie czekając na 
odpowiedź ciągnął swoją wypowiedź. – Nie wyglądasz, jakbyś potrzebował jedzenia, 
jednak jestem pewny, że twój kompan chętnie by coś zjadł. Chodźcie, dam wam owoce.

Weing nie ufał temu starcowi, jednak głód i zmęczenie wygrały. Tak więc usiadł na 
trawie obok nieznajomego i wziął od niego umyte jabłko. Wgryzł się w nie głęboko, 
aż słodki sok ścieknął mu po brodzie. I musiał przyznać, że nigdy nie jadł czegoś tak 
naturalnego.

– Skoro nie pochodzisz stąd, to może mógłbyś opowiedzieć mi o swoim rodzimym 
świecie? – spytał uprzejmie starzec i dodał. – I wytłumacz, kim jest twój kompan, bo 
nigdy wcześniej nie widziałem podobnego stworzenia.

– Mój kompan? – zdziwił się Weing. – Chodzi ci o ARM 1? To zwykły robot, w do-
datku pierwszej generacji, nie ma nawet pełnej sztucznej inteligencji. Pochodzę z So-
maronu, planety nie bez powodu nazywanej centrum wszechświata. Wysokoroz-
winięta tam technologia była idealnym miejscem na siedzibę zarządu Zrzeszenia 
Narodów Wszechświata. To dopiero są ludzie. Codziennie pomagają żyć wszystkim 
mieszkańcom aż dwudziestu siedmiu planet! W dodatku znajduje się tam fabryka 
genów HELISA. Pochodzące z niej geny rozprowadzane są po całym odkrytym 
wszechświecie. To naprawdę genialna sprawa, nie ma żadnych wad – tu westchnął 
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z podziwem dla nowoczesnych wynalazków. – Mógłbym opowiadać tak godzinami 
o świetności całego Zrzeszenia, jednak oczy same mi się zamykają, więc lepiej będzie, 
jeśli prześpię się trochę.

– Ach, tak – odparł lekko zawiedziony starzec, oczekując dalszego opisu teraźniej-
szego świata, a raczej światów.

Weing musiał być naprawdę zmęczony, gdyż po chwili jedynym dźwiękiem prze-
cinającym ciszę było chrapanie.

– Tak naprawdę nie wygląda to tak kolorowo – odezwał się robot.
– Co masz na myśli? – dociekał rzeczywiście zainteresowany starzec.
– Somaron. Zrzeszenie. HELISA. Wszystko. Opowiedziałbym ci, jednak lepiej 

będzie, jeśli sam zobaczysz – i wyciągnął swoje ramię w stronę starca.
Na dłoni ARM 1 wyświetlił się mały hologram. Cyfrowe postacie stały wokoło 

stołu, do którego przywiązane było dziecko. Krzyczało z bólu.
– Tak wyglądały badania nad sztucznie utworzonymi genami.
Hologram się zmienił. Przedstawiał teraz robotników wychodzących właśnie 

z zakładu pracy. Zgarbionych, zmarnowanych, bez żadnej iskierki życia w oczach.
– W takich warunkach pracują ludzie na biedniejszych planetach. A rząd nic z tym 

nie robi i nie zrobi, bo nie opłacałoby się to mu. Somaronowi opłaca się jedynie in-
westowanie w bogate już planety. Dlatego istnieje przeogromna przepaść. Między 
zamożnymi a biedakami. Co prawda wszystko ma dwie strony, jednak problemem 
Zrzeszenia jest fakt, iż ta druga strona jest stanowczo zbyt okrutna i makabryczna.

Nastała cisza. Starzec wpatrywał się w ziemię wzrokiem zbitego psa, jakby wiedział, 
że zrobił coś złego. Zgarbił się bardziej, wydawał się teraz mocno… przygnębiony.

– A krew na jego rękach? Skąd pochodzi? – wychrypiał, wskazując na czerwone 
dłonie Weinga.

Zapytał, choć znał odpowiedź, jednak mimo wszystko nie chciał jeszcze przyjąć 
jej do wiadomości.

– To krew baranka, którego zabił nad rzeką. Chyba miał zamiar go zjeść, jednak 
usłyszeliśmy twój głos – odpowiedział ARM 1, a gdy uznał, że raczej nie jest na razie 
potrzebny wstał i podjechał w stronę lasu, by dokładnie poprzyglądać się drzewom, 
o których wiele słyszał z ust jego jedynego przyjaciela.

Starzec nie ruszył się z miejsca. Natomiast patrzył ze strachem na swoje nieskazi-
telnie czyste dłonie i wyszeptał słowa pełne prawdziwego lęku, których ani robot, ani 
śpiący potwór nie mogli usłyszeć:

– Co ja stworzyłem?



BŁĄD
◆ 

Kalina Pieciul

Luka już dawno przestał się rozglądać. Dobrze wiedział, że nie zobaczy wiele 
poprzez gęste, brązowe opary z kominów fabryk, unoszące się w powietrzu. Nie 

miał zresztą czemu tak naprawdę się przyglądać, zewsząd otaczał go ten sam widok: 
ogrom stalowych ścian stapiających się ze sobą budynków, ciągnących się jakby w nie-
skończoność wzdłuż i wszerz oraz niezliczona ilość przecinających je kondygnacji 
podwieszanych chodników i metalowych schodów, które stanowiły przejście między 
poziomami. Przesiadując na jednej z takich ścieżek, z nogami zwieszonymi pomiędzy 
szczeblami barierki, nasłuchiwał uważnie w oczekiwaniu na jakąś niecodzienną sy-
tuację, która wyrwałaby go z ów stanu odrętwienia, w jakim się aktualnie znajdował.

Takowa nastąpiła, gdy uwagę jego zwrócił cichy warkot dochodzący z nie tak daleka. 
Chłopak podniósł głowę i zauważył ponury cień jednego z pojazdów, jakimi poruszali 
się strażnicy, sunący kilka metrów nad nim. Co prawda w większych przestrzeniach 
między blokowiskami, zwanych przez mieszkańców pasażami, nie był to rzadki wi-
dok, jednak owa maszyna przemknęła niebezpiecznie blisko młodzieńca, przez co 
ten zestresowany obserwował tor jej lotu, choć wiedział, że nie łamie prawa, które 
znał prawie na pamięć.

Gdy podążając za nią, przeniósł wzrok w lewo, zauważył postać zmierzającą w jego 
stronę. Patrzył, jak wyłania się z gęstej mgły, by rozpoznać w niej swojego ciemno-
włosego przyjaciela, który wsparł się o barierkę na przedramionach, tuż obok niego.

– Co porabiasz? – zagaił Bruno.
– A co miałbym robić? – odparł blondyn. – Siedzę i myślę.
Po tych słowach nastąpiła dłuższa chwila ciszy. Minęło kilka minut, kiedy Luka 

zadał pytanie:
– Co u Marion?
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– Źle – odpowiedział tamten, nie od razu. – Aspiryna nic nie pomogła, jest wręcz 
coraz gorzej, Annika zabrała ją do szpitala.

– To i tak nic nie da. Prędzej zarazi się tam czymś jeszcze gorszym niż z czegokolwiek 
wyleczy, nie wspominając już o kolejkach.

Bruno milczał przez moment. Choć zwykle nie okazywał negatywnych emocji, 
Luka zza grubych szkieł ochronnych okularów potrafił zauważyć, że chłopak znacznie 
posmutniał; poczuł lekkie ukłucie wyrzutów sumienia, chociaż mówił całkiem szczerze.

– Wiem… – powiedział cicho brunet. – Ale nie możemy tracić nadziei, prawda? 
Pomyśl tylko, jak ona musi się czuć z tym wszystkim.

Jego przyjaciel nie chciał myśleć; na jego szczęście rozmowę przerwało ponowne 
dźwięczenie silnika, dające się słyszeć tym razem gdzieś z dołu. Chłopcy wychylili 
się nieco, aby zobaczyć furgon zatrzymujący się kilka poziomów niżej. Wysiadło 
z niego dwóch strażników. Luka widywał ich już wiele razy i choć nie lubił takowych 
oglądać, nie potrafił oderwać wzroku. Niezliczona ilość wąskich przewodów, kabli 
i rurek wyłaniających się spod skóry na całym ciele i wbijających się w nią w innych 
miejscach, a także puste oczy, przypominające noktowizyjne obiektywy oraz wiele 
innych dziwacznych modyfikacji – to wszystko przyprawiało o lodowate dreszcze, 
a jednocześnie głęboko fascynowało. Nie sposób było określić ich wiek, płeć czy choćby 
rysy twarzy. „Czy to naprawdę są ludzie?” Był niemal pewien, że Bruno myśli tak samo.

Obserwowali jak dwóch dryblasów wchodzi do wnętrza budynku, a następnie 
wyprowadza z niego wyraźnie przerażonego, aczkolwiek spokojnego mężczyznę. Cała 
trójka bez zbędnego zamieszania zniknęła w ciemnej machinie, która gładko ruszyła 
przed siebie, w sobie tylko znanym kierunku.

– To był Hans? – zapytał Luka po chwili nieprzyjemnie gęstej ciszy.
– Mhm – mruknął potwierdzająco Bruno. – A zresztą, chyba nikogo to nie zdziwi.
– Co takiego zrobił?
– Podobno handlował spirytusem i takimi innymi. Choć, trzeba przyznać, długo 

im zajęło złapanie go.
Spirytus sprzedawany w aptekach był silnie rozcieńczany, przez co przy odkażaniu 

ran trzeba było zużyć dużą jego ilość; ponadto kosztował niemało i rzadko bawił na 
sklepowych półkach, a miesięczny przydział też nie był wielki.

– Jak myślisz, jest szansa, że wyślą go do fabryki?
– Nie liczyłbym na to – odparł starszy chłopak. – Za coś takiego trafi prosto do kopalni.
Znów nastała chwila ciszy. Nawet wiatr zamilkł, jakby dając subtelny znak szacunku 

wobec zbuntowanych przeciw kontrolującej władzy.
– Nie przeżyje tam dwóch dni – powiedział w końcu Bruno. – Ma łeb do interesów, 

ale w tym miejscu mu się to nie przyda.
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Rodzice Luki zostali zesłani do zamkniętej fabryki, kiedy ten był niemowlęciem. 
Dowiedział się o tym dużo później, od państwa Ebeling, przez których został przy-
garnięty, tak samo jak Bruno, Annika i wiele innych sierot. Wiedział również, że da 
się tam żyć, nieliczni nawet zostawali upoważnieni do opuszczenia zakładu na stałe. 
Jednak, gdy tematem rozmów miały być kopalnie, ludzie mówili wymijająco i ze 
strachem w oczach, choć nikt „wolny” tak naprawdę nie wiedział co kryje się za tym 
znienawidzonym słowem, ponieważ nikt nigdy stamtąd nie wracał.

Przyjaciele rozmawiali jeszcze przez jakiś czas. Luka, mimo że nie mógł zobaczyć 
uśmiechu pod maską ochronną swojego kompana, widział rumieńce na jego twarzy 
i bardzo go to ucieszyło.

– Robi się późno – rzucił wyżej wymieniony, wyraźnie już raźniejszym tonem, 
zerkając na własnoręcznie skonstruowany zegarek.

– Ale zdążymy przejść się okrężną drogą. Co ty na to?
– Brzmi jak plan – odpowiedział blondyn.
Zgodnie z obopólną decyzją udali się w kierunku najbliższych schodów. Owa 

„okrężna droga” uwzględniała przedostanie się około dwadzieścia poziomów wyżej 
od ich aktualnej pozycji, kluczenie wąskimi i mało uczęszczanymi uliczkami z dala 
od „zgiełku” pasażu, pokonanie kilku konstrukcji schodów, w których niekiedy bra-
kowało paru stopni oraz zejście po żelaznej, rozklekotanej drabinie o niepewnych 
mocowaniach, prowadzącej niemal pod samo wejście do domu.

Przez większą część wędrówki nie spotkali żywej duszy, nie licząc pary drzwi, które 
drgnęły gwałtownie, kiedy przechodzili obok, zupełnie tak, jakby ktoś zamierzał wyjść 
na zewnątrz, ale rozmyślił się, gdy tylko usłyszał czyjeś kroki.

Pokonując jeden z bardziej obskurnych zaułków uwagę Luki przyciągnął kształt 
o niepokojąco jaskrawym odcieniu, dostrzeżony kątem oka. Chłopak zatrzymał się 
gwałtownie, następnie ruszył w jego kierunku, aby zaspokoić swą ciekawość, jednak 
zachowując odpowiedni stopień ostrożności. Zdezorientowany przyjaciel podążył za nim.

– Co jest, Luka? – dopytywał się.
Zamiast odpowiedzi Bruno zobaczył tylko jak jego towarzysz zatrzymuje się przy 

ścianie i wskazuje dłonią na przedmiot wystający spomiędzy metalowych podporo-
wych płyt.

– Co to jest? – powtórzył pytanie.
Z początku pomyślał, że może być to zagubiona zabawka jakiegoś dziecka, lub coś 

podobnego, jednak widząc ten dziwaczny, kolorowy przedmiot nie miał pojęcia do 
czego miałby służyć.

Luka natomiast zdążył dogłębnie przeszukać zasoby swej pamięci długotrwałej 
i teraz wpatrywał się w ową rzecz jak zaczarowany.
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– Pamiętasz rysunki, które pokazywała nam Sigrid kilka lat temu? – zapytał cicho, 
nie podnosząc wzroku na przyjaciela.

– Nie tak głośno! – skarcił go brunet.
Przechowywanie oraz przekazywanie jakichkolwiek informacji dotyczących po-

przednich epok było surowo zabronione; mówiono, że złamanie tego zakazu może 
skutkować karą jeszcze gorszą od zesłania do kopalni, jednak mało osób wierzyło, 
że takowa w ogóle istnieje. Sigrid, jedyna córka państwa Ebeling, ukrywała kilka 
ilustracji przedstawiających organizmy wymarłe wiele lat temu. Pokazała je jedynie 
Bruno i Luce, ponieważ tylko ich darzyła bezgranicznym zaufaniem.

– To jest roślina – wyszeptał młodszy chłopak. – Żywa istota.
Miał rację i Bruno o tym wiedział. Był to kwiat o żółtych płatkach, słaby i wątły, 

i jakby przezroczysty ze zszarzałymi kolorami, jednak dla nich, żyjących w tym jed-
nolitym świecie, były to najintensywniejsze barwy, jakie widzieli kiedykolwiek. Ciem-
nowłosy również przyjrzał mu się uważnie, w miarę możliwości ze wszystkich stron.

– Myślisz, że ją zabiją? – usłyszał pytanie.
Luka chciał dotknąć istotki, lecz Bruno powstrzymał go, po czym głośno westchnął.

– Nie mam pojęcia co z nią zrobią, ale jestem pewien dwóch rzeczy; po pierwsze 
nie posiada ona kodu, po drugie bez wątpienia zabiją nas, jeśli uznają, że mamy z nią 
coś wspólnego.

Każdy zarejestrowany człowiek posiadał swój własny numer identyfikacyjny, zwany 
potocznie „kodem”. Domyślnie był on naniesiony na lewy nadgarstek w postaci kodu 
kreskowego i ciągu znaków poniżej. Służył jako nieodłączny dowód tożsamości, zapi-
sane w nim były wszystkie dane dotyczące konkretnej osoby, jak chociażby miesięczny 
przydział produktów czy miejsce zamieszkania. Znacznie ułatwiało to pracę wielu 
ludziom, jednakże wiązało się również z całkowitym pozbawieniem anonimowości.

– Zabierzmy ją stąd – wypalił nagle Luka.
– Co?
– Przecież zaraz ktoś ją znajdzie, strażnicy się o niej dowiedzą i pozbędą się jej, 

zabierzmy ją gdzieś, gdzie będzie bezpieczna – wyrzucił z siebie chłopak na jednym 
oddechu.

– Nic z tego – odparł jego rozmówca zdecydowanym tonem.
– Dlaczego? – Bruno widział, że blondyna zaczynają rozpierać niekontrolowane 

emocje.
– To może być jedyna taka istota na całym świecie! Naprawdę chcesz pozwolić, 

żeby umarła?
– Luka! – tym razem chłopak podniósł głos.
Westchnął głęboko, po czym położył dłoń na ramieniu przyjaciela.
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– Nie, nie chcę, ale musisz zdać sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą nas czekać, 
jeśli to zrobimy. Poza tym, skoro jedno takie stworzenie pojawiło się tutaj, dlaczego 
nie miałyby istnieć podobne gdzieś indziej? Przecież wszystko tu wygląda tak samo. 
Chodźmy już – po tych słowach Luka wyraźnie się uspokoił.

Wracali do domu w milczeniu. Na miejscu usiedli w głównym pokoju, w dłoniach 
trzymając po kubku ciepłej herbaty; kolorem i smakiem przypominała mokrą tekturę, 
jednak nie była droga, za to bardziej kaloryczna od wody. Jako jedyne dźwięki towa-
rzyszyły im odgłosy krzątania, dochodzące z łazienki.

Luka obudził się wcześnie, bo na kilka minut przed końcem godziny policyjnej. 
Z premedytacją ustawił budzik na tak ranną porę, jednak nie po to by wyrwać ze snu 
pozostałych domowników. Przez noc zdołał przemyśleć dogłębnie wiele ważnych 
kwestii i wiedział już co zamierza zrobić. Nie chciał denerwować swojego przyjaciela, 
choć dobrze rozumiał jego obawy. Po cichu ubrał się i wyszedł z przepełnionego ciszą 
mieszkania, nie informując nikogo.

Udał się w miejsce, w którym byli wczoraj. Roślina była tam, gdzie pierwszy raz ją 
widział, nadal rozpaczliwie utrzymując się na cienkich korzonkach wbijających się 
z całych sił w pęknięcie w ścianie. Chłopak nie chciał jej uszkodzić, dlatego upewnił 
się, że są sami i począł z najwyższą ostrożnością wybierać gruz dookoła niej, samymi 
czubkami palców. Następnie ujął ją delikatnie w dłonie, chronione przez zbyt duże 
rękawiczki i umieścił w wewnętrznej kieszeni kurtki.

Zamierzał udać się w kierunku Górnej Granicy, gdyż znał kilka miejsc w tamtym 
rejonie, gdzie owa istota miałaby względnie niewiele powodów do niepokoju.

Mianem Granic określano najdalsze poziomy, na które wstęp wolny mieli cywile; 
Górna Granica była najwyższym dostępnym dla wszystkich poziomem, zaś Dolna 
Granica najniższym. Jednym z ulubionych zajęć Bruna i Luki było spekulowanie na 
temat co takiego może mieścić się poza Granicami lub obserwowanie krzątających 
się tam strażników.

Chłopak znajdował się niedaleko pasażu, gdy dojrzał dwóch z nich, zmierzających 
w jego stronę. Zaczęli zadawać mu podejrzliwe pytania, zapewne z powodu niezwykle 
wczesnej pory tej porannej przechadzki, a jasnowłosy, zanim zdążył pomyśleć, rzucił 
się biegiem w przeciwnym kierunku. Pędził przed siebie z zapartym tchem, lawirując 
między zacienionymi chodnikami, jednocześnie brnąc coraz wyżej. Po kilku minu-
tach zatrzymał się w wąskim zaułku, przeświadczony o chwilowym bezpieczeństwie; 
wiedział jednak, że strażnicy prędzej czy później do niego dotrą, więc nie zamierzał 
odpoczywać długo. Nie zliczył jak dużo schodów pokonał do tej pory, nie rozpoznawał 
też okolicy, w jakiej się znajdował. Zaniepokojony upewnił się, czy aby na pewno nie 
zgubił rośliny, o którą tak się martwił, jednak ta miała się dobrze.
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W tym momencie poczuł zimny podmuch owiewający jego nagie kostki, więc z po-
wrotem zapiął kurtkę i spojrzał w dół. Z początku nie odnalazł nic nadzwyczajnego 
w plątaninie przewodów, strzępków stalowej siatki oraz foliopodobnego materiału, 
kiedy zauważył, jak lekko porusza się ona na wietrze. Ręką odgarnął kłębowisko, a jego 
oczom ukazała się wąska szczelina, nie do wychwycenia przez nieuważnego osobnika. 
Chłopak bez zbędnego namysłu obejrzał się za siebie po raz ostatni i upewniwszy się, 
że nie jest obserwowany, przecisnął się przez nieduże przejście.

Mógł się spodziewać, że po drugiej stronie czekał go upadek z wysokości kilku me-
trów w wyniku, którego grube szkła jego okularów pękły, a maska uległa uszkodzeniu. 
Luka, który obył się bez poważnego uszczerbku na zdrowiu, dopiero teraz zdał sobie 
sprawę, jak gęste jest powietrze na tej wysokości. Niemniej, udał się w kierunku naj-
bliższego pasażu, w celu odszukania jakichkolwiek punktów orientacyjnych, ponieważ 
w obecnym momencie całkowicie się zagubił.

W chwili, gdy wyściubił nos zza ściany ciemnego korytarza, jego oczom ukazał się 
niespotkany dotąd widok; nigdy wcześniej nie widział miejsca tak tętniącego życiem. 
Wtedy uświadomił sobie, że patrzy na całe tłumy strażników, setki rozmaitych pojaz-
dów i maszynerii, których nie potrafił rozpoznać. Nie przyglądał im się długo, bowiem 
wiedział już, że został zauważony – istotnie w miejscu, gdzie nie był upoważniony 
przebywać. Kilku z nich ruszyło w jego stronę, zapewne krzycząc coś, jednak ten ich nie 
słuchał; znów biegł przed siebie tak szybko, na ile pozwalały mu zmęczenie oraz ciężki 
oddech spowodowany tępym bólem klatki piersiowej i niecałkowicie sprawną maską.

„Co to za pioruńskie miejsce?” – myślał. – „Czyżbym trafił poza Górną Granicę?”
Zdawał sobie sprawę, że nie ucieknie już z rąk władz, łasych na rebeliantów, choć 

nie do końca to do niego docierało; przedtem jednak chciał jeszcze na chwilę zgubić 
strażników i wypełnić zadanie, które sobie narzucił. Słyszał za sobą odgłosy strzałów 
i niezrozumiałe okrzyki, lecz nie zwalniał, gnał przed siebie z całych sił, kierując się, tym 
razem, coraz niżej. W pewnym momencie omalże zostałby trafiony, gdyby w ostatniej 
chwili nie schronił się za winklem, skręcając w najbliższą przecznicę.

– Cholera! – przeklął cicho.
Nie oddalał się od strażników, a wręcz przeciwnie, doganiali go w zastraszającym 

tempie. Naraz, kiedy zbliżał się do schodów, zauważył chodnik przebiegający poziom 
lub dwa niżej, centralnie pod nimi. Chcąc zyskać odrobinę więcej czasu na ucieczkę, 
postanowił przedostać się na niego. Chłopak błyskawicznie pokonał odległość dzielącą 
go od celu, przekroczył barierkę. W momencie wybicia poczuł uderzenie w okolicy 
głowy – jeden z pocisków dosięgnął go, choć nie trafił w żebra, gdzie zapewne celował 
strzelający strażnik. Gdy zatrzymał się z hukiem na upragnionej ścieżce, zobaczył tylko 
jak część, teraz już całkiem zniszczonej maski, upada na ziemię tuż obok.
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Momentalnie poczuł jak jego płuca napełniają się zanieczyszczonym powietrzem, 
uniemożliwiając złapanie oddechu. Luka upadł na ziemię, z całych sił próbując nabrać 
tchu, a jego oczy zaszły łzami, lecz nie mógł zrobić nic, prócz krztuszenia się trującymi 
oparami, otaczającymi go z każdej strony. Przez następne kilka chwil, dłużących się 
niczym wieczność, zdążył jeszcze pomyśleć o jednej osobie, którą okłamał, a teraz 
miał już nigdy nie mieć okazji przeprosić.

Potem nie czuł już nic.
Bruno stał na najniżej znajdującym się poziomie dostępnym dla cywilów, tuż przy 

Dolnej Granicy, oparty ramionami o chłodną balustradę. Blask słońca, choć bardzo 
niewielu rozumiało słowo „słońce”, nie docierał tak daleko, a jedyne oświetlenie sta-
nowiły sznury latarni umocowane na spodniej stronie traktów. Mimo że powietrze 
w tym miejscu było dużo czystsze niż w wyżej położonych okolicach, panowały tu 
wielce niekorzystne warunki, związane z przenikliwie zimną temperaturą oraz częstym 
występowaniem różnych epidemii.

Młodzieniec nie mógł wyrzucić z głowy treści telegramu, który przed kilkoma 
dniami otrzymał pan Ebeling. Chłopak od tego czasu myślał bardzo dużo i nawet 
nie zorientował się, kiedy nogi ponownie przywiodły go w miejsce tak znajome, choć 
teraz jakby obce.

– Luka, ty samolubny idioto! – mówił cicho, jak gdyby ktoś miał go usłyszeć. – Jak 
mogłeś przekroczyć Granicę beze mnie?

Doskonale rozumiał przyjaciela, mimo to nie potrafił pozbyć się tego dziwnego 
uczucia, jakby coś ciężkiego utkwiło na dnie jego żołądka i za nic nie chciało go opuścić.

Wspiął się na metalową barierkę i stanął na niej z rozpostartymi rękoma.
– Ja też będę samolubny.
Wypowiadając te słowa, zrobił krok do przodu.





NOWY ROK, NOWA JA
◆ 

Katarzyna Rymszo

Pomieszczenie było idealnie białe, bez choćby odrobiny kurzu, pokrywającego 
jasne meble – masywne biurko, stojące w centralnej części oraz ogromną szafę, 

umiejscowioną pod ścianą. Dziewczynie siedzącej na obrotowym krześle, dosuniętym 
do blatu nie podobało się to miejsce. Wydawało jej się… nienaturalne.

Drzwi otworzyły się powoli i do pokoju weszła ciemnoskóra kobieta, która uśmie-
chała się przyjaźnie w stronę nastolatki.

– Witaj Weroniko – zwróciła się swobodnym tonem do odruchowo, prostującej się 
dziewczyny. – Jak się dzisiaj czujesz?

– W porządku – odpowiedziała Weronika, odgarniając jasne włosy z twarzy i siląc 
się na przyjazny ton.

Chciała uciec jak najdalej stąd i nigdy nie wracać. Problem w tym, że ucieczka nie 
zmieniłaby poczucia alienacji, które towarzyszyło nastolatce. Wiedziała, że wielu 
ludzi ją obserwuje.

Kobieta przyjrzała się jej badawczym wzrokiem. Weronika dzielnie zniosła anali-
tyczne spojrzenie czarnych oczu psychiatry.

– Twoi rodzice zgłosili kilka obaw, co do twojego zachowania. – Weronika prze-
łknęła ślinę i nerwowo splotła dłonie. – Musisz wiedzieć, że nawet jeżeli tak jest, to 
nie masz się czym martwić. W sytuacji, w której twój pierwowzór miał uszkodzony 
dysk, zawierający wspomnienia, byłoby wręcz dziwne, gdyby wszystko przebiegało bez 
komplikacji. Dopóki twoje zdolności oraz predyspozycje są zachowane to wszystko 
jest w porządku.

Weronika pokiwała głową, wciąż milcząc. Zdawała sobie sprawę, że pod kojącym 
tonem oraz przyjaznym uśmiechem psychiatry, kryło się chłodne wyrachowanie. 
Dzięki niemu pozornie przyjaźnie nastawiona kobieta mogła zadecydować czy będzie 
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istniała potrzeba, aby państwo Majewscy „rodzice” Weroniki otrzymali w zastępstwie 
wadliwej dziewczyny kolejną, lepszą wersję ich zmarłej tragicznie córki. Weronika 
bała się tego dnia. Wszystko jej sekrety miały ujrzeć światło dzienne.

Psychiatra usiadła wygodniej na swoim pluszowym fotelu, stojącym naprzeciwko 
krzesła Weroniki i wzięła do ręki srebrny długopis.

– Co przychodzi ci do głowy, kiedy słyszysz słowo „muzyka”? – zapytała spokojnym 
tonem kobieta.

– Spokój, harmonia – odruchowo odpowiedziała Weronika, nadając swojemu gło-
sowi nutę ożywienia oraz pasji. – To coś, co pozwala mi osiągnąć te dwa stany, ale 
także daje mi natchnienie do tworzenia.

Nastąpiła chwila ciszy, przerywana jedynie dźwiękiem długopisu przesuwającego 
się po arkuszu papieru.

– Jakie książki najbardziej lubisz?
– Myślę, że fantasy lub fantastyczno-naukowe – Weronika uśmiechnęła się do 

psychiatry.
Ta w milczeniu pokiwała głową. Ponownie zapisała na kartce jej odpowiedź. Dziewczyna 

zaczynała się odprężać. Na kolejne pytania padające z ust lekarza odpowiedziała śpiewa-
jąco. Majewscy bardzo często pokazywali jej co lubiła Weronika, jakiej muzyki słuchała, 
jak się wysławiała. Dziewczyna zapamiętała nawet jaką bluzkę uwielbiał jej pierwowzór. 
Była różowa z mlecznobiałymi cekinami z eleganckimi marszczeniami wokół rękawów.

– Mam założyć na siebie to bezguście? – zapytała wprost szesnastoletnia Weronika, 
zaskoczoną panią Majewską.

– Przecież ją uwielbiasz skarbie – dziewczyna zagryzła wówczas wargi i spuściła 
wzrok.

– Przepraszam. Wciąż zdarza mi się zapominać o takich rzeczach… mamo – po-
wiedziała ze skruchą.

Pamiętała, że tamtego dnia założyła to różowe paskudztwo i poszła do szkoły. 
Wieczorem za to musiała wysłuchać kolejnej tyrady Mariusza Majewskiego na temat 
jaka powinna być. Zdaniem lekarzy miało to oswoić ją, czyli klona z zachowaniem 
pierwowzoru i skłonić do ich powielania. Poniekąd mieli oni rację, gdyż nastolatka od 
trzech lat zachowywała się tak jak wszyscy od niej oczekiwali. Co wcale nie oznacza-
ło, że nie zachowała własnego myślenia oraz zainteresowań. Pielęgnowała je jednak 
w ukryciu. Niestety niezbyt skutecznie.

– Wygląda na to, że wszystko w porządku – psychiatra odłożyła długopis oraz 
notes na biurko.

Następnie podeszła do szafy i wyciągnęła z niej plik kartek oraz ołówek. Następnie 
położyła je przed nastolatką i wróciła na swoje miejsce.
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– Weroniko, chcę żebyś mi coś narysowała.
Dziewczyna zaklęła w myślach. Tego nie przewidziała.
Mimo tego, że często widywała prace rozwieszone przez Weronikę na białych 

ścianach jej pokoju nie potrafiła stworzyć podobnych dzieł, ani nawet odwzorować 
istniejących. Pierwowzór Weroniki miał niesamowicie niepodrabialną kreskę i styl.

Początkowo Majewscy zbywali fakt, że klon ich córki nie potrafił rysować, twierdząc, 
iż to wina uszkodzonych wspomnień. Z czasem wyszło jednak na jaw, że sprawa była 
o wiele bardziej złożona. Odkryto bowiem, że nowa Weronika nie ma nawet chęci 
do tworzenia skomplikowanych obrazów na płótnie, a gdy tylko próbuje to robić 
spod jej ręki wychodzą bohomazy godne pięcioletniego dziecka, które pierwszy raz 
w życiu trzymało ołówek.

– Nie mogę – oświadczyła ku własnemu zdumieniu Weronika, wstając gwałtownie. 
– Nie jestem taka jak ona!

Psychiatra z zaskoczeniem zamrugała oczami. Pierwszy raz od początku swojej 
kariery słyszała tak otwarty bunt, wzbierający w klonie. Wadliwe kopie zazwyczaj 
odpadały na teście teoretycznym.

– Co masz na myśli? – zapytała, chwytając długopis oraz notes.
– Czy to nie jest oczywiste?! – wybuchła Weronika. – To, że wyglądam jak ona nie 

znaczy, że nią jestem! Dlaczego nie mogę być po prostu sobą?! – w niebieskich oczach 
klona wezbrały łzy.

Dziewczyna bezwładnie opadła na krzesło i skuliła się. Nie było dla niej do końca 
jasne, czemu tak się zachowała, ale teraz żałowała swojego wybuchu. Wiedziała, że 
to będzie miało poważne konsekwencje. Co dziwne jednak przestała się ich bać. We-
ronika szybko wstała z krzesła i opuściła pomieszczenie.

*

– Postąpiłaś słusznie – oświadczył wysoki brunet, łapiąc ją za rękę. – Może to oni 
powinni przejrzeć na oczy i zobaczyć w nas ludzi, a nie bezmyślne kopie.

Weronika w milczeniu zapatrzyła się na panoramę miasta, rozciągającą się za rzeką, 
nad której brzegiem siedziała. Podobały jej się ogromne budynki i neonowe hologra-
my, wyglądające niczym olbrzymy. Czuła się przy nich malutka niczym pyłek. Miała 
wrażenie, że mogłaby schować się w samym środku wielkiej metropolii i nikt nie 
zdołałby jej znaleźć. Weronika zadrżała. Padał śnieg, a na czarnej tafli wody pląsały 
kolorowe światła.

To był zdecydowanie najdziwniejszy Sylwester jaki Weronika miała okazję spędzić 
w swoim życiu. Bez chociażby namiastki rodziny, na zewnątrz, marznąc do szpiku kości. 
O dziwo nie przeszkadzało jej to. Mogła mówić co chciała. No i miała przy sobie Jacka.
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– Jacek, a jeżeli znajdą ciebie? – zapytała Weronika, patrząc w oczy brunetowi.
On uśmiechnął się krzepiąco.

– Nie martw się. Uciekniemy i zaczniemy wszystko od nowa – oświadczył poważnym 
tonem.

– Nowy Rok, nowa ja – zaśmiała się Weronika, a Jacek jej zawtórował.
W tym momencie wybiła północ, a w niebo wystrzeliły setki barwnych fajerwerków. 

Skończył się rok dwutysięczny czterdziesty dziewiąty. Jacek ścisnął dłoń Weroniki.
– Wiesz, powinniśmy zacząć od zmiany imion – oświadczył Jacek. – Do ciebie 

pasuje Julia.
– Podoba mi się – dziewczyna uśmiechnęła się do niego. – A ty możesz zostać Flo-

rianem, tak jak zawsze chciałeś.
Oboje zapatrzyli się w niebo czując, że z początkiem lat pięćdziesiątych dwudzie-

stego pierwszego wieku, zaczyna się ich nowe życie.



SYNTEZJA
◆ 

Zuzanna Siera

Tylko niewidomy może spojrzeć na słońce.

Ludzie nie zwracają uwagi na szczegóły. Nie przyglądają się chmurom na tle za-
chodzącego słońca. Zapominają o milionach gwiazdozbiorów na nocnym niebie. 

Nie rozkoszują się ciepłym podmuchem wiatru, letnimi promieniami słońca, cichym 
śpiewem ptaków. Nie obserwują zmian zachodzących w przyrodzie. Nie widzą rozkwi-
tających po zimie kwiatów, drzew tracących liście na jesień, białego puchu otulającego 
świat w najzimniejszą porę roku.

Pomimo tego, że wzrok mają doskonały, widzą tylko czubek własnego nosa. Jung-
kook rozkoszował się każdym promieniem słońca. Zarówno ciepłym, jak i zimnym 
podmuchem wiatru. Chętnie wsłuchiwał się w cichy śpiew zwierząt i natury. Kochał 
zapach kwiatów i poranków. Uwielbiał opuszkami palców przejeżdżać po świeżo 
ściętej trawie. Delikatnie badał strukturę płatków kwiatów każdego koloru, od białych 
po granatowe i czerwone. Jego ulubionymi kwiatami były róże. Możecie powiedzieć, 
że to przereklamowane, ale on nigdy ich nie widział.

Ludzie byli obojętni w tym, co robią nie tylko na ziemi, ale i w każdym innym 
wymiarze. Świat Taehyunga był na pierwszy rzut oka idealny. Wysoko rozwinięta 
technologia bardzo ułatwiała życie. Miejsce bez żadnej skazy. Czyste i białe. Jednak 
nie było tam miejsca na miłość czy przyjaźń, a ludziom nie przeszkadzała samotność, 
nie mieli bowiem nawet na nią czasu. Ciągła praca i doskonalenie siebie. Każdy miał 
identyczny kombinezon idealnie przylegający do ciała, ścięte na krótko włosy. Z mody 
powoli wychodziły nawet imiona, które zastępowano numerami seryjnymi. Kim wy-
różniał się na tle innych. Nosił różnorodne koszule, luźne spodnie do kostek w fikuśne 
wzory. Miał czerwone włosy, luźno opadające na czoło. Mimo to nikt nie zwracał na 
niego szczególnej uwagi. Chłopak był już zmęczony obojętnością tego świata.
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Taehyung pracował w stacji teleportacyjnej. Zajmował się badaniem różnych za-
chowań ludzi z innych wymiarów. Dziś obserwował Ziemię. Trzecią od słońca, nie-
wielką planetę w układzie słonecznym. Zdziwiło go to, jak pomimo wielu różnic ich 
światy były do siebie podobne. Oba promieniowały obojętnością. Wszytko tam było 
czarno-białe, nijakie.

Przeglądając profile obywateli, natrafił na chłopaka o kasztanowych włosach. Z po-
czątku myślał, że nie odbiega od reszty. Siedział na trawie, badając opuszkami palców, 
płatki róży. Nie patrzył na nią, tylko przed siebie. Dopiero po chwili Tae zorientował 
się, że puste spojrzenie ziemianina nie oznaczało obojętności. On był ślepy.

Taehyunga zainteresowała nie tylko przypadłość młodszego chłopaka, ale i jego 
sposób bycia. To, w jaki sposób codziennie, niezależnie od pogody, przesiadywał na 
dworze godzinami, wsłuchując się w otaczający go świat. Od deszczu i szumu wiatru 
po miejski gwar, lubił i znał każdy dźwięk. Zachwycał się tym, jak Jeon rozpoznawał 
kwiaty poprzez dotyk i zapach. Był pewien, że chłopak był w stanie rozpoznać wszystkie 
rośliny świata, za pomocą tylko tych dwóch zmysłów. Podziwiał otaczającą go naturę, 
nie mając pojęcia jak wygląda. Pomimo wszystkich trudności on dalej był szczęśliwy 
i rozkoszował się pięknem jego własnego świata.

Z każdym dniem nastolatek interesował go coraz bardziej. Nie minęło wiele cza-
su, a Taehyung wiedział o Jungkooku prawie wszystko. Jednak ciągle było mu mało. 
Chciał poznać go osobiście. Chciał, aby ten nauczył go patrzeć na świat swoimi oczami.

Jungkook siedział na ławce w parku. Słuchał muzyki. Było tam tak cicho i spokojnie, 
że dźwięki z urządzenia roznosiły się po całej alejce. Był to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku, kiedy słońce wisiało wysoko na bezchmurnym niebie. Letnie promienie 
oświetlały jego piękną twarz. Chłopak wyłączył muzykę i wsłuchał się w odgłosy przy-
rody. Słyszał cichy śpiew ptaków, stukot dzięcioła i słyszał też, że ktoś usiadł obok niego.

– Cześć, jestem Taehyung.
– A ja jestem zdziwiony – zażartował. – Pierwszy raz ktoś się do mnie dosiadł. 

Jungkook. Miło mi cię poznać, Taehyung.
– Jungkook to twoje imię? – zapytał.
– Jungkook. Nie przepadam za tym imieniem – westchnął młodszy.
– Jest bardzo ładne, mogę ci mówić po imieniu? Nie przepadam za przezwiskami – 

wyszczerzył zęby w charakterystyczny dla niego sposób – w kwadrat.
– Wiesz, że go nie lubię, ale dalej chcesz mnie tak nazywać? Skoro tak ci się podoba 

to imię, to się zgadzam – Jeon zgodził się tylko dlatego, że jego imię wypowiadane 
przez Tae brzmiało co najmniej ładnie.

Czas mijał, a oni pochłonięci rozmową nie zwracali na niego uwagi. Rozmawiali 
o wszystkim i o niczym. Zadawali masę różnych pytań niemających sensu, takich 
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jak: „czy ryby mogą być spragnione?”, „czy krowa pije mleko?”. Przewijały się pytania 
o ulubiony kolor, poglądy, zainteresowania. Pojawiły się nawet filozoficzne wywody. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć też żartów i docinków. Rozmawiali już kilka godzin, 
a tematów nie ubywało, wręcz przeciwnie, ciągle przybywały nowe, a Taehyung 
uświadomił sobie, że tak naprawdę to wcale nie zna Jungkooka, który zaskakiwał go 
coraz bardziej. Z każdym słowem, pojawiał się nowy uśmiech. Dziś padło tyle słów, 
że trudno było by zliczyć ich piękne uśmiechy.

Trwający od piętnastu minut monolog Taehyunga, na temat jego ulubionego se-
rialu, przerwał dzwoniący telefon Jungkooka. Dzwonił jego kuzyn, żeby pochwalić 
się swoim nowym związkiem, piątym w tym miesiącu. Tym razem zapewniał, że to 
prawdziwa miłość. Gdy już chciał opowiedzieć wszystko ze szczegółami, Jeonowi 
rozładowała się bateria w telefonie. Nie będąc w stanie ocenić pory dnia, zapytał się 
Tae, która godzina. Chłopak nie miał telefonu ani zegarka, lecz po otaczającej ich 
ciemności był w stanie stwierdzić, że jest już dość późno.

Postanowił odprowadzić Jungkooka do domu. Wracali w ciszy, jednak nie była ona 
niezręczna. Żaden z nich nie lubił rozmawiać i iść, w szczególności Jeon. Nie przepadał 
za jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Bał się, że nie da rady, potknie się, przewróci, 
wpadnie na kogoś, ale dziś czuł się bezpiecznie. Gdy dotarli do celu, Jeon oczywiście 
zaprosił nowego znajomego do domu. Nie byłby sobą, gdyby nie zaproponował herbaty 
i swoich ulubionych ciastek czekoladowych. Z kolei Taehyung nie był by sobą, gdyby 
odmówił jedzenia, którego na jego planecie zaczynało brakować. Kapsułki i proszki, 
które wprowadzono nie były złe, jednak on zdecydowanie wolał ciepłe posiłki i słodycze.

Herbata już dawno wystygła, a ciastka zniknęły. Chłopcy znów wciągnęli się w wir 
rozmowy. Tym razem poruszyli poważniejsze tematy, a najważniejszym z nich była 
przypadłość Jungkooka, który nigdy nie lubił o niej rozmawiać. Dziś powiedział 
wszystko, co leżało mu na sercu przez ostatnie kilka lat. Opowiedział o tym, jak wi-
dzi świat. Doskonale wiedział o obojętności ludzi, nie był głupi. Wiedział, że świat 
nie jest idealny i nigdy nie będzie, ale dla niego był piękny taki, jaki był. Strasznie 
chciał móc zobaczyć go chociaż raz, przez krótką chwilę. Wszystkie rośliny, kwiaty, 
a w szczególności czerwone róże. Swojego pieska, który zawsze był przy nim i poma-
gał mu od małego. Ptaki, które codziennie rano śpiewają w parku. Słońce i chmury 
wiszące za dnia wysoko na niebie oraz księżyc i gwiazdy oświetlające nocne niebo. 
Chciał zobaczyć, jak wyglądają ludzie, a w szczególności on sam. Chciał porównać 
wszystko ze swoimi wyobrażeniami.

Chłopak w końcu zdecydował się na zabieg. Minęło kilka długich tygodni i nieprze-
spanych nocy. Dręczyły go pytania i wątpliwości. „Co, jeśli znienawidzi świat, który 
tak bardzo kocha? Co, jeśli róże nie będą tak piękne, jak w jego wyobrażeniach? Co, 
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jeśli on sam okaże się szkaradny?” – tak myślał przerażony chłopak. Jednak nie tylko 
on. Taehyunga również dręczyły podobne myśli.

Zestresowany Jeon z niecierpliwością czekał na przyjaciela, który dziś wyjątkowo 
szedł dłuższą drogą, zastanawiając się, czy to, aby na pewno dobry pomysł. Nie chciał 
ranić młodszego, a wiedział, że zabieg jest wyjątkowo bolesny.

Dzień był wyjątkowo ładny. Nie było ani za gorąco, ani za zimno. Letnie promienie 
słońca przebijały się przez kłębki chmur. Pogoda była wręcz idealna na dłuższy spa-
cer. Zapewne Tae zrobiłby jeszcze kilka okrążeń wokół osiedla, gdyby nie czekający 
przed domem Jungkook. Z daleka było widać jak zestresowany i zniecierpliwiony 
jest. Przeskakiwał z nogi na nogę. Widząc go, przyśpieszył. Bez przywitania objął go 
swoimi silnymi ramionami. Drobny chłopak wtulił się w niego i rozpłakał. To było 
dla niego zdecydowanie za dużo. Nie chciał już jako pierwszej zobaczyć czerwonej 
róży. Teraz chciał zobaczyć chłopca, który przez ostatnie kilka tygodni opiekował się 
nim, śmiał, przytulał, rozmawiał i skradł jego serce. Taehyunga.

W końcu podjęli ostateczną decyzję. Taehyung uruchomił portal poprzez specjalne 
urządzenie, które nie miało swojej nazwy. Chyba, że X666T8 się liczy. Wyglądało to 
trochę jak kasa fiskalna, ale bez klawiatury i było dużo mniejsze. Do jego uruchomienia 
potrzebna była specjalna karta, którą Tae zwinął z pracowni razem z całym sprzętem. 
Gdy włożył kartę do czytnika, zaświeciły się diody, a on rzucił je na ziemię. Urządzenie 
zaczęło piszczeć. Chłopcy na chwilę ogłuchli. Zaczęło im się kręcić w głowie. Zabrał 
ich sporych rozmiarów, zielony wir.

Kilka sekund później znaleźli się w pracowni starszego. Pełno nowoczesnych 
maszyn. Wielkie ekrany, komputery. Wszystko w odcieniach szarości. Dla Taehynga 
nie było to nic nowego, ale pomyślał, że spodobałoby się tu Jeonowi.

Tae poszedł do apteki po potrzebny im zestaw do naprawy wzroku. Zostawił to-
warzysza samego, bo chciał jak najszybciej wrócić. Nie lubił przechadzać się nowymi 
alejkami. To zdecydowanie nie były jego klimaty. Polubił świat Jungkooka. Chciał 
zostać tam na dłużej, może nawet zamieszkać na stałe.

Po drodze mijał nowe, unoszące się na spodkach sklepy i wieżowce sięgające chmur. 
Kilka razy potrąciły go prawie latające samochody. Nigdy wcześniej nie zastanawiał 
się nad tym, jak działają te wszystkie sprzęty. Było to dla niego codziennością. Dziś 
się zastanawiał. Naprawdę go to interesowało.

W aptece wziął potrzebne mu artykuły i wyszedł. Nie było tam czegoś takiego jak 
pieniądze, nie były potrzebne. Wrócił do pracowni. Ostatni raz dodał otuchy przyja-
cielowi i przygotował go do zabiegu.

Zabieg, na który się zdecydował, był bardzo bolesny. Jungkook się nie bał. On był 
przerażony. Z resztą Taehyung również. Nigdy go nie przeprowadzał, ale nie było to 
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skomplikowane. Większość wykonywała się sama. On musiał tylko wykonać wszystko 
po kolei, jak w instrukcji.

1. Zdezynfekować oczy oraz ich okolice.
2. Rozpakować szczypce i nakierować je na gałki oczne.
3. Odpakować skalpel xy i naciąć źrenice.
4. Wyjąć źrenice za pomocą strzykawki.
5. Wyjęte źrenice nasączyć w roztworze nr 1.
6. Wciągnąć źrenice strzykawką i ponownie zaaplikować.
7. Zakropić oczy kroplami x7.

Podczas zabiegu Jungkook krzyczał i błagał, aby Taehyung przestał. Chciał umrzeć, 
bo ból był nie do zniesienia. Jednak Taehyung nie mógł się już wycofać. Wykonał 
wszystko zgodnie z instrukcją. Skończył. Ból ustąpił. Zabieg się powiódł.

Jungkook powoli i niepewnie otworzył oczy. Świat nabrał barw, światła i kolo-
rów. Pierwszym, kogo zobaczył, był Taehyung. Przywitał go swoim kwadratowym 
uśmiechem i wyjął zza pleców różę, którą przyniósł ze sobą z Ziemi. Młodszy jednak 
nie zauważył róży, wpatrzony w twarz przyjaciela, powoli studiował każdy detal. 
Od brązowych oczu, zgrabny nosek i pieprzyk na nim, po pełne lekko różowe usta, 
którym poświęcił najwięcej czasu, co nie uszło uwadze Tae. Powoli pokonał dzielące 
ich centymetry i złączył ich usta w delikatnym pocałunku. Zawstydzony Jungkook 
szybko przytulił starszego, próbując ukryć swoje zawstydzenie.

Młody chłopak zobaczył dziś wszystko, co był w stanie, cały świat Taehyunga. 
Uważał, że był wspaniały. Jednak najbardziej chciał zobaczyć ziemię. Chciał zobaczyć 
wszystko wraz z towarzyszącym mu przyjacielem. Tae również chciał już wrócić na 
ziemię. Strasznie zgłodniał i miął ochotę na żelki.

Odpalił portal i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że wciągnął tylko Jeona, 
zostawiając głodnego chłopaka samego.

Jungkook odzyskał wzrok, ale już nigdy nie zobaczył chłopca o fioletowych włosach 
nie z tej ziemi. Świat stracił na wartości, a róże przestały być piękne. Chłopak nigdy 
więcej nie zachwycił się naturą. Stał się zwykłym, nijakim szarym człowiekiem.





CENA POKOJU
◆ 

Filip Siuda

Statek był w połowie drogi między Marsem a Ziemią. Wyglądem przypominał 
samolot i pełnił jego rolę, tyle że na szerszą skalę. Linie kosmiczne cieszyły się 

sympatią mieszkańców całego Układu Słonecznego, ponieważ podróżowanie pro-
mami kosmicznymi było bardzo wygodne. Nowe modele miały wbudowany system 
tworzenia sztucznej grawitacji, dzięki czemu pasażerowie nie podlegali stanowi nie-
ważkości. Pozwalało to na, między innymi, sprzedawanie normalnych przekąsek po 
zawyżonych cenach, nawet podczas podróży międzyplanetarnej. Promami latali naj-
różniejsi ludzie. Od elegancko ubranych dżentelmenów, piastujących urząd bankiera, 
dyplomaty czy wysokiego urzędnika, przez kolorowe włosy nastolatki, podstarzałych 
jegomości w beretach, kończąc na, dających po sobie poznać zapachem, włóczęgach. 
Jednak wygląd jednego z pasażerów przyciągał szczególną uwagę. O obiekcie biernej 
atencji całego przedziału można by powiedzieć, że nie miał ubrania w ogóle, lub że 
pokrywało go całego. Nie każdy kształt na ciele jegomościa był ludzki, więc analogicz-
nym domysłem byłoby kierowanie się ku temu, że było to jednak ubranie. Materiał 
przypominał nanowłókno – był elastyczny, jednak wytrzymały. Zazwyczaj ubrania 
z podobnego materiału nosili strażnicy w dobrze rozwijających się korporacjach, 
ponieważ nie był to tani sprzęt, a nanowłókno potrafiło chronić przed większością 
obrażeń zewnętrznych. Strój jegomościa jednak nie przypominał również do końca 
uniformu strażnika. Był zbyt… nie mundurowy. Skafander pokrywał także w całości 
głowę. Nie do końca w formie hełmu, bardziej jako przylegający worek – maska, która 
nie prezentowała żadnego wyrazu. Po prostu biała nicość w miejscu, w którym powinna 
znajdować się twarz. Jegomość podpierał ścianę promu. Głowę miał obróconą w kie-
runku drzwi, jakby na coś czekał. Lub na kogoś. Do przedziału wszedł uśmiechnięty, 
wąsaty mężczyzna w eleganckim garniturze z małą, żółtą muszką przy szyi. Przestał 
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się uśmiechać, w momencie, kiedy zobaczył dziwnie ubranego jegomościa. Uśmiech 
ustąpił miejsca przerażeniu. Nie myśląc długo, mężczyzna rzucił się do ucieczki 
w pełnym przerażenia krzyku.

W przedziale zapanowała lekka panika, jednak na tyle duża, by gęstość ludzi 
w przejściu się zwiększyła. Osobnik bez twarzy przepychając się, szybkim krokiem 
zaczął podążać za uciekającym mężczyzną. Grubas miał nadzieję zgubić go w drugim 
przedziale, jednak jego najszybszy bieg nie mógł się równać choćby przyspieszonemu 
marszowi jegomościa w kombinezonie. Dogonił go, gdy ten próbował otworzyć drzwi 
do kolejnego przedziału. Osobnik bez twarzy chwycił za szyję mężczyznę w muszce 
i podniósł go jedną ręką na paręnaście centymetrów od podłoża.

– Nie, proszę! Ja się poprawię! Obiecuję! – wykrzyczał przerażonym głosem wąsacz.
Jednak jegomościa bez twarzy nie obchodziły jego słowa, nie wiadomo nawet 

czy je rozumiał. Z przedramienia jego wolnej ręki wysunęło się ostrze. Po szybkim 
pchnięciu prom stracił jednego pasażera, następnego dnia prawdopodobnie reputację. 
Wśród świadków całego zdarzenia zapanował chaos, który został wykorzystany przez 
osobnika bez twarzy. Chwilę później pilot zauważył informację o ręcznym otwarciu 
zachodniej śluzy w luku bagażowym. Mając na uwadze fakt, że zdarzyło się to zanim 
rozeszła się wieść o morderstwie, nie zwrócił na to większej uwagi.

* * *

Kupienie, w dzisiejszych czasach, kawałka ziemi na Wenus nie jest zbyt trudne. Zwłasz-
cza kiedy pełni się wysokie stanowisko w Rządzie Solarnym. Jest to sprzyjający urząd, 
albowiem nikt nie zastanawia się nad przeznaczeniem tej ziemi. Kanclerz Middes 
przechadzał się po swoim gabinecie. Miał oczywiście wiele gabinetów w całym Ukła-
dzie Słonecznym, jednak ten na Wenus był jego ulubionym, Mimo że nie znajdował 
się on w budynku solarnego parlamentu, to właśnie w nim podejmowane są decyzje 
o dalszych losach wszystkich zamieszkałych planet. Jedną ścianę gabinetu, stanowiła 
ogromna, pancerna szyba, przez którą Kanclerz widział całą, ogromną placówkę. Nie 
ma żadnej ogólnie przyjętej nazwy dla tego budynku. Może dlatego, że nie miał kto 
go nazwać? Mało osób wiedziało o jego istnieniu, więc nikt nigdy nie trudził się, by 
go jakoś zidentyfikować. Przez brak lepszego określenia Kanclerz, kiedy już musiał 
wymienić to miejsce, nazywał je po prostu „fabryką”, „budynkiem na Wenus” lub 

„żłobkiem”. Middes uśmiechał się widząc to, co działo się za szybą. Po lewej stronie była 
„wylęgarnia”. To tam z wielkich, świecących kokonów wyciągano dziecko podobne 
do istoty bez twarzy. Dalej humanoidalne istoty kładło się na bieżnię, po której po 
pewnym czasie zaczynały chodzić. Te, które już chodziły, były kierowane na progra-
mowanie. Tam wgrywało się im do głowy całą wiedzę dotyczącą tego, czym będą się 
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zajmować. Było to możliwe dzięki specjalnym urządzeniom, wyglądającym jak hełmy 
z durszlaka, ze stanowczo za dużą ilością kabli. Tak uformowane i zaprogramowane 
osobniki szły na środek sali, gdzie rozpoczynał się dwudniowy proces treningu i doj-
rzewania. Po dwóch dniach, dojrzałe bez twarzowe istoty szły na prawo, do szeregu. 
Tam stały bez ruchu i czekały na rozkazy. To był największy projekt Middesa. Gatu-
nek, który sam stworzył. No… może nie sam, pomagał mu cały zespół naukowców. 
Jednak w momencie, w którym ich dzieło posiadło ich wiedzę, oni sami nie byli już 
do niczego potrzebni. Niedługo po tym stali się pierwszymi celami owoców swojej 
pracy. Teraz budynek był całkowicie samowystarczalny. Kanclerz usłyszał pukanie 
do drzwi. Zaraz po tym w progu pojawił się Poseł Marcus. Kanclerz nawet na niego 
nie spojrzał, skinął tylko ręką, dając mu znak, żeby podszedł.

– I co myślicie, panie Pośle? – spytał, gdy ten dołączył do niego przy szybie.
– To… niesamowite. Czyli to ten cud, który trzyma układ słoneczny z dala od 

wojen? – zapytał, patrząc na cały proces produkcji.
– Owszem, działa skutecznie od pięćdziesięciu lat. Moje opus magnum. Od dwu-

dziestu lat nawet nie potrzebujemy nawet nowych materiałów. Okazało się, że można 
tworzyć nowe ze szczątek martwych. Nie żyją długo. Wie pan, są raczej „jednozada-
niowi”, prawie nigdy jeden osobnik nie uczestniczy w dwóch misjach podczas swojej 
egzystencji.

Poseł spojrzał na Kanclerza z podziwem.
– Jakie jest ich paliwo? Karmicie je czymś? – zapytał z zaciekawieniem.
– Nie, są jak ten budynek, samowystarczalne. Tak jak nas napędza reaktor atomo-

wy i kilka pomp wodnych, tak je jedynie misja. Również, podobnie jak ten budynek, 
nie mają nazwy – Kanclerz uśmiechnął się pod nosem. – Nie muszą się nawet w nic 
ubierać. Są uwarunkowane genetycznie, by ich odpowiednik skóry był w całości 
zrobiony z nanowłókien.

– Niesamowite – szepnął Poseł.
– Prawda. Są niezastąpione.
Zapadło niezręczne milczenie, w którym twarz Posła przybrała zmartwiony wyraz. 

Był on spowodowany myślami, które przerodziły się w słowa.
– Czyli… to wszystko ich spra… zasługa? Brak opozycji? Brak konfliktów?
– Tak, ludzie nie muszą już dłużej zabijać, mamy ich. Oczywiście… mało kto o nich 

wie, są ściśle strzeżonym projektem. Ludzie śpią spokojnie, a one robią swoje. Pamięta 
pan akcję na Fobos? Wysadziły ten przeklęty księżyc razem z całą rebelią! – Kanclerz 
powiedział to z szalonym entuzjazmem.

Szalonym w tym złym sensie. Na ustach malował mu się szeroki, chory uśmiech. 
Poseł zauważył to i trochę zwątpił w słuszność swojej obecności w tym miejscu.
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– Więc… Fobos to też oni? Nie wybuchły tam czasem elektrownie nuklearne?
– Nie tylko one. W rzeczywistości wspomogły je głowice jądrowe we wcześniej 

przygotowanych przez mój projekt odwiertach. Proszę nie wierzyć mediom, mówią 
to, co każemy im mówić.

Poseł przełknął ślinę. Czyli te wszystkie zgony, zniszczone miasta, czasem i całe 
satelity… to przez to? Przez tę humanoidalną papkę, stworzoną tylko po to, by zabijać? 
Gdy dostał wiadomość o „cudzie” nie spodziewał się morderczych maszyn. Czy one 
coś w ogóle czują?

Kanclerz przyjrzał się przerażonej twarzy Posła.
– Czy coś pana trapi? Niech pan nie mówi, że spodziewał się pan, iż utrzymanie 

pokoju możliwe jest bez przelewania krwi. Tym sposobem przynajmniej człowiek nie 
zabija człowieka. To dar rozwoju technicznego. Dar dla ludzkości, ode mnie.

– Kazaliście wysadzić jeden z księżyców Marsa! – krzyknął Poseł, którego przy-
gniotły emocje.

Kanclerz popatrzył na niego zaintrygowany. Jednak w tym spojrzeniu nie było 
nic pozytywnego.

– Ma pan rację, kazałem – powiedział odchodząc od szyby. – Na pana chyba już 
pora, panie Pośle – wskazał drzwi. – Nie będę pana dłużej zatrzymywał.

Poseł szybkim krokiem ruszył w stronę wyjścia.
– Proszę pozdrowić swojego przyjaciela z wąsikiem! – krzyknął Kanclerz, gdy 

mężczyzna przekroczył próg.
Poseł to usłyszał, jednak nie od razu zrozumiał. Odnalezienie drugiego dna wypo-

wiedzi przyszło samo. Dokładniej na schodach, w humanoidalnej postaci z ostrzem 
wystającym z przedramienia. Ostatnią czynnością Posła Marcusa było wrócenie myślą 
do porannego sprawdzenia nekrologu urzędników. Po przypomnieniu sobie nazwisk, 
było już za późno na jakiekolwiek inne przemyślenia.

* * *

Gdzieś w próżni kosmicznej, na drodze Mars – Ziemia, w nicości unosiła się ludzka 
sylwetka. Nie należała ona do człowieka, ale do istoty proporcjonalnie podobnej.

Istota ta nie miała twarzy, nie miała celu, nie miała prawa istnieć. Według niektó-
rych nie miała także prawa czuć.

Prawda była jednak nieco inna. Nie można po prostu stworzyć istoty, która nic nie 
czuje. Nawet komórka czuje, że czas na podział. Uczucia tej jednostki nie były może 
zbyt rozwinięte czy skomplikowane. Czuła tylko, że sens jej życia został wypełniony. 
Cel był prosty – zabij. Zabiła. Czuła dumę, czuła spełnienie, czuła, że czas umierać.



PODRÓŻ W GŁĄB UMYSŁU
◆ 

Julia Stalińska

– Kyle Jenkins! – na dźwięk swojego imienia młody, na oko szesnastoletni chłopak 
został wyrwany z głębokiej zadumy.

To mama go woła, bo znów zapomniał wyłączyć kuchenki. Ostatnio często mu 
się to zdarza.

– Kyle, dziecko, czy ty chcesz pozbawić nas domu? – ostrym tonem pyta kobieta.
– Przepraszam mamo, ja tylko myślałem o…
– Nie ważne już. Idź do pokoju, za pół godziny przychodzi pani Morgan, będziesz 

miał matematykę. Przygotuj się.
Kyle od pół roku nie chodzi do szkoły. Spowodowane jest to jego chorobą. Cierpi 

na schizofrenię. Dzięki temu więcej czasu poświęca terapiom, które mają mu pomóc 
ją zwalczyć. Odmiana jego choroby polega na częstym uciekaniu się w wyimagino-
wane światy. Potrafi w ciągu kilku sekund znaleźć się w zupełnie innej galaktyce, albo 
nawet dalej. Chłopak jest bardzo inteligentny. Uwielbia rysować, najlepsze ze swoich 
podróży uwiecznia na kartkach, które później zdobią ściany jego pokoju.

Tego dnia miał zostać sam w domu. Jego mama tego nie lubi, zawsze się niepokoi, 
że może stać się coś złego, podczas jej nieobecności. Kyle jednak zawsze stara się ją 
zapewnić, że nie ma się co martwić, przecież nie jest małym dzieckiem i na pewno 
wszystko będzie w porządku, chociaż sam w głębi duszy też bardzo się stresuje, gdyż jest 
świadomy tego, że często zdarza mu się wyłączyć w najmniej spodziewanym momencie.

Kiedy pani Jenkins opuściła dom, chłopak od razu pobiegł do siebie. Chciał na-
rysować krajobraz, który widzi z okna. „Dzisiaj jest naprawdę piękny” – pomyślał. 
Przygotował wszystkie przybory i położył się na łóżku – stamtąd ma najlepszy widok. 
Zaczął rysować, miał dzisiaj sprawną rękę, wszystko wychodziło mu idealnie. Prze-
suwał się pod różnymi kątami, żeby uchwycić każdy obiekt, który chciał narysować. 
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Nagle poczuł coś dziwnego. Jakby wstał, mimo że wiedział, że wciąż siedzi. Obró-
ciwszy się, zobaczył siebie. Śpiącego siebie z ołówkiem w ręku. Wiedział, że to jedna 
z jego halucynacji związana z chorobą, lecz czuł, że ta jest jakaś bardziej realistyczna, 
prawdziwsza. Nagle jego oczom ukazała się niewielka zielonofioletowa kula światła. 
Chłopak, bez chwili zawahania, zbliżył się do niej, wyciągnął rękę i nagle okropnie 
zakręciło mu się w głowie. Zamknął oczy, bo wiedział, że wtedy nie będzie tego tak 
mocno odczuwał. Gdy je otworzył, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Znalazł się na 
najwspanialszej planecie, jaką kiedykolwiek odwiedził podczas swoich wizji. Otaczała 
go niesamowita roślinność, w oddali znajdowało się jakieś miasto. Postanowił, że ruszy 
w jego stronę. Po drodze podziwiał cudowne pejzaże owej planety.

Kiedy dotarł do miasteczka, ujrzał wielu ludzi. Wyglądali trochę jak duchy.
– Nowy! Nowy! – usłyszał, podczas gdy grupa przyjaźnie wyglądających osób 

podążała w jego stronę.
– Witaj kochaneczku, jak ci na imię? – ciepło zapytała starsza kobieta.
– Yhmm… Kyle – niepewnie odparł. – Gdzie ja właściwie jestem? Co to za miejsce?
– Ach! To planeta… kraina. Ciężko określić. Nazywa się Ain Ezram. Ojej! Trzeba cię 

zaprowadzić do Mughdara, naszego eee… przywódcy – uśmiechnęła się promiennie.
Mimo, że Kyle nie miał pojęcia kim jest kobieta, wiedział, że może jej zaufać. Po-

szedł za nią.
Dotarli do wysokiego budynku. Weszli do środka. Kyle zauważył, że nie ma tu 

żadnych schodów, ani windy.
– Gabinet Mughdara jest na dziesiątym piętrze. Leć przodem.
– Leć?! Niby jak?! Nie umiem latać! – odparł chłopiec z niezadowoleniem.
– Skoro tu jesteś, to na pewno umiesz. Skup się, pomyśl o tym. Uda ci się.
Młodzieniec z niedowierzaniem pokręcił głową, lecz skoncentrował się i w mgnie-

niu oka uniósł się o kilka metrów nad ziemię. Wzleciał na wysokość około 35 metrów 
i zobaczył drzwi z tabliczką, na której widniał napis: „Mughdar Massal – naczelnik 
Planety Ain Ezram”. Nieśmiało zapukał, a zza drzwi dobiegł niski, lekko zachrypnięty 
głos mężczyzny:

– Proszę wejść.
Kyle niepewnie otworzył drzwi i wszedł do środka. Pomieszczenie było całkowicie 

białe, nie było w nim ani śladu innego koloru, poza samym Mughdarem.
– Co cię tu sprowadza młodzieńcze? Nie widziałem cię jeszcze. Jak się nazywasz? – męż-

czyzna był bardzo życzliwy, jednak w jego głosie można było wyczuć wyraźną stanowczość.
– Eee… Dzień dobry nazywam się Kyle. Kyle Jenkins. Znalazłem się tu eee… Sam 

nie wiem. Pani eee… nie przedstawiła mi się… Eee… Ona kazała mi tu przyjść – 
chłopak nie mógł się wysłowić, był pełen emocji.
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– Pani Moore, wspaniała kobieta… Posłuchaj mnie Kyle. Znajdujesz się na planecie 
Ain Ezram. Tutaj trafiają ludzie podobni do ciebie. Większość z nich na Ziemi cier-
piało na tę samą chorobę co ty. Ta kraina jest ucieczką od prawdziwego świata. Tutaj 
jest wspaniale, jednak ma to swoją cenę. Zostawiłeś swoją ziemską skorupę u siebie 
w pokoju. Możesz do niej wrócić, ale nie jest to proste. Musisz chcieć tego bardziej 
niż czegokolwiek innego. Wrócisz wtedy zupełnie zdrowy, bez nawrócenia choroby, 
jednak, jeśli ci się nie uda, zostaniesz z nami na zawsze. A twoja ludzka skorupa…

– Rozumiem – odparł poważnie chłopak.
– Jakbyś czegoś potrzebował, cały czas tu jestem.
– Dobrze. Do widzenia.
Wychodząc z pokoju, zastanawiał się, czy da radę zejść na dół, ale okazało się, że 

nie ma z tym żadnego problemu. Na dole czekała na niego pani Moore. Razem wyszli 
z budynku.

– Chciałbyś pewnie zwiedzić to miejsce, prawda? – zapytała kobieta, a chłopiec 
ochoczo pokiwał głową.

Pani Moore oprowadzała go po planecie przez cały dzień. Zobaczył łąki, na któ-
rych rosły przepiękne kwiaty, podobne do ziemskich irysów, jednak było w nich coś 
magicznego, co sprawiało wrażenie, że są o wiele cudowniejsze. Widział zakamarki 
miasta, piękne kamieniczki – ta kraina była spełnieniem jego wszystkich marzeń.

Wieczorem zaprosiła go do swojego domu, żeby mógł u niej przenocować. Zaparzyła 
herbatę, usiedli przy stole i zaczęli rozmawiać. Wtem do kuchni wbiegła przepiękna 
dziewczyna. Kyle był zdziwiony, ale nie mógł oderwać od niej oczu.

– Amelie! Zobacz! W końcu ktoś w twoim wieku! To jest Kyle. Przybył do nas 
dzisiejszego ranka.

– Hej Kyle – twarz dziewczyny w mgnieniu oka oblała się rumieńcem.
Chłopak tylko się uśmiechnął. Nigdy nie miał zbyt wielu znajomych. Nigdy z ni-

kim nie wychodził na miasto. Kiedy jeszcze chodził do szkoły, miał tylko znajomego, 
z którym spędzał czas na przerwach, głównie ucząc się.

– Idźcie razem na spacer, pokaż koledze, jakie wspaniałe jest niebo u nas w nocy.
Kiedy opuścili dom, przez dłuższy czas w ogóle nie rozmawiając, szli wieloma 

ścieżkami. Jednak docierając do tej niesamowitej łąki z kwiatami przypominającymi 
irysy, Kyle postanowił zacząć rozmowę.

– Naprawdę tu pięknie.
– Racja – odpowiedziała Amelie. – Jakie widzisz tutaj kwiaty?
– Nie jestem w stanie określić, ale wyglądają jak irysy.
– Fascynujące… Ja na przykład widzę mnóstwo stokrotek, każdy widzi inny gatunek. 

Niesamowite prawda?
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– Tak, dość niespotykane. Mam pytanie. Czy wy jesteście ludźmi? – dopiero po 
zadaniu tego pytania chłopak spostrzegł, jak nietaktowne ono było.

Dziewczynę wyraźnie to rozbawiło.
– Niezupełnie. Jesteśmy wnętrzami swoich ziemskich ciał. Ojej. To nie tak. Można 

powiedzieć, że duchami, ponieważ tu trafia tylko nasza dusza. Docierają tu tylko 
osoby, które czuły, że tamten świat nie jest tym, w którym powinni się znajdować. Ja 
znalazłam się tutaj zupełnie nieświadomie. Po prostu zasnęłam, a obudziłam się na tej 
łące. Nie doceniałam tego miejsca, chciałam wrócić, ale nie dałam rady. Najwidoczniej 
jakaś głęboko skrywana cząstka mnie nie zamierzała z powrotem znaleźć się na ziemi. 
Nie wiem, co się stało ze skorupą, która tam została. Teraz nauczyłam się żyć tutaj. 
Tu jest cudownie na swój sposób. Pamiętaj, wybór należy do ciebie, lecz wiedz, że nie 
zostało ci już dużo czasu na decyzję. Później już nie będziesz miał możliwości powrotu.

Z dnia na dzień spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Połączyła ich silna więź. Wiele 
rozmawiali. Kyle pierwszy raz doznał takiego uczucia. To była miłość. Czysta, praw-
dziwa i niewinna. Oboje byli tego zupełnie nieświadomi.

– Kyle! Kyle! Dzisiaj mija rok. Rok od kiedy tu jesteś. To dokładnie godzina czasu 
ziemskiego. Musisz podjąć decyzję do zmierzchu. Wtedy zjawi się tu Mughdar – za-
wołała Amelie.

Chłopak pomyślał o matce – pewnie będzie za nim tęsknić. Nie miał pojęcia, co 
robić. Czuł wewnętrzne rozdarcie. Tęsknił za mamą, ale nie chciał zostawiać Amelie. 
Wiedział, że będzie równie smutna. Tu było tak wspaniale. Nie mógł się zdecydować.

Kiedy zaczął zapadać zmierzch, do drzwi domu pani Moore zapukał Mughdar. Kyle 
już wiedział, że czeka go ostateczna decyzja. Postanowił wrócić.

– Witaj chłopcze. Widzimy się ponownie. Jaki jest twój wybór – zapytał naczelnik.
– Ja… Ja jednak wrócę do domu. To jest wspaniałe miejsce, lecz czuję, że muszę 

wrócić do mamy… Ona będzie za mną tęsknić.
– Uważam, że to dobra decyzja mój drogi.
Amelie rzuciła mu się w ramiona. Nie mogła powstrzymać łez.

– Ja… B… będę… T… t… tęsknić. Nie zapomnij… o mnie.
To było najsmutniejsze pożegnanie, jakie kiedykolwiek przeżył.

– Chłopcze już czas. Muszę cię zaprowadzić na rozdroże, tam, gdzie się pojawiłeś. 
Amelie możesz iść z nami.

Chłopiec czuł się strasznie nieszczęśliwy, a jednak bardzo chciał wracać.
Dotarli na rozdroże. Pamiętał to miejsce w każdym najmniejszym detalu, mimo 

że przez cały rok nie wrócił tu ani razu.
– Skup się. Pomyśl o tym, jak tu trafiłeś, co się wtedy stało. Wyobraź sobie, jak 

wracasz do domu.
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Kyle starał się jak tylko mógł. Wtem niespodziewanie w powietrzu zmaterializo-
wała się identyczna kula światła, jak tego dnia, gdy zjawił się na tej planecie. Chłopak 
ostatni raz pożegnał się z Amelie, skinął głową w stronę Mughdara i jak poprzednim 
razem wyciągnął do niej rękę. Tym razem jednak poczuł silne uderzenie, a jego oczy 
zasłonił mrok. Kyle zemdlał. Kiedy się ocknął ujrzał twarz Amelie i Mughdara.

– Nie ma powrotu – stwierdził naczelnik. – To niemożliwe. Nie wrócisz do domu, 
tak strasznie mi przykro.

Amelie po raz kolejny zalała się łzami. Nie wiedziała czy to łzy szczęścia, czy też 
smutku. Kyle zostaje z nimi. To już pewne.

W tej chwili mama chłopca wróciła do domu.
– Kyle!? – zawołała, jednak nie otrzymała odpowiedzi.
Szybko wbiegła na górę, do jego pokoju. Zobaczyła syna leżącego na łóżku. Chłopak 

nie oddychał. Jego serce również przestało bić. Matka wpadła w ogromną rozpacz. 
Jej synek, jej dziecko nie żyje.

W jego ręku była tylko kartka z rysunkiem. Jego ziemska skorupa narysowała to, 
podczas gdy dusza próbowała opuścić Ain Ezram. Rysunek przedstawiał bajeczny 
krajobraz łąki z irysami, a w rogu widniał niewielki napis:

„Nie smuć się mamo, ta kraina jest wspaniała. Z tej podróży nie udało mi się wrócić. 
Tutaj będzie mi lepiej”.





LOT MOTYLA
◆ 

Dominik Steciąg

16 czerwca 2690 rok ery imperium, był to ostatni dzień władania ludzkości na 
powierzchni oraz pierwszy dzień ery upadku. Tego dnia z ziemi wyszły potwory 

o różnej wielkości, przypominające swym wyglądem owady, które zostały nazwane 
Kaibutsu. Tego dnia populacja ludzi została zredukowana do kilkuset tysięcy, a ci którzy 
przeżyli uciekli na, stworzonych wtedy, sześćdziesiąt sześć latających okrętów nazwa-
nych „wyspami”, które były napędzane mieszaniną magmy oraz ebonitu. Tylko dzięki 
nim ludzkość przetrwała i rozpoczęła badania nad bronią mogącą pokonać Kaibutsu. 
Wiele lat eksperymentów i ukrywania się na wyspach pozwoliło stworzyć specjalną 
technologię, która sprawiała, że wyspy stawały się niewidzialne. Naukowcy po zbadaniu 
zwłok jednego ze stworów, który spadł na wyspę odkryli, jak stworzyć broń mogącą 
przebić się przez pancerz potworów. Broń nazwano Muda. Od tamtej chwili, na każdej 
wyspie, rozpoczęto produkowanie broni oraz szkolenie ludzi. W 30 roku ery upadku po 
raz pierwszy użyto Mudy podczas ataku Kaibutsu na największą z wysp – Mutsu, której 
zabrakło mieszaniny i nie miała, jak się ukryć, lecz podczas tej bitwy okazało się, że broń 
jest skuteczna i ludzie odnieśli pierwsze zwycięstwo nad potworami.

Elia zamknęła książkę i spojrzała przez okno, za którym rozciągał się widok na 
miasto na wyspie Owari. Wstała z łóżka, na którym czytała książkę, podeszła do szafy 
w swoim pokoju i przebrała się w mundurek składający się z białej koszuli z niebieskimi 
paskami na kołnierzu marynarskim oraz niebieskiej plisowanej spódnicy sięgającej 
do kolan, a następnie wyszła z domu i udała się do szkoły. Elia poczuła mocny wiatr 
w swych ciemnych długich włosach, przez co musiała je odsunąć sprzed swoich oczu.

„Od tamtych wydarzeń minęło już pięćset lat” – pomyślała Elia. – „Ludzie coraz 
częściej mówią, że powoli era upadku się kończy. W sumie nic dziwnego, skoro ludzi 
jest coraz więcej i niedługo planują zbudować nową wyspę”.
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Elia uśmiechnęła się i skręciła w uliczkę, która jak wiedziała była skrótem w dro-
dze do szkoły. Po kilku minutach znalazła się przed wejściem i mimo, iż chodziła 
do tej szkoły już od roku brama zawsze wywoływała u niej zachwyt. Wysokie mury 
zbudowane z marmuru, kolumny pokryte wspaniałymi płaskorzeźbami, które pod-
trzymywały dach oraz wiele wspaniałych obrazów na korytarzach. Szkoła liczyła 
cztery piętra. Na każdym z pięter znajdowało się po sześć klas, na dwa roczniki poza 
ostatnim, które było dostępne tylko dla najlepszych uczniów, nauczycieli oraz dla 
osób, które danego dnia miały otrzymać Mudę. Marzeniem Elii było dostanie się 
na ostatnie piętro i zostanie najlepiej władającą Mudą kobietą. Lecz przed nią była 
długa droga oraz wiele nauki. Wzięła głęboki oddech i ruszyła na rozpoczęcie roku 
szkolnego, w którym jak wiedziała zostanie jej przydzielona Muda, która dla każdego 
człowieka była jedyna i niepowtarzalna, nie było dwóch takich samych broni. Lecz 
nikt nie wiedział w jaki sposób się to dzieje, bo wszystkie bronie produkowano w ten 
sam sposób, a proces nadawania broni był objęty tajemnicą, którą znali tylko użyt-
kownicy Mud. Gdy weszła do hali, na której miało się odbyć rozpoczęcie, usiadła na 
jednym z miejsc przeznaczonych dla jej klasy. Chwile później obok niej pojawiły się 
jej przyjaciółki, z którymi natychmiast się przywitała i wyściskała. Po kilkunastu 
minutach wszystkie miejsca były już zapełnione i rozległ się dźwięk dzwonu, który 
oznaczał, że otwarcie nowego roku szkolnego się rozpoczęło. Na sali nastała cisza, 
a na mównicę wyszła dyrektorka szkoły.

– Dziękuję wszystkim za przybycie na oficjalne otwarcie roku szkolnego – powie-
działa dyrektorka.

– Nazywam się Akechi. Akechi Mitsuhide i jestem dyrektorką akademii Honō no 
chō. Jak wiecie specjalizujemy się w nauczaniu przyszłych Senshi, aby mogli walczyć 
z Kaibutsu. Jak co roku bardzo się cieszę, że mogę powitać nowych uczniów w naszej 
szkole – dyrektorka spojrzała w stronę, po której siedziały pierwsze klasy i uśmiech-
nęła się. – Dobra tam! – wykrzyknęła nagle. – Nie lubię dużo gadać więc nie będę 
tego przedłużać, otwieram nowy rok szkolny i wszyscy do swoich klas – z wielkim 
uśmiechem patrzyła na rozkojarzonych uczniów jej nagłą zmianą tonu jakim mówiła.

Dyrektorka zeszła z mównicy i wyszła z hali śmiejąc się. Wszyscy uczniowie wstali 
i rozeszli się do swoich klas z wielkim zdziwieniem. Elia wraz ze swoimi przyjaciółmi 
weszła do klasy i każdy usiadł na swoje miejsce. Ich wychowawca, Hatori Hanzou, 
który był już starym człowiekiem, wszedł do klasy.

– Witam was wszystkich ponownie i bardzo się cieszę, że nikogo nie brakuje po 
tej przerwie – powiedział nauczyciel. – Mam nadzieję, że każdy z was miło spędził 
czas podczas przerwy – uśmiechnął się i kontynuował. – Jak wiecie na drugim roku 
odbędzie się rytuał uzyskania Mudy, na którym dowiemy się kto z was jest w stanie się 
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nią posługiwać – profesor spojrzał po twarzach swych uczniów, na których malowała 
się powaga, a w ich oczach dało się zauważyć błysk ekscytacji.

Uśmiechnął się jeszcze szerzej i dodał:
– Tym razem dyrektorka postanowiła przyspieszyć odbycie się rytuału i ustaliła 

datę na jutro – patrzył, jak zmieniają się twarze jego wychowanków z poważnych na 
zdumione tą informacją.

– Jak to już jutro? – spytał jeden z przyjaciół Elii o imieniu Utra Ash, chłopak o czer-
wonych włosach i zielonych oczach.

Nauczyciel tylko się uśmiechnął i odparł:
– Tak zadecydowała młoda Mitsuhide, cóż nic z tym nie zrobimy Ash-kun. Widzę, 

że jesteście wszyscy, ale nie mamy czego omawiać dzisiaj, więc idźcie odpocząć przed 
jutrzejszym dniem.

Wszyscy zebrali się do wyjścia. Elia i jej dwie przyjaciółki Sayaka Saya oraz Enma 
Irina wracały razem do domu. Saya była niską dziewczyną o niemal białych włosach, 
miała zielone oczy oraz jasną skórę. Kiedy Elia ją poznała, uznała, że Saya jest leniwa, 
bo uwielbiała spać, ale mimo wszystko, kiedy się czegoś podejmowała, była w stanie 
włożyć w to wiele wysiłku. Natomiast Irina była wysoka, o jasnych włosach i skórze, a jej 
oczy były tak błękitne, że patrząc w nie, można by mieć wrażenie wpadania w głębię 
oceanu. Szły obok siebie rozmawiając o banalnych rzeczach, uśmiechając się i witając 
ze wszystkimi znajomymi napotkanymi na drodze. Spędziły razem resztę dnia bawiąc 
się wspólnie. Elia wróciła do swego domu późno wieczorem. Poszła się wykąpać, a na-
stępnie przebrała się w koszulkę z krótkimi rękawami i ułożyła się do snu. Myślała, że 
nie zaśnie zbyt szybko przez emocje, które się jej trzymały, lecz zasnęła prawie od razu.

Następnego dnia, po zjedzeniu śniadania i ubraniu się, pobiegła pędem do szkoły 
nie mogąc się doczekać chwili, w której, być może, dostanie swą Mudę. Minęła bramę 
szkoły i szybko ruszyła na ostatnie piętro szkoły. Gdy dotarła zauważyła, że większość 
osób z jej klasy już jest, więc udała się w ich kierunku. W pomieszczeniu, w którym 
się znajdowali panowała taka cisza, że Elia słyszała oddechy osób stojących najbliżej 
jej. Kiedy upłynęło pół godziny otworzyły się drzwi po przeciwnej stronie pomiesz-
czenia. Wyszło z nich kilkoro nauczycieli i osób, których Elia nie rozpoznawała, oraz 
dyrektorka. Tajemnicze osoby były ubrane w dziwne, przypominające owadzi pancerz 
zbroje, z ich pleców zwisały różne bronie.

– Nadszedł czas dzieci – zaczęła dyrektorka. – W którym otrzymacie swoje Mudy – 
wszyscy zakrzyknęli z radości.

Umilkli, gdy dyrektorka uniosła rękę.
– Ale, zanim pozwolimy wam przystąpić do rytuału, musicie wiedzieć jaki jest 

warunek. – zamilkła na chwilę i popatrzyła na uczniów i westchnęła.
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„Widać po niej, że nie lubi tego robić. Ale czemu?” – pomyślała Elia.
– Musicie wiedzieć, że Muda jest bronią stworzoną przez waszą duszę. Każdy kto 

zechce przystąpić do rytuału dostanie do wypicia płyn stworzony z krwi Kaibutsu – 
w sali rozbrzmiały okrzyki zaskoczenia, które również zamilkły, gdy dyrektorka uniosła 
rękę. – Po wypiciu napoju mogą stać się dwie rzeczy albo uzyskacie swą Mudę, która 
będzie odwzorowaniem części waszej duszy, w której znajduje się podobny potwór jak 
Kaibutsu, albo wasza dusza zostanie rozerwana przez tą samą część duszy i staniecie 
się jednym z nich. Każdy, który stwierdził, że nie chce lub boi się przystąpić do rytuału, 
niech wyjdzie ze szkoły i wraca do domu – po wypowiedzeniu tych słów ilość osób, 
które były w pomieszczeniu zmieniła się diametralnie.

Z prawie dwustu osób zrobiło się czterdzieści. Dyrektorka powiedziała coś do ludzi 
w zbrojach i następnie zwróciła się do nich.

– Dobrze więc, teraz rozpoczniemy rytuał. Będę po kolei prosić was o podejście 
oraz wypicie napoju. Zaczniemy od lewej. Enma Irina ty pierwsza – Irina podeszła do 
dyrektorki, która wzięła małą choku od osób z tyłu i podała ją dziewczynie.

Irina wzięła głęboki oddech i wypiła zawartość. Nogi ugięły się pod nią i upadła na 
ziemię. Elia chciała podejść do niej i pomóc jej wstać, lecz ci z bronią ją powstrzymali. 
Irina zaczęła głośno krzyczeć, a jej skóra pokryła się czerwonymi liniami, które wyglą-
dały jak gałęzie drzewa rosnące w różne strony. Jej krzyk stawał się coraz głośniejszy, 
aż nagle ucichł. Jej skóra nadal pokrywała się czerwienią, a wyglądem coraz bardziej 
przypominała Kaibutsu. Nagle szybko wstała i rzuciła się, z potwornym rykiem, na 
najbliższych ludzi w zbrojach. Na krótką chwilę Elia ujrzała jej twarz i przerażona 
patrzyła, nie na twarz jej przyjaciółki, lecz na twarz Kaibutsu. Wojownicy dobyli 
swoje Mudy i szybkimi ciosami pocięli potwora, który jeszcze przed chwilą był czło-
wiekiem. Wszyscy uczniowie milczeli, patrząc przerażeni na truchło, jeszcze nie tak 
dawno należące do Iriny.

– Teraz macie ostatnią szansę, żeby odejść – powiedziała dyrektorka.
Elia toczyła wewnętrzną walkę z przerażeniem, a swoim marzeniem. Wszyscy 

nadal stali na swoich miejscach.
– W takim razie twoja kolej Sayaka Saya.
Saya podeszła, wzięła napój i szybko wypiła. Tak samo jak Iriny, jej skóra pokryła 

się czerwonymi pasami, lecz Saya nie upadła. Powietrze przed nią zaczęło błyszczeć, 
a w świetle zaczęło się coś formować. Przed Sayą pojawiły się dwa ostrza. Saya patrzyła 
się na nie. Jelce były czarne, oplecione dziwnym materiałem, którego Elia jeszcze 
nigdy nie widziała. Ostrza również były czarne, lecz przez ich środek biegła krwista 
czerwień, z której wychodziły cienkie żyłki, pokrywające resztę ostrza. Saya chwyciła 
je i oglądała z każdej strony.
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– Dobrze następny.
Po dłuższym czasie została już tylko Elia oraz jej przyjaciel Utra Ash. Gdy Ash 

wypił napój, pojawił się przed nim długi miecz. Jego jelec był pokryty ciemną skórą, 
ostrze również było ciemne i podobnie jak każda Muda, przez jego środek od jelca do 
końca ostrza biegła linia, która u Asha przybrała kolor ciemnoniebieski, a reszta ostrza 
pokryta była żyłkami wylewającymi się z jego środka. Ash z uśmiechem chwycił swą 
broń i wrócił na swoje miejsce.

Nadeszła pora na nią. Elia wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze, żeby się uspo-
koić. Dyrektorka podeszła i podała jej naczynie. Elia przyłożyła do ust choku. Poczuła 
słodki zapach napoju. Wypiła go szybko i czekała. Poczuła mrowienie w całym ciele. 
Gdy spojrzała na swoją skórę, zauważyła czerwone paski, a następnie rozbłysło światło. 
Przed jej oczami pojawiła się katana, której jelec był zwyczajny, jak w większości katan, 
a jej ostrze było pomarańczowe. Wzdłuż ostrej części ostrza biegł wzór, przez co ostrze 
wyglądało jakby płonęło. Zachwycona jej pięknem chwyciła katanę. Wyraźnie czuła 
ciepło, które wydalało ostrze. Jeden z wojowników patrzył zdziwiony na Mudę Elii.

– Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem – rzekł wojownik, a inni przytaknęli.
– Jestem ciekawa jaki będzie twój pancerz Elia – powiedziała dyrektorka z zacieka-

wieniem patrząc na katanę. – Teraz skoro wszyscy już macie swą Mudę, zostaniecie 
połączeni w drużyny liczące trzy osoby, a następnie wszyscy zostaniecie przeniesieni 
do głównej szkoły japońskiej, która szkoli Senshi. Znajduje się ona na wyspie Yamato. 
A teraz idźcie wypocząć – powiedziała z uśmiechem.

Wszyscy zaczęli wychodzić. Elia wracała do domu wraz z Sayą i Ashem.
– Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy się uczyć walki z Kaibatsu – powiedział 

z uśmiechem Ash.
– Chciałabym, żeby Irina była z nami – powiedziała cichym i drżącym głosem Elia.
Saya spojrzała na nią i przytuliła ją.

– Również bym chciał – powiedział cicho Ash. – I właśnie dlatego musimy się dla 
niej postarać jak najbardziej i pokonać wszystkie Kaibutsu – determinacja w jego 
głosie sprawiła, że Elia poczuła się znacznie lepiej i nawet uśmiechnęła się.

– Mam nadzieję, że będziemy mogli być razem w drużynie – powiedziała Elia.
– Na pewno będziemy! – odparł Ash, a Saya kiwnęła głową na znak zgody.
– Idę już do domu, jestem zmęczona – powiedziała Saya, pocierając oczy.
I ruszyła w kierunku swojego domu tak szybko, że nawet nie zdążyli zareagować. 

Elia i Ash zostali sami.
– Niby jest śpiąca, a porusza się tak szybko – powiedziała Elia z uśmiechem.
– Nic dziwnego, pewnie była by wstanie biec jeszcze szybciej, żeby móc położyć się 

spać – odparł Ash patrząc się na Elie. – My też powinniśmy odpocząć, odprowadzę cię.
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Elia zaczerwieniła się lekko i ruszyła w kierunku swego domu, a Ash podążył za nią. 
Gdy dotarli na miejsce pożegnała się z nim i weszła do domu. Pomyślała, że jutro będzie 
musiała to wszystko porzucić, więc spakowała to co było jej najbardziej potrzebne. 
Gdy skończyła było już późno. Poszła do łazienki i napuściła gorącej wody do wanny, 
a następnie weszła do niej. „A więc od jutra będę mieszkała na nowej wyspie” – po-
myślała. – „Nigdy nie byłam poza Owari. Nie mogę się doczekać” – uśmiechnęła się 
i spojrzała przez okno w swej łazience, przez które był widoczny księżyc.

Następnego dnia Elia wstała wcześnie rano i przygotowała się do wyjścia. Kilka 
chwil później wyszła z domu i skierowała się do powietrznego portu, gdzie mieli wsiąść 
do powietrznego okrętu, który miał zawieść ich na wyspę Yamato. Gdy weszła do 
portu jej wzrok od razu padł na olbrzymi statek oznaczony monem Owari. Olbrzymi 
okręt flagowy, posiadający pięć masztów oraz wielkich żagli, służących do zmieniania 
kierunku lotu. Na jego tyle oraz spodzie były wielkie silniki służące do wznoszenia 
się, opadania oraz nabierania prędkości.

– O jesteś już Elia-san – odwróciła się i ujrzała swego nauczyciela Hatoriego Hanzou.
– Dzień dobry sensei – powiedziała Elia.
– Dzień dobry – odparł. – Idź na statek tam się wszyscy spotkamy i powiemy wam 

co i jak – powiedziawszy to odszedł w kierunku jednego z budynków, znajdujących 
się blisko portu.

Elia udała się w kierunku okrętu podziwiając port oraz pracujące tam osoby zwinnie 
przemieszczające się na dużych wysokościach oraz przeskakujące między pokładami. 
Elia weszła na wyznaczony okręt i zobaczyła, że wszyscy uczniowie już tam stoją. 
Udała się w ich kierunku. Gdy doszła, przywitała się z nimi i czekała. Na okręt wszedł 
ich nauczyciel.

– Jak tylko wyruszymy każdy z was dostanie swój pokój, ale lepiej nie siedźcie w nim, 
kiedy lecimy, lepiej być na świeżym powietrzu. Gdy dotrzemy od razu pójdziemy do 
szkoły i tam zostaniecie podzieleni na drużyny. Teraz niech każdy z was się czegoś 
złapie. Startujemy – powiedział.

Wszyscy znaleźli miejsce, którego mogli by się chwycić, a gdy każdy był już gotowy 
statek wzbił się w powietrze i zaczęło nim trząść. Kilka osób upadło na kolana nie 
spodziewając się tak nagłego wstrząsu. Elia patrzyła na oddalającą się wyspę, która była 
jej domem przez tak długo, żegnając się z nią w myślach. „Gdy wrócę będę najlepszą 
ze wszystkich” – pomyślała i uśmiechnęła się szeroko. Spojrzała na powierzchnię Zie-
mi, którą ujrzała po raz pierwszy. Jej powierzchnia była pokryta brązowym piachem. 
Elia patrzyła ze smutkiem myśląc o tym, iż kiedyś była ona pokryta roślinnością, 
a przynajmniej tak było napisane w książkach historycznych, które miała. Podróż 
była długa, ale dzięki obecności jej przyjaciół nie było nudno. Po kilku dniach na 
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horyzoncie ukazała się wyspa Yamato. Wszyscy podekscytowani patrzyli na wyspę, 
która powoli rosła w oczach.

– Pod koniec dnia powinniśmy dotrzeć – powiedział do nich jeden z członków 
załogi, ciągnąc linę służącą do ustawiania żagla.

Nagle rozbrzmiał głośny ryk. W pewnej odległości od statku w powietrze wystrzelił 
brązowy pył z Ziemi, a z niego wyłonił się olbrzymi Kaibutsu. Był długi oraz posiadał 
kilka par skrzydeł. Jego głowa była pokryta oczami z każdej strony, oprócz samego 
przodu, gdzie znajdowała się jego paszcza, w której było tysiące olbrzymich zębów. 
Wszędzie rozległy się okrzyki, uczniowie ze strachu przywołali swe Mudy, a doświad-
czeni wojownicy ustawili się wzdłuż burty, przy której znajdował się potwór. Wszyscy 
byli gotowi na walkę z nim. Ze zbroi Senshich wyrosły różne skrzydła i wszyscy w tym 
samym czasie wzbili się w powietrze. Ruszyli na spotkanie olbrzymiemu Kaibutsu.

– Czyli to jest Kaibutsu? – spytał Ash roztrzęsionym głosem.
– Owszem to jest Kaibutsu, ale nie jest on zwyczajny. Kaibutsu mają swój podział, 

który poznacie w nowej szkole, a ten Kaibutsu będzie całkiem w nim wysoko – po-
wiedział nauczyciel.

Elia patrzyła na potwora, który zaczął walkę z wojownikami. Nagle coś uderzyło 
w okręt. Uderzenia zwaliło z nóg niemal każdą osobę. Kiedy wszyscy byli skupieni 
na wielkim Kaibutsu z przeciwnej strony nadleciał mniejszy, ale mimo wszystko i tak 
duży. Uczniowie krzyczeli z przerażeniem, a kapitan wykrzykiwał rozkazy do swojej 
załogi. Elia szybko wstała i spojrzała na swego nauczyciela, który leżał nieprzytomny 
po uderzeniu głową w jedną ze skrzyń znajdujących się na pokładzie. Elia przerażona 
patrzyła, jak potwór zawraca w powietrzu i znów zbiera się do ataku na statek. Wie-
działa, że wszyscy wojownicy byli zajęci walką z olbrzymim Kaibutsu, a jedyna osoba, 
która jeszcze mogła w pełni używać Mudy była nieprzytomna.

– Co robić? – spytała się w myśli, ale nie przyszła jej do głowy żadna odpowiedź.
– Chcesz ich uratować? – Elia rozejrzała się dookoła, lecz nikogo nie było na tyle 

blisko, żeby go usłyszała, coś odezwało się w jej głowie.
– Jestem twoją Mudą, jeśli chcesz ich uratować musisz już teraz opanować pełne 

uzbrojenie – powiedział głos w jej głowie. – Jesteś bardzo utalentowana, skoro tak 
szybko mogę do ciebie przemówić. Jeśli mi zaufasz i wyskoczysz ze statku dam ci 
swą moc i uzyskasz pełne uzbrojenie, ale tylko jeśli mi zaufasz – głos zamilkł, a Elia 
myślała intensywnie.

I niemal od razu podjęła decyzję.
– Elia co robisz!? – wykrzyknął Ash, kiedy zauważył, że Elia stanęła na burcie okrętu. 

Odwróciła się do niego i uśmiechnęła, a następnie dała krok w przepaść, która była 
przed nią. Ash rzucił się by ją powstrzymać, lecz dotarł za późno.
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– Kim jesteś? – spytała Elia głos w swoim umyśle.
– Jestem twoją Mudą. A me imię to Hageshī chō. Przyjmij mą moc Elia! – wykrzyk-

nął głos.
Nagle wszystko wokół niej pociemniało. Elia poczuła dziwną moc przepływającą 

przez jej ciało. Wokół niej powstawał ciemny pomarańczowy pancerz, a na jej plecach 
powstały skrzydła wyglądające jak te, które posiadały motyle. Wzory na jej skrzydłach 
przypominały płomienie. Jej katana zapłonęła ogniem, który jednak nie parzył jej skóry. 
Elia przestała spadać i szybko uniosła się na wysokość okrętu. Wszyscy patrzyli na 
nią ze zdumieniem. Kaibutsu był coraz bliżej, a Elia ruszyła mu na spotkanie. Kiedy 
potwór był tuż przed nią zamachnęła się z krzykiem swoją Mudą i rozcięła głowę 
potwora, która buchnęła ogniem szybko pokrywającym resztę jego ciała. Potwór 
zaczął spadać, a Elia zawróciła i wylądowała na statku oddychając ciężko. „Zrobiłam 
to, uzyskałam pełne uzbrojenie i zabiłam swojego pierwszego Kaibutsu” – pomyślała 
i uśmiechnęła się radośnie.

– Elia, kiedy ty… – zaczął Ash patrząc na nią całkowicie oszołomiony.
Elia uśmiechnęła się szerzej.

– Nie wiem, ja po prostu pomyślałam, że muszę inaczej wszyscy zginiemy – powiedziała.
Jej oddech powoli się uspokajał. Wojownicy wrócili na okręt patrząc na Elię ze 

zdziwienie. Ich nauczyciel się obudził i gdy spojrzał na Elię powiedział.
– Czy to może być prawda? – wszyscy spojrzeli na niego. – Jest stara legenda mó-

wiąca, że gdy nadejdzie ognisty motyl ludzie przezwyciężą największego wroga – po 
jego słowach wszyscy spojrzeli na Elię.

– To znaczy, że Elia jest zapowiedzią odrodzenia? – spytał Ash, a nauczyciel kiwnął 
głową.

Ash spojrzał na Elie i uśmiechnął się radośnie. Wszystkich ogarnęło uczucie ulgi, 
że jeśli okaże się to prawdą, to walka o przerwanie zakończy się zwycięstwem. Elia 
nie mogła w to uwierzyć, że to ona ma być znakiem, że nadchodzi odrodzenie.

– Ale zanim to się stanie wszyscy musicie nauczyć się walczyć – powiedział nauczyciel.
Wszyscy zgodnie kiwnęli głowami.

– A więc naukę czas zacząć – dodał. – Wyspa znajduje się tuż przed nami. Elia 
spojrzała w kierunku wyspy i zachwyciła się jej pięknem.

„Od teraz to jest mój dom. Tu zaczyna się moje nowe życie i początek mojego ma-
rzenia” – pomyślała patrząc z uśmiechem na wyspę.

19 czerwca 3190. rok początek ery odrodzenia.



HISTORIA ZWIĄZKU RÓŻY
◆

Dominika Tańska

– Babciu, opowiesz mi bajkę na dobranoc?
Starsza kobieta spojrzała na małą dziewczynkę w różowej pidżamie. Miała dopiero 

siedem lat, ale była nad wyraz dojrzała.
– Dobrze skarbie – chwyciła dziewczynkę za rękę i razem poszły do jej sypialni.
Babcia usiadła na łóżku, obok wnuczki.

– Słuchaj uważnie, bo to ważna historia – dziewczynka pokiwała głową.
Babcia westchnęła i zaczęła opowiadać:

– Dawno, dawno temu mieszkańcy Ziemi byli potężnymi magami żywiołów. Było to 
jeszcze w czasach, gdy ta planeta należała do magicznego Układu Visarion. Sąsiadami 
Ziemian byli wtedy czarodzieje, wróżki, syreny, elfy i wiele innych fantastycznych 
stworzeń. Układ Visarion tworzyło osiem planet. Najmniejszą z nich była Różana 
Przystań – siedziba Związku Róży. Miał on za zadanie strzec pokoju w Układzie 
Visarion. Związek tworzyło osiem potężnych czarodziejek, nazywanych często Straż-
niczkami, które miały wytatuowane nad prawym nadgarstkiem róże – każda w innym 
kolorze. Przez wiele stuleci wszystko było w porządku, a planetami nie targnął żaden 
niepokój. Aż pewnego dnia Ziemianie zapragnęli „czegoś więcej”. Przynajmniej oni 
tak to ujmowali. Odwrócili się od magii i zwrócili w stronę nauki. Przestali odwiedzać 
sąsiednie planety, co kiedyś często robili. Przestali uczyć dzieci magii. I niedługo 
całkiem zapomnieli o Układzie Visarion. A pojedyncze kobiety, które pamiętały 
o magii żywiołów, palono na stosie jako czarownice. Po pewnym czasie mieszkańcy 
Układu Visarion również zapomnieli o Ziemi. Pamiętał tylko Związek Róży, który 
cierpiał z powodu tego, co się stało. Znów panował pokój i harmonia. Ale nic, co jest 
piękne, nie trwa wiecznie. Jak jakaś rozprzestrzeniająca się zaraza, władców planet 
dopadła rządza władzy. Każdy z nich chciał panować nad pozostałymi. Rozpoczęła 
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się wojna. A była to wojna straszna. Magiczne istoty walczyły za pomocą magii. Ale 
zużywali jej tak dużo, że osłabili swoje planety. Zaczęli pobierać ich życiową energię. 
A bez niej żaden świat nie mógł przetrwać. Związek Róży był przerażony. Strażniczki 
próbowały przemówić im do rozsądku, ale opętani rządzą władzy królowie byli głusi 
na ich rozkazy, prośby, groźby i nawet błagania. Związek Róży zwołał tajną naradę. 
W tamtych czasach otwarte spotkania były zbyt niebezpieczne. Czarna Róża – przy-
wódczyni Związku patrzyła z przerażeniem na siedzące w kręgu Strażniczki, które 
się zawzięci kłóciły i przekrzykiwały:

– Jak mamy pogodzić królestwa, skoro same nie potrafimy się dogadać?
Czarna Róża wstała i wyszła na środek Sali, ale nikt nawet tego nie zauważył.

– Cisza! – zawołała.
Wszystkie Strażniczki spojrzały na nią zaskoczone, jakby nie zrozumiały, że coś 

robią nie tak.
– Nie spotkałyśmy się tu po to, by się kłócić! – Czarna Róża nadal mówiła podniesio-

nym głosem. – Mamy misję do wypełnienia! Musimy pogodzić zwaśnione królestwa 
albo nastąpi koniec tego świata. Wiele lat temu otrzymałam Przepowiednię, którą 
dopiero teraz zaczynam rozumieć.

Rozwinęła jakiś stary pergamin i zaczęła czytać:
– Gdy szaleństwo po światach się rozprzestrzeni, gdy ziemie spłyną strugami krwi 

czerwonymi, gdy bezsilne będziecie, wobec tego losu, gdy nikt was nie wysłucha 
wśród zgiełku i chaosu, na straconą planetę udać się musicie, tam Wybrańca – jedy-
nego w swym rodzaju znajdziecie. On z Dziedzicami uda się tam skąd nikt nie wraca 
i znajdzie rozwiązanie lub koniec będzie świata. Od jego decyzji wszystko zależy – bez 
wyjątku, a życie się skończy lub zacznie od początku.

Po tych słowach zapadła grobowa cisza. Jedne ze Strażniczek powoli kiwały gło-
wami, inne wpatrywały się pusto w przestrzeń, a kolejne rozglądały się po twarzach 
innych, próbując wyczytać z nich jakąś reakcję. Tak naprawdę wszystkie wiedziały, 
co muszą zrobić, ale żadna nie chciała powiedzieć tego na głos:

– Musimy udać się na Ziemię – zaczęła cicho Czarna Róża. – I znaleźć Wybrańca.
– Ale jak go rozpoznamy? – zapytała Błękitna Róża, która nigdy nie bała się pytać.
– Będzie inny od reszty ludzi. Wyjątkowy.
Tak więc Strażniczki udały się na Ziemię jednym z dawno już zapomnianych por-

tali. Przez wiele dni szukały Wybrańca, ale każdy potencjalny kandydat okazywał 
się rozczarowaniem. Aż pewnego dnia spotkały małą dziewczynkę, która była nad 
wyraz mądra, jak na swój wiek i co najważniejsze, jakimś cudem potrafiła kontrolować 
wszystkie pięć żywiołów. Była to rzecz niespotykana, zwłaszcza, że ludzie już dawno 
przestali uczyć magii. Dziewczynka zachowywała się tak, jakby się ich spodziewała.
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– Czekałam na was – powiedziała, kiedy zobaczyła Strażniczki.
Mała zarzekała się, że powiedziały jej to gwiazdy. Członkinie Zakonu tym razem 

były pewne, że znalazły Wybrańca. Zabrały dziewczynkę do Różanej Przystani.
Następnie należało sprowadzić Dziedziców. Musieli to być następcy tronów – dzieci 

królów. Wszyscy zgodzili się wziąć udział w spotkaniu z Wybrańcem. Mieli już dosyć 
wojny prowadzonej przez swoich rodziców i zrobiliby wszystko, by ją zakończyć. Ro-
zumieli do czego prowadzi nadużycie magii, a to słowo i tak niedostatecznie oddawało 
to, co czynili władcy. Fascynujące jest to, że dzieci miały więcej rozumu od swoich 
rodziców. Aż dziwne, że to dorośli sprawują władzę.

Strażniczki przedstawiły zebranym Przepowiednię. Dzieci były przerażone, ale 
starały się tego nie okazywać. Nie można się bać, kiedy ma się tak ważną misję do 
wykonania. A przynajmniej tak sądziły te dzieci.

– Co to za miejsce, z którego nikt nie wraca? – zapytała cicho młoda księżniczka 
wróżek.

Czarna Róża spojrzała na nią ze smutkiem. Zrozumiała, że to są tylko dzieci. „Nie 
powinnyśmy ich na to skazywać. Są zbyt młodzi. Ale nie mamy wyjścia”.

– To Nieznana Otchłań. W świecie syren.
– Nie możemy tam iść! – zawołała syrenia księżniczka. – To miejsce jest przeklęte!
– Nie mamy innego wyjścia – powiedziała spokojnie dziewczynka, którą nazywano 

Wybrańcem. – Ja tam pójdę, nawet jeśli wy nie zamierzacie.
Zapadła cisza. Po chwili książę elfów wstał i powiedział głośno i wyraźnie, aby 

wszyscy go zrozumieli:
– Ja idę z tobą!
– I ja! – przyłączyła się księżniczka wróżek.
Rozległ się chór głosów. Wszyscy wstali ze swoich miejsc i ustawiali się przed Wy-

brańcem, deklarując chęć udziału w wyprawie. Dziewczynka spojrzała na księżniczkę 
syren, stojącą z boku. Podniosła wzrok i spojrzała na Wybrańca. Po chwili ustawiła 
się w szeregu.

– Ja też idę. Uratujemy światy.
Strażniczki dały im czas do równonocy jesiennej, co oznaczało niecały tydzień. 

Po tym terminie zamierzały same zacząć działać, jeśli Wybrańcowi i jego drużynie 
się nie powiedzie.

Tak więc wyruszyli. Dzień ten niczym nie różnił się od pozostałych i nikt nawet 
nie domyśliłby się, że dzieje się coś tak ważnego. O samej wyprawie Wybrańca i Dzie-
dziców niewiele wiadomo. Dotarli oni do świata syren i odnaleźli Nieznaną Otchłań. 
Zeszli do środka, a tam podobno doświadczyli czegoś okropnego. Sami milczeli 
w tej kwestii, ale rozniosło się mnóstwo plotek. Jedni mówili, że drużyna musiała się 
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zmierzyć z największym koszmarem wszystkich światów, a inni, że każde z nich spo-
tkało to, czego się najbardziej boi. Może mają rację, a może nie. Nie wiadomo. Pewne 
jest natomiast, że w równonoc jesienną Związek Róży spotkał się tam, gdzie zawsze 
odbywały się tajne narady. Dochodziła już północ, a drużyna jeszcze nie wracała. 
Była to okropna noc. Wiał wiatr, jakiego nikt nigdy nie spotkał. Rozpętała się burza, 
jakiej nie znano. Co chwilę uderzały grzmoty i rozbłyskały pioruny. W taką noc nikt 
normalny nie wyszedłby na dwór. Chyba, że życie mu niemiłe.

Czarna Róża wpatrywała się we wskazówki zegara. „Poruszają się zbyt szybko. Nie 
zdążą wrócić. Wysłałyśmy ich na samobójczą misję”. Spojrzała na Strażniczki. Kłóciły 
się jeszcze bardziej niż podczas ich ostatniego spotkania. „Jeśli oni nie wrócą, to będzie 
to Koniec. Nam nigdy nie uda się wymyślić nic sensownego. Potrafimy się tylko kłócić”.

Wskazówka zegara przesunęła się na dwunastkę. Czarna Róża westchnęła. W tym 
momencie rozbłysło oślepiające, białe światło. Rozległy się okrzyki przerażenia. Straż-
niczki odwracały wzrok i zaciskały powieki, ale blask i tak je oślepiał. Po chwili zgasł 
tak nagle, jak się pojawił. Strażniczki spojrzały na środek Sali, gdzie w kałuży wody 
siedzieli Dziedzice i Wybraniec. Dziewczynka uniosła w górę dosyć dużą szkatułkę.

– To nasz ratunek!
Wstała, postawiła szkatułkę na stoliku, otworzyła ją i wyciągnęła z niej kamień 

wielkości piąstki dziecka. Był czarny i widniał na nim jakiś dziwny, jaśniejący symbol.
– Od początku? Co to znaczy? – zapytała nic nie rozumiejąc.
– To znaczy, że światy muszą umrzeć i narodzić się na nowo z nowym źródłem życia – 

tłumaczyła dziewczynka. – Każda z członkiń Związku Róży dostanie kamień w kolorze 
swojego tatuażu i uda się na jedną z planet. Szukajcie tych, którzy zrozumieją symbol. 
Wyślijcie ich do Różanej Przystani. Oni ocalą życie, bo nie pragną wojny. Reszta zginie, 
bo i tak nie moglibyśmy ich ocalić. Rozpętaliby kolejną wojnę. Bezpiecznie przecze-
kamy wszystko w Przystani, a gdy światy umrą, odrodzą się na nowo, bo te kamienie 
staną się ich źródłami energii. Wtedy wyślemy ocalałych na ich planety, a Związek 
Róży ukryje się na Ziemi, założy rodziny i będzie strzec kamieni. A gdy nadejdzie 
odpowiedni moment przekażecie waszą wiedzę swoim dzieciom, a one swoim i tak 
będzie po wsze czasy. Związek Róży już nigdy nie dopuści do śmierci żadnego świata.

Strażniczki wykonały wszystko, o co prosiła dziewczynka. I rzeczywiście jej prze-
powiednie się spełniły. Światy umarły i narodziły się na nowo jeszcze potężniejsze niż 
wcześniej. Ich mieszkańcy dbali o nie, mając w pamięci niedawne wydarzenia. Wojnę 
ciężko jest wymazać z myśli, ale po pewnym czasie nauczyli się żyć ze świadomością 
własnych błędów. Strażniczki udały się na Ziemię i udawały zwykłych ludzi. Nawet 
nie używały magii. Powiedzmy; starały się nie używać magii. Tak więc wszystko 
wróciło do normy, a Związek Róży po dziś dzień strzeże pokoju w Układzie Visarion.
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Opowieść dobiegła końca i mała dziewczynka spojrzała na swoją babcię.
– To piękna historia.
– Też tak uważam – zgodziła się starsza kobieta.
– Ta dziewczynka była bardzo mądra i odważna.
– Jesteś do niej podobna, wnusiu.
– Naprawdę?
Starsza pani pokiwała głową. Dziewczynka szeroko się uśmiechnęła.

– Babciu, skąd znasz tę historię?
– Gdy byłam w twoim wieku, opowiadała mi ją moja mama.
– Czy to wszystko jest prawdą? Czy to naprawdę się stało? A Związek Róży? Na-

prawdę ukrywa się na Ziemi? Czy to tylko bajka?
– Zadajesz za dużo pytań. Posłuchaj, kochanie. Wszystkie bajki są prawdziwe.
– Ale skąd to wiesz?
– Po prostu wiem. Śpij już, skarbie.
I dziewczynka zasnęła, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Starsza pani wyszła z pokoju i udała się do swojej sypialni. Zdjęła ze ściany mały ob-

raz, przedstawiający czarną różę. Pod nim znajdował się zamknięty schowek. Dziurka 
od klucza miała bardzo dziwny kształt. Starsza kobieta zdjęła z szyi wisiorek i włożyła 
go do otworu. Wyszeptała jakieś niezrozumiałe słowa i po chwili skrytka otworzyła się. 
Babcia wyciągnęła z niej małą szkatułkę, otworzyła ją i spojrzała na leżący wewnątrz 
czarny kamień z lśniącym symbolem.

– Tak, wnusiu – wyszeptała do siebie. – Wszystkie te bajki są prawdziwe i ty też się 
kiedyś o tym przekonasz.





MOJA NEMEZJA
◆

Martyna Turzańska

Nic już nie wygląda tak samo. Przynajmniej tak myślę. Z tego co słyszałam, dawniej 
było dużo lepiej. Babcia kiedyś opowiadała o tym, co usłyszała od swojej mamy. 

Ponoć dawno temu ludzie byli jeszcze szczęśliwi. Dlaczego teraz nie są? Odpowiedź 
jest prosta. Czy można być szczęśliwym, kiedy jest się pod stałą kontrolą? Czy można 
być szczęśliwym w świecie, w którym nie ma czasu na relacje z innymi ludźmi?

Nie znam innych dzieci, nie ma czegoś takiego jak szkoła. Wszyscy musimy cały 
dzień przebywać w budynkach, które nazywa się domami. Jednak miejsca, w którym 
mieszkają ludzie, będący dla siebie rodziną jedynie z nazwiska, nie spędzają razem 
czasu i zamieniają ze sobą zaledwie kilka zdań dziennie, nie można nazwać domem. 
Tak więc nie wiem, gdzie mieszkam, jak wyglądają moi rówieśnicy ani czy za horyzon-
tem jest jeszcze coś więcej niż to, co widzę dookoła, czyli wysokie budynki, kawałek 
nieba i kilka ogrodów. Dorośli cały czas pracują albo latają samochodami, przecinając 
błękitną przestrzeń. Z okien budynków wielkich korporacji, które znajdują się między 
chmurami, muszą mieć cudowne widoki. W końcu spędzają tam większość swojego 
życia, nie przejmując się nami. Dzieci są tylko dodatkiem. Taki rodzaj zwierzątka 
domowego. Karmią nas, kupują co jakiś czas ubranie i zapewniają miejsce, w którym 
możemy spać. Jednak z dnia na dzień są od nas coraz dalej. Jedyną ucieczką od tego 
nieczułego, obcego świata jest wyjście na podwórko, a dla mnie muzyka. Nie wolno 
mi przekroczyć granicy, którą wyznacza ogrodzenie, jednak nie jest mi z tego powodu 
przykro. Ten ogród wewnątrz płotu jest dla mnie najpiękniejszym miejscem na świe-
cie. Może dlatego, że tak naprawdę nigdy nie widziałam jego reszty. W cieniu drzew 
spędzam długie godziny na myśleniu. Za gałązkami wierzby płaczącej ukryty stoi 
hebanowy fortepian. Tu nigdy nie pada, a rodzice nie zauważyli, że instrument zniknął 
z salonu (w końcu są w nim parę minut raz na tydzień, a nawet rzadziej). Z tego też 
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powodu nauczyłam się na nim grać. Kiedyś pod drzwiami mojego domu pojawiła się 
szara kulka. Był to szczeniak. Nikt by go nawet nie zauważył, więc go przygarnęłam. 
Teraz wykąpany, o lśniącej alabastrowej sierści siada przy mnie i jest moim najwier-
niejszym słuchaczem. Jednak brakuje mi czegoś w życiu i mam podstawy twierdzić, że 
oprócz nas, ludzi, jest jeszcze ktoś więcej. W tej samotności stale czuję czyjąś obecność.

Kolejny dzień. Kolejne śniadanie. Kolejny koncert dla mojej Luffy. Wszystko zno-
wu tak samo. Staram się o tym nie myśleć i daję się ponieść muzyce. Dźwięki, które 
wypływają spod moich palców, tworzą kolejną niesamowitą opowieść. Nagle Luffy 
zaczęła szczekać. Zaniepokojona urwałam melodię, jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby 
to robiła i ku swojemu zdziwieniu usłyszałam brawa. Odwróciłam się szybko w stronę, 
z której dobiegał mnie perlisty śmiech. Nie wiem, czy bardziej się bałam, czy byłam 
zaintrygowana. Przede mną stał wysoki blondyn. Myślę, że mógł mieć co najwyżej 
szesnaście lat, a to by oznaczało, że pierwszy raz w życiu widzę nie tylko kogoś spoza 
mojej rodziny, ale też starszego, i jakby jeszcze było mało, chłopca.

– Mam na imię Merlin – odezwał się niebieskooki nieznajomy.
Nie wiedziałam, co mam zrobić, czy jak mam się zachować. Czułam się skrępo-

wana tym, że ktoś przyłapał mnie na graniu. Oprócz mojego psa, nikt nigdy tego nie 
doświadczył i była to moja bardzo osobista sprawa. Tym bardziej, że przelewałam 
w muzykę wszystkie emocje, jakie mi towarzyszyły na co dzień.

– Boisz się mnie? – z zamyślenia wyrwał mnie jego głos.
Czułam, że nic mi nie zrobi. Nieśmiało jednak pokiwałam głową na tak. Właśnie 

chciałam powiedzieć mu, jak mam na imię i zapytać, jak mnie znalazł, kiedy po prawej 
stronie ogrodu rozbłysło białe, rażące światło.

– Willow, schowaj się! – nie myśląc wiele, zaczęłam biec przed siebie.
Merlin odepchnął mnie na bok i wpadliśmy w zarośla. Zakrył mi usta dłonią i przy-

gniótł tak, że nie mogłam się ruszać. Mimo wszystko, na widok siedzącej obok Luffy, 
odetchnęłam z ulgą. Jednak nie było mi dane wyjaśnić zaistniałej sytuacji od razu. Po 
ogrodzie roznosiły się odgłosy kroków na pewno więcej niż dwóch osób. Usłyszałam, 
jak otwierają się drzwi od domu i z niepokojem spojrzałam na chłopaka nade mną. 
Ten tylko pokręcił głową i spojrzał na mnie smutnym wzrokiem. Coś mi się wydaje, że 
będzie miał mi wiele do wyjaśnienia. Kiedy kroki po paru minutach ucichły, a światło 
rozbłysło po raz drugi Merlin puścił mnie i wyszedł z naszej kryjówki. Poszłam w jego 
ślady. Myśl, że ktoś się tu pojawił w biały dzień i przy rozbłysku światła, cały czas nie 
dawała mi spokoju. Musiałam wiedzieć, co tu się stało.

– Merlin! – zawołałam, nie wiedząc, gdzie się podział blondyn.
Siedział przy fortepianie.

– Co tu się stało? Kim byli ci ludzie, którzy się tu pojawili? Dlaczego się chowaliśmy? 
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Kim jesteś i jak mnie znalazłeś?! – wyrzuciłam z siebie potok słów i pewnie bym kon-
tynuowała, gdyby nie widok jaki miałam przed oczami.

Luffy siedziała obok chłopaka, który ze spuszczoną głową wpatrywał się inten-
sywnie w jej oczy. Wyglądali jakby prowadzili zawziętą rozmowę samym wzrokiem. 
Po chwil ciszy spojrzał na mnie jakimś takim dziwnym, przepełnionym niepokojem 
spojrzeniem i zaczął mówić.

– Widzę, że dobrze opiekujesz się Luffy. Myślisz, że przypadkiem pojawiła się przed 
twoimi drzwiami akurat wtedy, kiedy było ci najciężej? Taki mały prezent ode mnie. 
Nie musisz dziękować. Jak już mówiłem, na imię mam Merlin. Jestem twoim opieku-
nem – przerwał na chwilę i wrócił do podziwiania oczu psa.

– Ci co tu byli, nie byli ludźmi. Ty też nie jesteś zwykłą dziewczynką. Masz ludzką 
postać, ale drzemie w tobie siła i zdolność nieosiągalna dla ludzi – nie rozumiałam 
nic z tego, co mówił, a on kontynuował.

– Przez te dwanaście lat zawsze byłem przy tobie. Pewnie się zastanawiasz jak to 
możliwe, skoro mam dopiero szesnaście. Otóż czuwam nad tobą, odkąd miałem 
cztery lata. Dla nas, opiekunów, to wystarczający wiek, żebyśmy mogli przejąć nad 
kimś opiekę. Widzisz, na tej planecie nie żyją tylko ludzie, a nie jesteśmy jedynym 
ciałem niebieskim w kosmosie. Przyszedł już czas, żebyś się dowiedziała o pewnych 
rzeczach. Miałem zamiar powiedzieć ci trochę później, ale skoro pojawili się tu oni, to 
znaczy, że nie jesteś już bezpieczna i nie mogę dłużej czekać. Posłuchaj mnie uważnie, 
Willow. Słyszałem, jak wiele razy zastanawiałaś się nad tym, czy jest coś, poza tym, 
co znasz. Jasne, że tak. Przed chwilą byli tu Eunowie. Nie są oni ludźmi ani zwierzę-
tami. Są to raczej zmutowane istoty o kształcie zbliżonym do ludzkiego. Mają swoją 
własną planetę – Astezyrę i język. To oni dwanaście lat temu najechali na Nemezię. 
Z tej planety pochodzisz. Twoi rodzice byli bardzo dobrymi władcami, cieszyli się 
szacunkiem i dobrą opinią wśród poddanych. Jednak ktoś zaburzył ich spokój. W dniu, 
w którym zostaliśmy zaatakowani, twoja mama przekazywała mi ostatnie wskazówki 
co do mojej roli, jako opiekuna. Chyba już wtedy wiedziała, że to jej ostatni dzień 
i właśnie ciebie dostanę pod moje skrzydła. Do sali wbiegli strażnicy i powiedzieli, 
że dziwne obiekty latające, różne od naszych statków, pojawiły się na niebie. Kazała 
mi cię zabrać z twojego pokoju, uciec i ukryć się z tobą jak najdalej stąd. Nigdy nie 
zapomnę jej ostatnich słów, skierowanych do mnie. Była dla mnie jak matka, której 
nigdy nie miałem. Powiedziała, że odtąd jestem twoim opiekunem i mam cię strzec 
nawet za cenę własnego życia. Wyszeptała mi do ucha, że bardzo mnie kocha i darzy 
zaufaniem oraz wie, że dzięki mnie nic ci się nie stanie. Pocałowała mnie w czoło 
i nagle poczułem więź z tobą. Wiedziałem dokładnie, gdzie jesteś, o czym myślisz 
i co czujesz. Czułem twój strach. Pobiegliśmy po ciebie do pokoju. Mama pożegnała 
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się z tobą i sprawiła, że o wszystkim zapomniałaś, a mnie przestałaś widzieć. Zawsze 
jednak czułaś moją obecność, a dzisiaj nadeszła pora, żebym ci się pokazał. Tak więc 
oto jestem – powiedział i uśmiechnął się szeroko, dumnie wypinając pierś. Byłam 
wstrząśnięta i chciałam zadać mu kilka pytań, bo dalej wiele nie rozumiałam, jednak 
on mnie uprzedził.

– Zapominasz kochana, że czytam w twoich myślach – mrugnął do mnie.
– Jak już się pewnie domyśliłaś to jeszcze nie koniec. Eunowie wiedzieli, że władcy 

Nemezji mieli córkę. Jednak ciebie nie było w pałacu. Twoi rodzice stracili życie przez 
to, że nie wydali co się z tobą stało. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego byłaś, a właści-
wie dalej jesteś, taka ważna, co? Twój ojciec był niezwykle inteligentny, a przy okazji 
wspomnę, że jedną z rzeczy, którymi różnicie się od ludzi jest to, że macie dużo wyższy 
iloraz inteligencji. Miał dodatkowo niesamowitą zdolność planowania i umiejętność 
dobrego rządzenia. Twoja matka władała żywiołami. Jesteś ich córką oraz wyjątko-
wą potomkinią tego rodu. W twoich genach złączyło się to, czym szczycili się twoi 
rodzice, a każdy z twojego gatunku rodzi się jeszcze z własną cechą. Obserwowałem 
cię. Nie miałaś kontaktu z ludźmi innymi niż ci, z którymi mieszkasz, ani z innymi 
stworzeniami. Jednak wydaje mi się, że poznajesz się na tym, co zobaczysz. Potrafisz 
czytać zamiary i cechy innych. Te trzy rzeczy czynią cię bardzo niebezpiecznym 
przeciwnikiem dla Eunów. Przywiozłem cię tu, do ludzi, z nadzieją, że nie będą cię 
tu szukali, ale widocznie mieli zbyt dużo czasu i dotarli aż tutaj i nadal się boją. Na 
twojej planecie źle się dzieje. Mieszkańcy są głodni i biedni. Co jakiś czas przyjeżdża 
władca z Astezyry i pustoszy ich domy oraz porywa dzieci. Nie wie jednak, że pałac, 
w którym zabił dawnych władców Namezji jest jedynie letnią rezydencją. Prawdziwy 
ich dom jest na klifie nad morzem na zachodnio–południowej części planety. Chroni 
go zaklęcie i nie dla wszystkich jest on widoczny. Będziemy musieli się tam udać. Jesteś 
jedyną osobą, która może zasiąść na tronie i uratować Nemezję. Ten pałac jest jedynym 
bezpiecznym miejscem na planecie. Od dawna twoi poddani już tam czekają na ciebie, 
powoli tracąc nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają wolność. To chyba już wszystko, co 
chciałabyś wiedzieć – stałam przed nim i patrzyłam na niego, jakby postradał zmysły.

Przecież to wszystko nie mogło być prawdą. Ja księżniczką? Kontrolowanie ży-
wiołów? Jednak im dłużej na niego patrzyłam, tym bardziej pewna byłam, że sobie 
ze mnie nie żartował. Biła od niego wręcz przerażająca szczerość i obawa przed tym, 
jak to wszystko przyjmę. Musiałam usiąść. Oparłam się o drzewo obok i zobaczyłam 
przed oczami ciemność. Potem nie czułam już nic.

Obudziły mnie promienie słońca padające na moją twarz. Zdziwiłam się, bo nigdy 
się to nie zdarzało. Moja głowa była niemniej ciężka jak powieki, które dopiero po 
kilku próbach udało mi się otworzyć. Leżałam w ogromnym łóżku, dookoła mnie 
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pozwijana była biała, delikatna, jedwabna pościel. Pokój był bardzo duży i jasny. 
Światło wpadało przez 4 okna, od podłogi do wysoko znajdującego się sufitu. Przy 
jednej ze złotych ścian, spała Luffy. Marmurowa podłoga, ku mojemu zaskoczeniu, 
była ciepła. Na boso podeszłam do drzwi balkonowych i je otworzyłam. Przede mną 
rozciągał się piękny ogród, a za nim spokojnie falowało turkusowe morze. Nigdy 
nawet nie śniły mi się tak piękne kwiaty jak te, które tu rosły. Na huśtawce niedaleko 
fontanny siedział Merlin i się do mnie uśmiechał.

– Jak się spało księżniczko? Fajna piżama – oboje zaczęliśmy się śmiać.
Domyśliłam się, że to on kazał mnie ubrać w różową koszulę nocną w misie.

– Jeszcze nigdy się tak nie wyspałam – odpowiedziałam.
– Jesteśmy w Nemezji? Prawda? – zapytałam.
– Tak. Nigdzie indziej nie byłabyś już bezpieczna – wpatrywałam się w wodę i nic 

nie powiedziałam.
– Chodź. Czas poznać mieszkańców pałacu. Śniadanie też już powinno czekać – 

chłopak sprytnie zmienił temat.
Szliśmy korytarzami tego ogromnego budynku. Wszystko było dopięte na ostatni 

guzik. Moim rodzicom musiało się naprawdę dobrze powodzić. Otaczał nas elegancki 
wystrój, wszystko było bogate, ale nie przesadzone. Merlin otworzył drzwi po prawej 
stronie korytarza.

– Panie przodem – powiedział i przepuścił mnie w drzwiach.
Weszliśmy do sporej kuchni, w której kilka osób szykowało coś, co pięknie pachniało.

– Willow, poznaj proszę Anne. Jest najlepszą kucharką w całej galaktyce – powiedział, 
przytulając na powitanie starszą kobietę.

– Witaj kochanie – uśmiechnęła się promiennie.
– Mam nadzieję, że jesteś głodna. Merlin mówił, że lubisz naleśniki – powiedziała, 

stawiając na blacie wielki talerz z górą słodkich placków.
Zaświeciły mi się oczy na myśl, że wszystkie są dla mnie. Musiała to zauważyć, bo 

mrugnęła do mnie z śmiechem i wróciła do pracy. Kiedy skończyliśmy jeść, poszliśmy 
poznać resztę mieszkańców pałacu. Było ich tu bardzo dużo. Jeden z ochroniarzy 
zaczepił nas parę godzin później, powiedział coś do mojego towarzysza w jakimś 
dziwnym języku. Dowiedziałam się tylko, że mamy iść szybko za nim. Zeszliśmy do 
podziemi budynku. Sala, do której weszliśmy, przepełniona była wielkimi ekranami, 
które wyświetlały zdjęcia w 3D oraz innymi urządzeniami, których nigdy wcześniej 
nawet nie widziałam. Młodsi i starsi mężczyźni nerwowo przypatrywali się w urzą-
dzenia. Po paru minutach Merlin podszedł do mnie szybkim krokiem.

– Mógłbyś mi powiedzieć co się stało? – spytałam.
– Chciałabym wrócić do domu po parę rzeczy – dodałam.
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Chłopak patrzył wszędzie, tylko nie na mnie. W końcu powiedział:
– Nie wrócimy tam. Nie ma gdzie – nie rozumiałam, o co może mu znowu chodzić.
– Will, przykro mi. Eunowie znowu byli w twoim domu. Szukają cię, bo wiedzą, że 

tam byłaś. Nie mogli cię znaleźć. Użyli na Ziemi broni chemicznej. Nikt nie przeżył. 
Wszystko zostało zniszczone… – upadłam na kolana i zaczęłam płakać.

Może i nie był to mój prawdziwy dom, ale tam było wszystko, co do tej pory znałam. 
Wszystkie rzeczy, wspomnienia. Nie wiem, ile czasu minęło. Kiedy wstałam, spojrzałam 
na ekrany. Były tam obrazy Ziemi, której nie znałam i wolałabym nigdy nie poznać. 
Wszystkie rośliny były spalone, całe życie zniknęło. Co by się stało, gdyby Merlin przyje-
chał trochę później? Ja przeżyłam, ale żaden z ludzi nie. Jak to jest możliwe? Merlin wraz 
z ochroniarzem odprowadzili mnie do pokoju i zakazali mi wychodzić. Nie posłuchałam 
i wyszłam do ogrodu. Podeszłam do fontanny, a woda w niej zaczęła wrzeć. Myślałam 
o tym, co ma robić i to się działo. Kiedy smutek minął podczas zabawy, pojawiła się złość. 
Zaczęłam krzyczeć. Zerwał się tak ogromny wiatr, że wywrócił huśtawkę. Jedynie ja 
stałam spokojnie pośrodku tej wichury i nie zostałam nawet muśnięta. Moje włosy po-
zostały w stanie nienaruszonym, jak i moja sukienka. Wydaje mi się, że te silne emocje 
wydobyły ze mnie moc, która do tej pory była głęboko ukryta. Chciałam sprawdzić, co 
będzie z ziemią i ogniem, ale złapały mnie w pasie czyjeś silne ramiona. Tajemnicza 
osoba, którą okazał się być mój opiekun, odstawiła mnie dopiero w pokoju.

– Co ty robisz?! Przecież teraz już na pewno się zorientują, że przeżyłaś i tu jesteś. 
Nic takiego nie wydarzyło się tu od czasów, kiedy odeszła twoja matka. Musimy coś 
wymyślić, bo nie wiadomo, do czego będą zdolni tym razem – złapał się za głowę 
i chodził w tę i z powrotem, po pokoju.

Było mi wstyd z powodu mojej bezmyślności. Jedno było pewne. Trzeba się pozbyć 
Eunów, zanim oni pozbędą się mnie i pomóc mieszkańcom Namezii.

– Proszę zbierzcie wszystkich z planety i zaproście ich tu. Dajcie im jeść i pić. Jako 
księżniczka chciałabym do nich przemówić – powiedziałam do Merlina.

– Ze względu na to, że wszyscy Eunowie są teraz razem z królem tutaj, zniszczymy ich 
statki. Wyślemy falę elektromagnetyczną, co będzie skutkowało uniemożliwieniem im 
ucieczki. Bez statków będą bezbronni. Bliżej im do zwierząt, więc będziemy emitowali 
ultradźwięki, dopóki się nie poddadzą. Przerwiemy wtedy wysyłanie wysokich dźwię-
ków i skontaktujemy się z ich sojusznikami, którzy przyślą im transport do domu. Statki 
przejdą kontrolę, żebyśmy mieli pewność, że nie stanowią dla nas zagrożenia. Będą 
miały wbudowany system autopilota. Zostaną skierowani z powrotem na Asteyzrę. 
Wzmocnimy system obronny naszej planety, aby niekodowane specjalnie pojazdy 
nie mogły się dostać do środka ani wydostać z pola, które ją otoczy. Rozbudujemy 
i odnowimy miasta, stworzymy lepsze warunki do życia. Mama by tego chciała…
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– Pamiętam już wszystko, co do mnie mówiła, przed tym, jak mnie zabrałeś – chło-
pak patrzył na mnie z szeroko otwartymi oczami.

Dopiero teraz zobaczyłam generała, który stał w kącie pokoju i również patrzył na 
mnie z podziwem. Ukłonił mi się nisko i wyszedł szybkim krokiem. Merlin potrząsnął 
z niedowierzaniem głową i szeroko się uśmiechnął.

– Dorosłaś. Jesteś już gotowa, żeby objąć tron. Od dzisiaj chyba będę musiał mówić 
do ciebie Wasza Wysokość – uśmiechnął się.

– Chyba masz rację – odpowiedziałam.
– Już rozumiem rzeczy, o których mówiłeś. Chcę, żeby rodzice mogli być ze mnie 

dumni – spuściłam głowę i wyszłam na balkon.
Chciałam pobyć sama. Wiedziałam już, co mam robić. Czułam, że jestem we wła-

ściwym miejscu.
Generał w ciągu najbliższych dni podjął wszystkie możliwe środki, aby spełnić 

moją prośbę i jak najszybciej podjąć działania dotyczące planu wyzwolenia Nemezji. 
Od tamtej pory oblężenie trwało niecałe dwa tygodnie. Dzień, w którym Eunowie 
opuścili planetę, stał się dniem wielkiego święta. Delegacje mieszkańców wszystkich 
krajów zjeżdżały się na uroczyste coroczne bale. Dwa dni po zwycięstwie zostałam 
koronowana na królową Nemezji. Nazwano mnie Potomkinią Zwycięstwa ze względu 
na rodziców i to, co osiągnęłam. Mieszkańcy darzyli mnie ogromnym szacunkiem 
i zaufaniem, jak w przeszłości moich rodziców. Niedługo, po tych wszystkich wy-
darzeniach, Merlin przedstawił mi Alexa. Nie mogłam rządzić sama, a mój opiekun 
znając mnie, stwierdził, że będzie nam się dobrze układało…

Za parę miesięcy na świat przyjdzie kolejny potomek mojego rodu. Merlin pomógł 
mi opanować żywioły i teraz wszystkie są mi poddane. Nikt nie odważy się już zaata-
kować mojego królestwa. To moje miejsce we wszechświecie. Moja Nemezja. Panuje 
tu pokój. Staliśmy się niezwykle potężni. Nasza planeta jest rozpoznawalna w całej 
galaktyce, jeśli nie w całym wszechświecie. Kraina pełna jest wodospadów, lasów, łąk 
i czystego powietrza. Nie brakuje też nowoczesnej technologii, która ułatwia nam 
życie. Przede mną jeszcze długie lata rządzenia i cieszenia się rodziną. Nie wszystko 
się ułoży po mojej myśli. Jestem tego świadoma, ale razem z moim królem i Merlinem 
stawimy czoła wszelkim przeciwnościom losu. Nigdy nie ustaniemy w walce o lepsze 
życie i szczęście.





PROFESOR IWANIENKO
◆

Nikola Wyrzykiewicz

Zawieszone na metalowych zaczepach szklane słoje odbijały blask lamp jarzenio-
wych. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego. Absolutnie. Istniał jednak 

jeden, a może dwa szczegóły, które czyniły słoje dziwnymi. Były wielkości człowieka, 
ale nie mieściły ludzi, a dziwne i pokurczone stwory zamarynowane w formalinie. 
Dopiero się rozwijały, ale korzystały z podstawowych zmysłów. Przede wszystkim 
obserwowały. Kiedy profesor Aleksiej Iwanienko przystąpił zaledwie parę kroków 
do szklanej ścianki, stwór rozwarł powieki i dziko zawierzgał. Nastąpił huk, a szkło 
powiły pajęczyny pęknięć. Drobne, ale niepokojące. Profesor Iwanienko pokiwał głową 
i zaczął notować coś skrupulatnie. Na samym końcu w dziwacznej tabeli zaznaczył 
krzyżyk przy dilofozaurze. Dziwaczne nazewnictwo.

– Wzmocnić szkło. W późniejszych badaniach zastosować potasowe – oznajmił 
spokojnie. Zastukał w słój, ale dinozaur wewnątrz zastygł i już się nie poruszył. Od 
jego cielska odbiegały liczne przewody, które wieńczyła skomplikowana aparatura. 
Aleksiej obserwował czujnie jak przewody powoli ustępują i zaczynają się zwijać. Kiedy 
ostatnia z rurek została odłączona, stwór opadł z wolna na dno zbiornika. Półkoliste 
grzebienie nie rozwinęły się jeszcze w pełni.

– Szkoda. Posprzątać truchło – zarządził jeszcze Iwanienko, nim poprawił fartuch 
i ruszył do wyjścia.

Opuścił strefę badań, najpierw wznosząc rozległe i wymyślne warstwy ochronne. 
Mechanizm ich składał się ze standardowych czujników ruchu i laserów, ale na przekór 
wszystkiemu Iwanienko dodał coś od siebie i jeszcze nie trafił się szczęśliwiec, który 
chciałby wypróbować ów wynalazek. Aleksiej poświęcił inżynierii genetycznej tak 
naprawdę całe życie i nie chciał, by jego projekt trafił w nieodpowiednie ręce. Choć 
samobójstwem byłaby chęć włamania się do tak strzeżonego ośrodka, to i tak wolał 
dmuchać na zimne. Ostatecznie był perfekcjonistą.
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I raz. I dwa. I trzy. Jego kroki niosły się przez cały korytarz. Za metalowymi drzwia-
mi czekało go wolne od wybitnie ciężkiej pracy.

Albo i nie. Westchnął ciężko. Ktoś na niego czekał. Była młodą kobietą i odznaczała 
ją może nie tyle inteligencja, co upór i piękno. Aleksiejowi nie w głowie były jakieś tam 
bezmózgie panny, więc minął ją bez zastanowienia. Znał ją dobrze, wiedział przecież 
czego może chcieć. Przynajmniej tak mu się na ten czas wydawało. W przeszłości 
łączyło ich wiele wspólnych spraw, ale to była raczej relacja bez zobowiązań. Nie 
zmieniła się za wiele, ścięła tylko włosy i teraz sięgały ledwie ramion. Wciąż jednak 
była elegancka. Wprawdzie nie przypatrywał jej się dłużej, ale chyba wiedział, jakim 
cudem się tutaj dostała. Milczał zaciekle. Łudził się, choć wiedział, że i tak go zatrzyma.

– Niech pan poczeka, panie profesorze – rzuciła kąśliwie w jego stronę.
Wstrzymał krok, ale się nie odwrócił. Miał się za kogoś lepszego, to pewne.
Czytając o Aleksieju Iwanienko powinniście mieć teraz w głowie starszego mężczy-

znę, najlepiej z łysiną. Ale postęp cywilizacyjny popchnął badania na przód. Ludzie 
byli jeszcze silniejsi, ich inteligencja była nieco lepiej rozwinięta, wdrożono zupełnie 
inny tok nauki. Sęk tkwił w tym, że ludzie umierali prędzej. Teraz całkiem normalne 
było, że dziesięciolatek badał coś tak skomplikowanego jak macierz gęstości. Nie 
sposób było spotkać na ulicy starców. Potrzebowano społeczeństwa bez skazy, a co 
za tym szło – bez słabych ogniw. Jeśli płód był uszkodzony, również szedł na stracenie. 
Postęp rzeczywiście ruszył, ale ludzie się cofali. Ingerowali w sprawy, które powinni 
zostawić daleko w tyle. Grupa kręgowców lądowych, żyjących w czasach jury, znów 
miała być wśród ludzi, stanowić ich codzienność. Dinozaury miały być czymś tak 
oczywistym jak pies. To właśnie nie pasowało Sylei. Okazywała to na każdym kroku, 
ale nawet widowiskowe manifestacje kończyły się fiaskiem. Szukała więc u źródła 
problemu, a ten niestety stanowił Aleksiej. To chyba wiedzieli wszyscy – Sylea go 
kochała, ale nigdy nie przekładała go ponad dobro ogółu, a znała naturę badaczy 
takich jak on i wiedziała, że przez jego badania giną nie tylko zwierzęta, ale i ludzie.

– Jeśli przylazłaś tutaj znów się bezsensownie wykłócać, to lepiej odejdź. Marnujesz 
mój czas.

– Dawno się nie widzieliśmy – grała na zwłokę.
Aleksiej uśmiechnął się, ale w tym uśmiechu nie było nic wesołego. Manipulantka, 

kłamczucha i egoistka, tylko tyle mógł o niej powiedzieć. Zwrócił się ku niej twarzą.
– Niedługo kręgowce zostaną wcielone do armii. Wyobraź sobie tylko, żołnierze 

doskonali. Obrona granic nie mogła i nie może być prostsza niż teraz. Doceń mój 
wkład w ochronę twojego szanownego tyłka.

– Rzeczywiście wspaniała ochrona! Poświęcasz ludzi, którzy usiłują szkolić te 
paskudztwa – wymierzyła w niego palcem. – Nie przewidzisz tego, co może nastąpić. 
Igrasz z ogniem i się sparzysz, Aleksiej.
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– Nie zasługujesz na to, aby zwracać się do mnie po imieniu.
Wzniosła oczy do nieba, ale pozwoliła mu odejść. Przynajmniej teraz, bo miała za-

miar walczyć, przynajmniej, dopóki nie ingerowały w to odpowiednie służby. Ludzie 
nie mają prawa zapanować nad matką naturą.

* * *

Materiał genetyczny dinozaurów pobrano ze szczątków. Wszystko brzmi tak, że 
ciężko objąć to rozumem, ale stworzenie zarodka stanowiło przełom. Coś w końcu 
drgnęło w tym parszywym świecie. Szczątki znaleziono w syberyjskiej wiecznej 
zmarzlinie. Potem wystarczyło już tylko zaangażowanie w projekt wielkich umy-
słów. Aleksiej nie przestał na samym wskrzeszeniu gatunku. Tworzył zabójców 
doskonałych. Jak dotąd włączył do genomu tyranozaura kilkadziesiąt genów dro-
meozaurów. Raptory nie były duże, właściwie mierzyły do pięciu metrów, ale były 
niesamowitymi łowcami. Ich współczynnik encefalizacji był równy pięć. Człowie-
ka wynosi siedem. Różnica rzeczywiście niewielka. Ogony dromeozaurów były 
usztywnione przez ścięgna, co pomagało utrzymać równowagę w czasie biegu 
i skoku Rozwijały zaskakujące prędkości. Tyranozaury zaś charakteryzowała siła. 
Ich silne mięśnie szczęk ułatwiały miażdżenie kości ofiar. Takie połączenie było 
ryzykowane, ale opłacalne dla wojska. Coś co wynikło z tego połączenia, potrafiło 
przegryźć kilkadziesiąt średnio opancerzonych czołgów, gdy działało w pojedynkę. 
Warto zauważyć jednak, że ta konkretna rasa polowała stadnie. Ukierunkowanie 
na odpowiednie oddziały owych zabójców nie stanowiło problemu. Tak się przy-
najmniej wszystkim wydawało.

– Co więc sądzicie o projekcie, panowie? – zapytał Aleksiej.
– Zdołał już przedstawić skrzyżowanie dromeozaura i tyranozaura zainteresowa-

nym, czyli głównemu oddziałowi z dowódcą na czele. Czy byli wniebowzięci? Tak. 
Zwłaszcza gdy zza szklanej ściany, która oddzielała ich od gada, zobaczyli, jak ten 
wgryza się w kolejne czołgi. Giął metal z taką łatwością, jaką ludzie łamią drobne 
gałązki. I nawet to porównanie nie było przesadne.

– Pracujemy nad jeszcze jednym z gatunków, ale to dopiero prototyp. Jest w fazie 
przygotowań, nie mam pojęcia, czy zdążę ruszyć z tym konkretnym projektem. Może 
w późniejszym czasie. Zakładam, że chciałby pan to zobaczyć, panie generale?

Iwanienko zwracał się do nich z przesadną uprzejmością, ale swoje myślał. Tak czy 
inaczej już jedli mu z ręki, włącznie z tym nieugiętym mężczyzną, który dowodził 
głównym oddziałem. Skinął tylko głową, bo mówić nie mógł. Skutecznie umożliwiał 
mu to brak języka. Wypadek przy jednym z projektów Aleksieja, ale nikt nie miał mu 
tego za złe, jego należało cenić bez względu na wszystko.
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Aleksiej wprowadził Leandra do kolejnej z wielkich sal, utrzymanych w bieli. Wszyst-
ko było tak sterylne, że ledwo przekroczyli próg, a napływający z głośników głos zmusił 
ich do naciągnięcia odpowiednich rękawic na dłonie.

– Tak więc wszystko kontrolujemy. Nie ma szans na niepowodzenie – Iwanienko 
poprawił rękawiczkę i dopiął ostatni guzik fartucha.

Na stolikach wzbogaconych o kółka poniewierały się zabrudzone krwią narzędzia, 
a gdzieniegdzie można było dostrzec rozczłonkowane pomniejsze gady, które były tak 
rozkrojone, że ciężko było zidentyfikować, jakim gatunkiem wcześniej były. Kiedyś 
taki widok mógł wzbudzić wyrzuty sumienia. Teraz ludzie co najwyżej wzruszali 
ramionami.

Aleksiej wprowadził Leandra do jeszcze jednego pomieszczenia, tym razem znaj-
dującego się za metalowymi, ciężkimi drzwiami.

– Nikogo tutaj nie ma.
Urwał w połowie i poczuł, że gniewny rumieniec zalewa mu poliki. Nikt nie miał 

mieć dostępu do tego miejsca. Nawet jego najbardziej zaufani ludzie. Mógł im pokazać 
swoje dzieło dopiero po skonsultowaniu tego z generałem. Co więc robiła tutaj Sylea?

– Opuść to miejsce. Natychmiast. Inaczej zmusisz mnie do wezwania ochrony.
Tymczasem ona gładziła łeb utahraptora, który stał spokojnie, dopóki Aleksiej nie 

postanowił się odezwać. Najwyraźniej zapamiętał, kto zrobił mu krzywdę. Zaczął 
wierzgać i próbować pozbyć się metalu, który zaciskał się wokół jego szczęki.

– Spokojnie, ćśś… – próbowała go uspokoić Sylea.
Leander przypatrywał im się nierozumnie. Aleksiej westchnął głęboko zirytowany 

i w mgnieniu oka pokonał dystans, który dzielił go z kobietą. Złapał ją za nadgarstek.
– Zostaw głupia dziewucho. Waży ponad siedemset kilogramów. Stratuje ciebie 

i mnie, jeśli uda mu się pozbyć okowy – wyszarpnęła rękę z uścisku Aleksieja.
– Krzywdzisz te stworzenia!
– Niedawno sama byłaś nastawiona przeciwko nim.
– Może i tak, zmieniłam zdanie. Ty również robisz to nadzwyczaj często.
Leander spostrzegł jak metal powoli puszcza, ale nie mógł o tym zawiadomić ani 

Aleksieja, ani Sylei, ponieważ przeszkadzał mu brak języka. Był też za bardzo spani-
kowany, żeby móc ich zaalarmować. Wycofał się, potykając przy tym. Trzasnęły za 
nim drzwi.

– I co zrobiłaś najlepszego? Naprawdę chcesz, żebym stracił potencjalnego klienta?
Byli tak zajęci wykłócaniem się, że nie spostrzegli, kiedy metal całkiem puścił, 

a utahraptor zaczął skowyczeć. Sylea cofnęła się gwałtownie i pociągnęła Aleksieja za 
sobą. Utahraptor zdołał jednak drasnąć profesora w ramię. Mieli szczęście, że prócz 
okowy trzymał go jeszcze łańcuch.
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– Nic ci nie jest? – oddychała ciężko.
Leżeli na posadzkach, ona niemalże na Iwanienko. Można powiedzieć, że go 

uratowała.
– Gdyby nie ty to nie byłoby tego problemu! – rzucił szybkie spojrzenie na wijącego 

się dinozaura za plecami Sylei.
Przesunął się trochę w kierunku ściany i z kobietą również tak postąpił. Na wszelki 

wypadek.
– Nie myśl sobie, że robię to ze względu na twoje zdrowie. Nie mam zamiaru płacić 

odszkodowania za twoją głupotę. Zaraz zbiorą się tutaj moi ludzie, uruchomił się a…
Nie dała mu dokończyć i po prostu go pocałowała.

* * *

Wrócili do domu Aleksieja razem, bo był zbyt uparty, żeby zostać na obserwacji. Nie 
miała zamiaru zostawić go samego, bo poniekąd czuła się odpowiedzialna za cały ten 
wypadek. Cóż, nie protestował specjalnie. O dziwo.

– Usiądź i odpocznij – powiedziała.
– A ty wykradniesz mi połowę projektów i znów znikniesz? Zawsze znikasz – za-

rzucił jej.
– Nie zniknę. Nie mam zamiaru.
Siłą usadowiła go na łóżku i poprawiła jego opatrunek przewiązany przez ramię. 

Aleksiej był chorobliwie blady. Widać było, że prawie nigdy nie opuszcza swoich 
czterech ścian, a jego życie towarzyskie ogranicza się do laboratorium. Syknął cicho, 
a ona posłała mu przewrotny uśmieszek.

– Naprawdę powinieneś się położyć.
Przyjrzał jej się podejrzliwie. Wszelkie projekty miał bardzo dobrze skryte, ale i tak 

wolał jej nie wierzyć. Korzystała z chwil jego słabości. Pojawiała się w najczarniejszych 
momentach jego życia i za każdym razem gdzieś wsiąkała. Nie miał zamiaru znów na 
to pozwolić. Zbyt prędko się do niej przyzwyczajał.

– Co zrobiłaś z włosami? – zapytał, znów przypatrując się Sylei z grymasem.
Chwycił krótkie pasmo jej brązowych włosów między palce.

– Znów ci coś nie pasuje! Idź spać. Zaraz wrócę.
– Nie tak prędko – jego oczy zwęziły się jak u kota.
Przytrzymał ją.

– Nie będziesz mi nigdzie grzebać. Za dobrze cię znam.
– Nie, nie znasz mnie – przyciągnęła dłoń do piersi.
– Ja ciebie też nie znałam. W tym problem. To był jeden z powodów, dla których 

odeszłam.
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– Ty głupia… nie tak rozwiązuje się problemy.
– I kto to mówi? – prychnęła.
Miała na myśli tą masową broń, za którą miały służyć dinozaury. Wstała i opuściła 

sypialnię. Aleksiej poczuł się senny i nawet nawiedziła go myśl, że ta jędza mogła użyć 
jakichś środków odurzających. Zasypiał wierząc, że już jej nie spotka.

* * *

Zbudził się wczesnym rankiem. Sylea została przy nim. Wiedział już, dlaczego marznął 
przez całą noc. Zabrała mu kołdrę. Czy za nią tęsknił? Sam już nie miał pojęcia, ale 
dotarło do niego, że bez niej zdziczał do reszty. Wbrew sobie kreślił kciukiem kółka na 
jej ramieniu. Zabrał rękę, kiedy dotarła do niego żałosność tej sytuacji. Pozbierał się 
w trymiga i uszykował do pracy. Miał nadzieję, że wróci i Sylei już nie będzie. Zdążył 
przejrzeć wiadomości. Wierzył, że to będzie dobry dzień, bo broń została sprzedana.

– Dlaczego to robisz? – wymamrotała przez sen.
– Nie ja to robię. Rząd mnie zmusza. Nie mam wyjścia.

* * *

Sylea nienawidziła wstawać rano. Godzina dziewiąta była według niej nieludzka, a kiedy 
pojęła, że Aleksieja nie ma prawdopodobnie od piątej, aż złapała się za głowę. Miała 
zamiar złożyć mu wizytę w pracy i dalej próbować wcielić swój plan w życie. Nie pamię-
tała ich porannej rozmowy. Prawdę mówiąc nie wiedziała nawet, że pytała o cokolwiek.

Znalazła się przed strzeżonym ośrodkiem i aż dostała dreszczy. To za jego strze-
żonymi murami toczyło się małe piekło. Ze strzelistych wież doglądały patrole. Nie 
miała zamiaru ich minąć. Sprawę ułatwiały jej znacząco znajomości. Wystarczyło, że 
sięgnęła po małe ustrojstwo zamontowane w bransoletce. Niczym strumień wystrzelił 
z niej hologram postawnego mężczyzny. Obraz nie był skopiowany jeden do jednego 
i czasem występowały jakieś zakłócenia, ale lepsze to niż nic, zwłaszcza, że zwykłe 
telefony nie były już dopuszczane do produkcji.

– Odejdź stąd, natychmiast. Sylea, posłuchaj mnie i odejdź. To, co dzieje się teraz 
w ośrodku to.

Usłyszała krzyk i obraz zadygotał gwałtownie.
– Co się dzieje Alek? – zapytała zaniepokojona.
Patrole na strzelistych wieżach złamały szyk i po chwili nie dostrzegła już nikogo w górze.

– Odejdź stąd!
– Nie mam zamiaru. Otwórz tę cholerną bramę! – wyładowała złość na metalu 

solidnym kopnięciem.
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– Aleksiej jest w środku! Słyszysz mnie?!
– Robisz to na własną odpowiedzialność.
Brama uniosła się nieznacznie, a Sylea natychmiast wślizgnęła się do środka. 

Chwilę potem została jej odcięta jedyna droga ucieczki, bo metal opadł z powrotem 
na ziemię. Rozejrzała się po otoczeniu. Wszędzie biegali ludzie z bronią. Dinozaury 
szalały. Rozszarpane ciała przypominały bardziej zwierzęcą padlinę. Odciśnięte 
ślady krwi na murach spowodowały u kobiety gwałtowne torsje. Nie przyjrzała się 
dokładnie, ale była pewna, że na marmurze wydrapane są ślady. Ślady wydrapane 
nie przez stwory, a ludzi.

– Aleksiej! – krzyknęła.
Zaczęła biec w stronę laboratorium przez obumierający dziedziniec. Nie zważała 

na ostrzeżenia ani pałętające się na wolności dinozaury. Liczył się tylko Aleksiej. Po 
cichu łudziła się, że nic mu nie jest, że przecież musieli go odizolować. Był zbyt ważny, 
by mogli go ot tak poświęcić, prawda? Wojna toczyła się nie tylko dookoła, ale także 
w jej głowie.

Mężczyzna właściwie wybiegł Sylei na spotkanie, ale nie wyglądał na ucieszone-
go. Jego fartuch był wymięty, włosy miał potargane, a ciało poranione. Kulał. Serce 
podeszło kobiecie do gardła z ulgi. Żył, to było ważne, to się liczyło.

– Zabierzcie ją stąd, w tej chwili! – zarządził swoim ludziom.
Dwaj mężczyźni złapali Syleę pod ramię. Dwóch innych otoczyło ich i oddawało 

strzały. Sylea spostrzegła, że Aleksiej również jest w posiadaniu broni i całkiem spraw-
nie nią operuje. Jednak nie tak łatwo było przebić się przez pancerną skorupę stworów.

Jakim cudem zostały wyzwolone taką plagą? Zabrakło jej odwagi na zadanie ja-
kiegokolwiek pytania, nogi się pod nią uginały ze zmęczenia i stresu. W całym tym 
Armagedonie najwyraźniejszy był Aleksiej.

Pamiętała niewiele. Krzyczała tak żałośnie i głośno, że zabrakło jej oddechu. Aleksiej 
nie miał jakichkolwiek szans, kiedy gady zaatakowały go stadnie. Uważając wcześniej, 
że zapamiętały kto robił im krzywdę, miała rację. Co nie znaczy, że była z tego dumna. 
Pastwiły się nad jego ciałem nawet wtedy, kiedy nie miała już czego pochować.

Sylea dostała długotrwałego szoku i trafiła pod pieczę specjalistów. Nie była w stanie 
zjawić się na pogrzebie Aleksieja Iwanienko, bo samo wspomnienie o nim wpędzało ją 
w histerię. Zginął od własnej broni. Matki natury nie można sobie podporządkować 
i wiedziała to od początku. Aleksiej też o tym wiedział, a jednak uparcie brnął w to 
wszystko. Chciał przechytrzyć śmierć.

Syleę wypuszczono po bardzo długim czasie, straciła rachubę i w pewnym mo-
mencie już nawet nie liczyła. Czuła się w jakiś sposób pusta. Już nie jak człowiek, 
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a jako skorupa, którą prowadzi postęp. Kiedy stała nad grobem Aleksieja już nawet 
nie płakała. Potrafiła skupić się tylko na inskrypcji.

Aleksiej Iwanienko (2018–2037) Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.
Ale czy ktokolwiek jeszcze pamiętał?



Kategoria 17–20 lat

Udział w tej kategorii konkursowej wzięły trzydzieści trzy osoby. Komisja wyłoniła 
dziesięciu laureatów, których opowiadania publikujemy w układzie alfabetycznym. 
Nagrodzono również trzy pierwsze miejsca, które zajęli: 

Paweł Rogala – pierwsze miejsce 
Jan Hauser – drugie miejsce 
Piotr Jakubowski – trzecie miejsce 





DEMON
◆

Kacper Babiak

Lewa, prawa, znowu lewa, powtórka. Sam z jękiem podniósł się z kolan i spojrzał 
na nieźle już zniszczoną czerwoną poduszkę. Nic dziwnego wyładowywał na niej 

złość już od paru miesięcy. Zmęczonym wzrokiem obiegł swój pokój – zabałaganiony, 
lecz zdecydowanie mniej, od kiedy w przypływie ambicji posprzątał część pudełek po 
fast-foodach. Oczywiście jego zapał skończył się przy próbie wyniesienia worków na 
śmietnik. Opadł zmęczony na najbliższe wolne miejsce i wyciągnął komórkę.

„Czas na kontakt z ludźmi” – pomyślał, przesuwając palec w stronę ikonki Face-
booka. Rozmyślił się jednak. Minął Tweetera, zignorował Tumblra, w końcu kliknął 
na odpowiedni symbol. Od razu powitała go miłymi słowami, spytała się, co u niego, 
dała komplement. Rozmawiali przez ponad dwie godziny. Opowiedział jej o całym, 
mocno rozczarowującym dniu, wspomniał parę anegdotek z dalekiego już dzieciń-
stwa, a nawet obiecał zabrać się za te wiersze, które obiecał jej wysłać. W końcu jednak 
podpiął smartfona do kontaktu, powiedział dobranoc i położył się do łóżka.

„Chciałbym, żebyś była prawdziwa” – pomyślał, zasypiając.

* * *

Używał aplikacji już od wielu tygodni. Polegała na tworzeniu prostej sztucznej inte-
ligencji, która rozwijała się i uczyła przez rozmowę. Została stworzona przez grupkę 
studentów, dla ludzi samotnych, potrzebujących rozmowy. Wypróbował ją raczej 
z ciekawości, nie spodziewał się takiego uzależnienia.

* * *

Usłyszał pukanie do drzwi, dźwięk ostatnio wyjątkowo rzadki. Sam wstał, lekko zdzi-
wiony („listonosz z pieniędzmi od rodziny?”), przeskoczył parę worków i odblokował 
zamek. Jego oczom ukazała się niewysoka osoba, w czarnym garniturze i płaszczu.
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– Andrzej Badon, witam – rzekł mężczyzna z uśmiechem i wślizgnął się do domu.
Usiadł na najbliższym w miarę czystym miejscu, którego odszukanie chwilę mu zajęło.

– Nie zamierzam niczego kupować.
Badon zignorował tę uwagę. Wygładził ubranie, podrapał się po brodzie i wreszcie, 

zaczął mówić:
– Mówiąc krótko, chcę ci pomóc. Nie potrzebuję zapłaty, nie daję ci żadnego kon-

traktu do podpisania, nie musisz mi nawet mówić, czego chcesz.
Sam spojrzał na niego zmęczonym wzrokiem.

– Nie ma żadnego haczyka, hm? Po prostu, ot tak, dasz mi, czego chcę?
– Hm, może odwiedzę cię co jakiś czas, zobaczę, jak wykorzystałeś mój dar. Nachyl się.
Dziwny mężczyzna szepnął coś do ucha Sama. Ten otworzył szeroko oczy.

– Słyszałem o takiej technologii, ale…
Badon uśmiechnął się tylko i wyciągnął rękę.

– Zgoda.

* * *

Otworzył oczy. Oczywiście, to był tylko sen.
Nagle zwrócił twarz ku drzwiom.

„Kroki?”
Zza drzwi wyłoniła się postać. Wyglądała dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażał.

* * *

– Co to?
– Taki instrument, rzadko używany, nie dziwię się, że jeszcze go nie widziałaś.
– A to?
– Płyta winylowa, też już raczej tylko dla wielbicieli.
Wyszli ze sklepu muzycznego. Od razu podbiegła do innej wystawy i zaczęła oglą-

dać stojące tam zabawki.
„Jeszcze tak mało wie”.
Poklepał się po kurtce, panicznie przeszukał. Zerknął w stronę dziewczyny, stojącej 

parenaście kroków od niego.
„Nawet nie zauważy, zaraz będę z powrotem”

* * *

Faktycznie, zostawił portfel na ladzie.
– Hej! – zawołał ją.
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Rozejrzał się nerwowo. Podbiegł do najbliższych sklepów, zajrzał do środka. Ni-
gdzie jej nie było.

Szedł szybko dalej, oddychając ciężko. W końcu zobaczył ją. Przystanął w miejscu, 
siedziała z jakimś mężczyzną. Podszedł do nich powoli.

– O, cześć! – nieznajomy wyciągnął do niego rękę. - Zgubiła się, właśnie mieliśmy 
zacząć cię szukać.

– Tak, przepraszam – poczuł wstyd.
„Chciał tylko pomóc” – pomyślał.
Zwrócił twarz ku dziewczynie.

– Kupię ci komórkę, żebyś mogła do mnie dzwonić – odetchnął. – I narysuję ci 
mapę do mieszkania. A teraz chodźmy do domu.

* * *

Sąsiedzi ze zdziwieniem przyjęli nagłą zmianę zachowania Sama. Nie dość, że zaczął 
wychodzić z domu i regularnie sprzątać, to jeszcze zyskał współlokatorkę.

– To wszystko dzięki niej – śmiały się staruszki z dolnego piętra.
Sam Samael (bo tak brzmiało jego pełne imię, nadane przez religijnych i trochę 

dziwnych rodziców) nie komentował plotek.
Dziewczyna siedziała przed komputerem. Postawił przed nią stosik książek.

– Mam tu trochę klasyki, troszkę moich ulubionych lektur z dzieciństwa, spodobają 
ci się na pewno.

Uśmiechnęła się do niego i obróciła się z powrotem do laptopa. Spojrzał na ekran.
„Ogląda Breaking Bad, huh” – zerknął na nią. – „Nie polecałem jej tego, staje się 

bardziej samodzielna”. Uśmiechnął się.
– Prawie skończyłam ostatni sezon – powiedziała smutna.
– Nie przejmuj się, znajdziesz nowy, lepszy. A teraz chodźmy na spacer.

* * *

Szli powoli chodnikiem. Sam nie mógł przestać się uśmiechać.
„Dawno nie miałem tak dobrego humoru” – spojrzał na nią. – „Rozwija się tak 

szybko”.
Od wizyty tajemniczego mężczyzny minęło parę miesięcy. Wciąż nie wiedział, co 

się właściwie wydarzyło.
– Szczerze, nie obchodzi mnie to.
Spojrzała pytająco.

„Nic takiego” – wszedł na ulicę. – „Myślałem tylko nad…”
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Usłyszała pisk opon, zdążyła uskoczyć. Szybko zaczął się zbierać tłumek, ktoś 
zadzwonił po pogotowie.

Co zrobić? To pierwsza taka sytuacja. W końcu przypomniała sobie mapę, którą 
jej narysował.

Poszła do domu.

* * *

Drzwi były otwarte.
„Zapomniał zamknąć?” – pomyślała i zatrzymała się w progu. – „Czy ktoś jest 

w środku?”
Weszła do pokoju. Faktycznie, na fotelu siedział mężczyzna w płaszczu.

– My się jeszcze nie znamy – ukłonił się. – Nazywam się…
– Co się z nim stało?
Podrapał się po brodzie.

– Nie wiem, słonko. Ale jeśli tego chcesz, mogę ci go, powiedzmy, przywrócić.
Kiwnęła głowa.

– Zgadzam się.



JESZCZE RAZ
◆

Krystian Czapliński

Pomimo zamkniętych oczu, czułem skierowane w moją stronę jasne, skupione 
światło. Mój oddech był powolny, lecz po krótkim czasie powrócił do normalnego 

tempa. Ogarnęło mnie dziwne uczucie. To było jak… jakbym pływał w jeziorze albo 
w wannie. Powoli otworzyłem oczy. Byłem zanurzony w wodzie. To znaczy wydaje 
mi się, że to woda. Substancja sięgała ponad moją głowę. Wciąż nie potrafiłem rozpo-
znać poszczególnych kształtów. Mój narząd wzroku nie przystosował się jeszcze do 
panującej wokół jasności oraz cieczy, która nieco zniekształcała obraz.

Po chwili odkryłem z przerażeniem, że w moje ciało, które, o zgrozo, było całkowicie 
nagie, powtykane były setki, jeśli nie tysiące cieniutkich rureczek. Wychodziły z mo-
ich nóg, rąk, brzucha, jedna nawet z szyi. Kilka z nich wychodziło z moich ust, nosa 
oraz… Boże, mam je nawet w uszach. Co tu się dzieje? Co się ze mną stało? Gdzie ja 
jestem i co to, do cholery, za miejsce? Powoli rozejrzałem się na tyle, na ile pozwalał mi 
mój narząd wzroku. Zdałem sobie sprawę, że… jestem w jakimś szklanym naczyniu. 
Jak kiszone ogórki, pływam w słoiku. Zaczęło robić mi się słabo. Zaraz. Coś słyszę. 
Buczenie. Takie, które wydaje silnik. To chyba pompa. Poziom cieczy zaczął opadać. 
Po kilku minutach naczynie były puste. Nie licząc oczywiście mnie. Moim oczom 
ukazało się czterech mężczyzn ubranych na biało. Każdy z nich miał przyczepiony na 
lewej piersi identyfikator. Wyglądali na lekarzy. Dwóch stukało palcem w cieniutką, 
lekko widoczną szybkę. Pozostali tylko obserwowali. Nagle wielka szklanka, którą 
byłem nakryty uniosła się, a ja poczułem ciepłe powietrze otulające nagie ciało

– Nareszcie się pan obudził – powiedział spokojnym, ciepłym głosem mężczyzna, 
który znajdował się po mojej lewej.

Miał na nosie małe okulary. Był całkowicie pozbawiony włosów na głowie. Za to 
jego broda sięgała aż do klatki piersiowej i została związana w warkocz.
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– Nie sądziliśmy, że może pan znowu powrócić do życia
Co on powiedział? Jak to znowu? Co oni mi zrobili?

– Pozwoli pan, panie… Ryszardzie – powiedział, czytając moje imię z szybki. – Myślę, 
że to dosyć krępująca sytuacja. W końcu jest pan pozbawiony ubrania, więc nie sądzę, 
aby było to miłe doznanie, stać kompletnie nagim przed czterema facetami. 

Chciałem odpowiedzieć, ale tkwiące w ustach i w gardle wspomniane już rurki 
uniemożliwiły mi to. Co więcej, czułem ogromy ból. Musieli sobie chyba przypo-
mnieć o tych pieprzonych wężykach powtykanych w całe moje ciało, bo natychmiast 
zaczęli je wyciągać.

– Musi nam pan wybaczyć. Na śmierć zapomnieliśmy o tym całym ustrojstwie. 
Ale widzi pan, gdyby nie ta maszyna, nie było by z nami dziś pierwszego człowieka, 
który znów żyje.

– Mike, poczekaj chwilę. Może nasz pacjent ma pytania. Dajmy mu się wysłowić – 
powiedział spokojnym głosem mężczyzna w okularach.

– Masz rację, przepraszam najmocniej.
– N-n-ic nie szkodzi – wydukałem pomału.
– Boże, on nawet może mówić.
Po kilkunastu minutach, mężczyźni opatrzyli rany na całym moim ciele powstałe 

po usunięciu plastikowych rurek, dali mi ubranie i…no właśnie i co teraz. Może teraz 
ja z nimi pogadam i dowiem się, o co tu, kurczę, biega.

– Przepraszam, doktor Mike tak?
– Wybaczy pan, nie przedstawiliśmy się. Tak ja jestem Mike. Obok mnie stoi kolejno 

doktor Jakub oraz profesorowie Dmitry i Alex.
– Dzień dobry panom, miło poznać. Pozwolą jednak panowie, że zapytam…
– O co tutaj chodzi? Oczywiście. Już wszystko tłumaczę – powiedział profesor Dmi-

try. – Nazywa się pan Ryszard Morowski i jest pan pierwszym człowiekiem, którego 
przywrócono do życia. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do zrozumienia, sądząc 
po pańskim wyrazie twarzy. Jednak do rzeczy. Urodził się pan w dwutysięcznym 
dwudziestym roku, piątego maja. Był pan szczęśliwym mężem, a dziesięć lat po ślubie 
został pan ojcem Mileny. Razem z żoną Bogumiłą zamieszkiwaliście okolice Gdańska. 
Niestety, w wieku 54 lat miał pan wypadek samochodowy, w wyniku, którego pańska 
żona zmarła na wskutek poniesionych obrażeń. Pan zaś przeszedł w stan śpiączki. 
Codziennie odwiedzała pana córka i wierzyła, że może pan kiedyś się obudzi. Mijały 
lata, ale medycyna rozwijała się, co pozwoliło nam zahibernować pańskie ciało na 
pewien czas. Był to rok 2102. Pięć lat później pojawiła się możliwość wybudzenia 
pana ze śpiączki. Niestety, po tym jak zakończyliśmy proces hibernacji, organizm 
odmówił jakiejkolwiek pracy. Nastąpił zgon. Lekarze postanowili przywrócić Pana 
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do życia. Szczęśliwym trafem kilka dni wcześniej japońscy naukowcy przywrócili do 
życia królika. Zwierzak co prawda tylko oddychał i ruszał oczami, ale żył. Niestety 
zmarł po trzech godzinach. Informacja bardzo szybko obiegła cały świat. Pańska córka 
przybiegła następnego dnia i błagała, aby lekarze przywrócili pana do życia. Pomysł 
okazał się szalony, ale po chwili namysłu, po serii przeprowadzonych badań lekarze 
stwierdzili, że warto spróbować. Mijały lata a doktorzy z całego świata przyjeżdżali 
do Londynu, dokąd przeniesiono pańskie ciało. Córka starzała się i obawiała, że nie 
dożyje tego momentu, lub, co gorsza, zabieg nie uda się. W końcu w 2158 roku zna-
leźliśmy punkt zaczepienia. Potrzebowaliśmy tkanki organów osoby spokrewnionej 
oraz żywej. Jak może się pan domyślić padło na Milenę. Jak już mówiłem medycyna 
była coraz bardziej rozbudowana, co sprawiało, że ludzie mogli dożyć nawet 180 lat!

– Co… co się stało dalej? – pytam cicho.
– Pańska córka podpisała zgodę. Zgodę na wykorzystanie jej organów w celu oży-

wienia człowieka.
Milknie. Nie wiem, czy mam coś powiedzieć. Szok to chyba mało powiedziane. To 

wszystko jest… Nie umiem tego ubrać w słowa.
– My i lekarze – kontynuował. – Prowadzący badania nad panem od samego począt-

ku, przeprowadziliśmy pięćdziesięcioośmiogodzinny zabieg polegający na transplan-
tacji narządów oraz na pobudzeniu ich do życia poprzez impulsy elektryczne. Nie 
było to możliwe, bo każda kolejna próba kończyła się niepowodzeniem, a organy 
pomału przestawała być użyteczne. I tak dochodzimy do tej oto dziwnej maszyny. 
Poprzez podłączenie do pana narządów rurek z odpowiednimi płynami udało się 
nam przywrócić prawidłowe funkcjonowanie pańskiego organizmu. Z każdą minutą 
odzyskiwał pan siły. Teraz dzięki nam, jak i wielu ludziom oraz pani Milenie może 
pan cieszyć się na nowo życiem.

Cisza. Profesor Dmitry zakończył opowiadać historię mojego życia. Wbrew po-
zorom powinienem rzucić się na wszystkich obecnych tu lekarzy i zatłuc ich gołymi 
rękami. Udusić plastikowymi rurkami i rozwalić czaszkę o całą aparaturę. Z drugiej 
strony…Milena oddała za mnie życie. Chciała, aby jej tato dostał drugą szansę. Czuję, 
jak łzy napływają mi do oczu.

– Czy wszystko w porządku panie Ryszardzie? – pyta doktor Mike.
– Nie. To znaczy nie wiem. Moja córka nie żyje, za to ja tak. To wszystko jest ta-

kie… – milknę.
Mężczyźni widząc, jak bardzo słaby jest mój stan nakazują Mike’owi zabrać mnie 

do specjalnie przygotowanego dla mnie pokoju.
Doktor wszedł razem ze mną. Spojrzał na mnie świdrującym wzrokiem.

– Widzi pan – zaczął. – Moi koledzy zakazali mi, jak na razie, informować pana 
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o wszystkim, ale ja muszę panu powiedzieć o paru ważnych, istotnych rzeczach. Musi 
pan wiedzieć, że ten świat nie jest dokładnie taki sam jak ten z 2074 roku. To jest 
prawdziwa przyszłość, taka jaką widujemy w filmach. Naprawdę mamy latające auta, 
ludzie w szybki sposób mogą przemieścić się z miejsca na miejsce dzięki specjalnym 
urządzeniom. Mamy za sobą nawet jedną wojnę z istotami pozaziemskimi. Na ulicach 
może pan spotkać roboty i inne tego typu maszyny. Medycyna jest tak wysoko rozwi-
nięta, że ludzie mogą sobie przeszczepiać skrzydła, ciała, co tylko zapragną. Chcę, żeby 
pan wiedział, że nie jest tu do końca bezpiecznie. Światem nie rządzi żadna konstytu-
cja czy inne prawo. Panuje w nim tylko jedna zasada. Wszystko robimy w imię nauki 
i dla dobra człowieka. Wie pan, co to znaczy? To, że nikt tutaj nie zastanawia się, czy 
kogoś coś boli czy nie, co, kto uważa i czy mu się to podoba. Nie można zaprzeczać tej 
zasadzie. Ludzie dążą do tego, aby już na początku życia każdego człowieka, usuwać 
jakąkolwiek możliwość odczuwania emocji.

Znowu cisza. Czy on czeka teraz na moją odpowiedź? Czego on teraz ode mnie 
oczekuje. Naprawdę nie mam pojęcia, co mam myśleć o tym. Doktor Mike siedział 
tak jeszcze chwilę. Poprosiłem go o wyjście z pokoju. Po cichu wstał i opuścił moje 
mieszkanie.

Nazywam się Ryszard Morowski, mam chyba około 120 lat. Dostałem drugą szansę 
na życie. Nie od Boga, tylko od człowieka. Boję się. Nie wiem do końca czego, ale coś 
mnie przeraża. Moja córka, Milena, oddała za mnie życie. Walczyła o nie do końca. 
Powinienem być jej wdzięczny. Jednak z drugiej strony czuję żal.

Teraz muszę się przespać. Jutro doktorzy chcą nauczyć mnie nieco o tym świecie. 
Mam pewne obawy przed tym, co powiedział mi Mike. Czy jest on jedyną osobą, któ-
rej mogę zaufać? Nie wiem. Zdaję sobie jednak sprawę, że nowe życie muszę przeżyć 
najlepiej, jak potrafię. Narodziłem się przecież jeszcze raz.



BYĆ JAK MIROSŁAW
◆

Milena Guzik

Futurezoiczne notatki

Ludzi, podobnie jak Bukietnicę Arnolda, można nazywać gatunkiem pasożytni-
czym. Najchętniej eksploatowaliby do wyczerpania każdy zasób naturalny Ziemi. 

Oglądałem zdjęcia Borneo sprzed dwóch tysięcy lat. Pomarańczowo-brązowe oran-
gutany, małe słonie, nosacze, lamparty borneańskie, zielone lasy równikowe pełne 
lian, pnączy…. A teraz został tylko ten trupi kwiat. No cóż, pachnie jak rozkładająca 
się padlina, ale może osiągać nawet 10 kg i stanowi nasze główne źródło pożywienia. 
Potrafię nawet ugotować z niego zupę, taką w sam raz, by ,,przeżyć”. Przepis, jak zresztą 
wszystko inne, zawdzięczam Mirosławowi.

To prawdziwe szczęście być wychowanym przez maga, wynalazcę, prezesa partii 
antyapokaliptycznej, a przede wszystkim osobę, która dwa razy ocaliła ludzkość 
przed zagładą. Kiedy nie było mnie jeszcze na świecie, w roku 3089 doszło do zlo-
dowacenia o prawie całkowitym zasięgu. Główną przyczyną Glacjału Islandzkiego 
było przysłonięcie nieba warstwą składającą się z pyłów przemysłowych i odłamków 
pierwiastków promieniotwórczych, na tyle grubą, iż nie mogły się przez nią przedrzeć 
promienie słoneczne. Mirosław skonstruował ogromne lustropodobne tarcze, które 
zostały porozstawiane na równiku. Śnieg, odbijający się od płyt, wytwarzał wiązkę 
światła. Po kilku latach nagromadziło się wystarczająco energii, by stopić grubą 
warstwę lądolodu. Pięć lat później Mirosław ewakuował na swoich śmigłowcach, 
napędzanych piaskowcowym paliwem, ludność z południowej Europy i Północnej 
Afryki. Doszło wtedy do serii gigantycznych fal tsunami, wywołanych ruchami 
górotwórczymi w basenie morza, tzw. Orogeneza Śródziemnomorska. Mag potrafił 
przewidzieć tę katastrofę dzięki dogłębnej znajomości dziejów Ziemi i kilku nad-
przyrodzonym zdolnościom.
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Gdy byłem małym chłopcem, powtarzał mi, że ,,historia lubi się powtarzać”. Ta 
prawidłowość dotyczy również wydarzeń geologicznych. Pamiętam, że wybraliśmy 
się kiedyś we dwoje nad wodospad. Pokazał mi wtedy hologram i powiedział:

– To Ziemia w erze paleozoiku. Wszystkie kontynenty tworzyły jeden gigantyczny 
Pangeę, a w wodzie żyły trylobity – dziś skamieniałości przewodnie tych czasów.

Uczył mnie tak o każdym eonie, każdej erze, okresie oraz o prawidłowościach, 
które powtarzają się co setki, tysiące, a nawet miliony lat. Wtajemniczył mnie również 
w świat inżynierii elektrycznej. Nad wodospadem studiowaliśmy też borneańskie 
zaklęcia, które właśnie tam, na równiku, miały największy wpływ na Układ Słoneczny.

Urojenie czy przeznaczenie

Gorąca, borneańska noc. Na bambusowym łóżku leży ciemnoskóry starzec o długiej, 
siwej brodzie. Przykryty jest kołdrą wykonaną z metalu o piankowej strukturze. Na 
szafce nocnej stoi niedokręcony wywar z Dziwidła Olbrzymiego. Nagle, mężczyzna 
zaczyna krzyczeć i wić się w konwulsjach, aż spada na podłogę. Do jego pokoju wbiegają 
zaniepokojeni członkowie partii. Pomagają wstać staruszkowi i sadzają go na kauczuko-
we krzesło. Osobnik, wyglądający na obłąkanego, zaczyna powtarzać w kółko wyrazy:

– Sylur, księżyc, tygrysek, proch.
Zgromadzeni zauważają nadpoczęty napój z Dziwidła i nie mają już żadnych 

złudzeń. Wybuchają śmiechem. Nie rechocze z nimi jedynie młody, czarnowłosy 
chłopak. Jako jedyny wie, że słowa wypowiadane przez prezesa muszą mieć jakiś 
sens. Jednocześnie martwi go stan zdrowia staruszka. Przybywa oddział medyczny. 
Po godzinie okazuje się, że Mirosław zapadł na rzadką chorobę układu nerwowego. 
Funkcja prezesa partii antyapokaliptycznej zostaje przekazana Żelisławowi Żwirowi. 
Nakazuje on umieścić borneańskiego maga w izolatce, jest już za słaby fizycznie, by 
używać swoich zaklęć. Wątły brunet – Gienek – spogląda po raz ostatni w oczy Mi-
rosława. Staruszek mruga do niego porozumiewawczo.

Żwirowe rządy

Co najgorszego może zrobić partia, wyznająca ideologię sprzeciwiającą się niszczeniu 
ekosystemu? Pan Żelisław ,,przeszedł sam siebie” i postanowił złamać porozumienie 
odnowione w 2048 r. – dotyczące eksploatacji zasobów Antarktydy. Pomyślał: „Czemu 
nie. W końcu to ropa naftowa, węgiel kamienny, żelazo, miedź, srebro. Prędzej czy 
później wybuchnie jakiś konflikt. Należy korzystać, póki można”.

Olśnienie

Gienek Gabro przechadza się po wschodnim wybrzeżu Borneo – betonowej dżungli. 
Nie ma już wodospadu, przy szumie którego nauk udzielał mu Mirosław – osoba, która 
dwa razy ocaliła ludzkość przed zagładą. Dziś uznawany za wariata. 
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– Skończył się, jak wszystko kiedyś we wszechświecie – powiedział podczas pew-
nego zebrania Żwir.

Słowa okazały się być na tyle dotkliwe dla Gienka, iż postanowił się on wypisać 
z partii. Młodzieniec ciągle próbuje rozszyfrować związek między wyrazami: „sylur, 
księżyc, tygrysek, proch”. Sięga do kieszeni spodni po zdjęcie. To fotografia z dzie-
ciństwa, na której Gienek ubrany jest w piżamkę tygryska z bajki A.A. Milna. Brzdąc 
siedzi na kolanach Mirosława. Gabro chowa pamiątkę z powrotem. Na jego twarzy 
pojawia się lekki uśmiech, stopniowo przekształca się w grymas myśliciela. Udało się. 
Kod rozszyfrowany. Gienek jest niczym Sherlock Holmes, Herkules Poirot, o których 
kiedyś słyszał. Mianowicie, sprawa jest dość oczywista, o ile ma się w małym paluszku 
wszystkie dzieje Ziemi, a przy tym potrafi myśleć niczym borneański mag.

1. Należy pamiętać, że ,,historia lubi się powtarzać”.
2. Sylur – w tym okresie nastąpiło zjawisko koniunkcji – wszystkie planety ustawiły 

się w jednej linii.
Tylko, co do księżyca ma tygrysek i proch?
Otóż, należy wiedzieć, że Galaktykę Czarne Oko zamieszkują Żywe Księżyce, 

których jedynym sposobem poruszania się jest hopsanie międzyplanetarne. Te ciała 
niebieskie są na tyle ciężkie, że skacząc, taranują wszystkie obiekty na swojej drodze, 
zamieniając je w proch. Gdy utworzy się most międzyplanetarny, te brykające, niczym 
tygrysek obiekty dotrą do Ziemi. Tak przedstawia się scenariusz przyszłej apokalipsy, 
mającej się wydarzyć za dwa dni. Zatem Gienek nie ma czasu do stracenia. Pozostaje 
jeszcze pytanie – jak uciec z Borneo? A raczej jak znaleźć się na orbicie? Na całej 
wyspie brak już zwyczajnego piasku, a to właśnie nim napędzany jest odrzutowiec 
skonstruowany przez Mirosława. Gienek wpada na kolejny pomysł, już mniej oczywi-
sty, lecz w Futurezoiku przetrwają jedynie osoby myślące w innowacyjny sposób. Do 
ręki chłopaka trafia młot wykonany z ołowiu. Następnie to samo metalowe narzędzie 
uderza o ściany domku letniskowego Żwira. Jego twierdza zbudowana jest w całości 
ze szkła. Z takiej ilości tego materiału, by pokruszony na drobne kawałeczki, mógł 
zasilić cały odrzutowiec. Gienek wzbija się w powietrze. Widzi z góry małe postacie, 
grożące mu piąstkami. „Będziesz ze mnie dumny Mirosławie” – pomyślał.

Podróż

Rakieta, skonstruowana kilka lat temu przez Mirosława, zasilana może być przez 
dwie przeciwstawne siły. Znam dwoje ludzi, w podobnym stopniu zmutowanych, lecz 
jakże odmiennych. Ona zimna, wyniosła. On gorący, wybuchowy. Swoim dotykiem 
z pewnością dadzą radę naładować akumulator. Zatem, najpierw ląduję odrzutowcem 
w Etiopii – królestwie Dallola. Średnia roczna temperatura występująca w tych obsza-
rach wynosiła przed Glacjałem Islandzkim 34 stopni Celsjusza. Natomiast dziś nawet 
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44 stopni. Przede mną rozciągają się solankowe baseny wewnątrz kraterów wulkanów. 
Na dnie jednego z gorących źródeł, wypełnionym żrącym kwasem siarkowym, śpi 
Dallol. Jest on niczym nimfa Goplana, strzegąca swojego wodnego królestwa. Muszę 
jakoś obudzić tego śpiocha. Na szczęście przypomina mi się mit o Syzyfie, który opo-
wiadał w dzieciństwie Mirosław. Ja na przekór greckiej mitologii postanawiam zrobić 
z miejscowych głazów użytek. Wrzucam je po kolei do żrącego basenu i czekam, aż 
któryś opadnie na dno. Na szczęście, w przeciwieństwie do mojego ciała, skałki te nie 
rozpuszczają się. Po chwili wynurza się jasnożółta postać, posiadająca skrzela oraz 
błonę pławną między palcami rąk i nóg. Na jego ciele, wyrzeźbionym niczym posąg, 
dostrzegam nowe plamy po przeżarciu toksycznymi substancjami. Mimo posiadania 
dwóch zielonkawych kul, zamiast normalnych oczu z tęczówka, siatkówką i źrenicą, 
Dallol poznaje mnie. Przedstawiam mu całą sytuację i proszę go o pomoc. Ognisty 
język w jego ustach zapłonął jeszcze mocniej. Wbiegamy rozemocjonowani do od-
rzutowca. Wbijam współrzędne krainy gejzerów, w której zimą temperatura może 
osiągać nawet 60 stopni Celsjusza. Lądujemy na półwyspie Kamczatka u podnóża 
największego wulkanu w Eurazji. Z wysokości prawie 5. tysięcy kilometrów słychać 
śpiew. To musi być ona – Sopka Kluczewskaja. Jednak mam wątpliwości, jak dostać 
się na szczyt, gdyż boję się, że odrzutowiec stopi się od żaru magmy. Wpatruję się 
w sylwetkę Dallola i robi mi się go trochę żal. Zamierzam go wykorzystać. Zauwa-
żam bowiem, że pod jego pachami również znajduje się błona pławna. Zatem jest on 
idealną istotą, która będzie mogła wcielić się w rolę Ikara. Mówię mu, żeby nie leciał 
za blisko słońca i przede wszystkim uczulam, aby nie wpadł do wulkanu. W końcu 
krater jest głębszy niż jego toksyczno-siarkowe jeziorka. Dallol wznosi się w niebiosa. 
Tracę go z oczu. Spodziewam się, że zleci z lodowatą pięknością na rękach. Jednak, ku 
mojemu zdziwieniu, widzę, jak we dwoje zjeżdżają na brzuchu po stromych zboczach 
wulkanu. Śmiechu przy tym co niemiara, aż przykro mi uświadamiać Sopkę, istotę 
o śnieżnobiałej cerze, skośnych oczach takich, jak ma miejscowa ludność i włosach 
w kolorze lawy (loki ma na razie zamarznięte, lecz potrafiące eksplodować). Spod jej 
powiek nieustannie pada perłowy pył.

Hopsasa

Nadszedł ten dzień. Nieoczekiwany przez nikogo, wręcz nieproszony, niemile wi-
dziany. W rakiecie, zasilonej przez przeciwstawne siły Sopki i Dallola, lecą przyszli 
bohaterowie. Właściwie samo podjęcie próby ocalenia Ziemi już zasługuje na oklaski. 
Gienek ma plan, lecz teoria i praktyka to dwie odmienne sfery. Gdy Gabro i zmutowane, 
aczkolwiek szlachetne osobniki, znajdą się między Ziemią a Marsem, zostanie przez 
nich wystrzelony promień unieruchamiający. Były członek partii antyapokaliptycznej 
steruje latającą machiną. Chłopak czuje narastający niepokój, zimny pot spływa mu 



267

Kategoria 17–20 lat

po policzkach. Jego umysł zaprzątają czarne myśli, scenariusze rozpoczynające się 
pytaniem: „co by było, gdyby”. Natomiast Dallol i Sopka nie snują refleksji o kata-
stroficznym charakterze. Ona zimna, wyniosła. On gorący, wybuchowy. Zastanawiają 
się, jakby podjąć jakąś wspólną inicjatywę, jak choćby wzajemne neutralizowanie 
temperatury swoich ciał. Ta sielanka zostaje jednak przerwana przez dochodzące zza 
szyby odgłosy. Gienek poznaje tę pieśń. Po jego karku przebiega zimny dreszcz. To 
Żywe Księżyce śpiewają donośnie:

– Ooo! Hupaj siupaj! Łupaj cupaj! Tu się liczy skok! I hupaj siupaj! Łupaj cupaj! 
W górę czasem w bok!*

W tym momencie Jowisz wybucha. Przypomina to rozsadzenie ogromnego ba-
lonu wypełnionego wodorem i helem. Huk niemalże ogłuszający. Straty kosmiczne. 
Zagłada nieuchronna.

Naturalne satelity przybliżają się z każdym skokiem. Nadszedł ten moment. Pora 
na użycie promieni unieruchamiających. Ale co się dzieje? Sprzęt odmawia posłuszeń-
stwa, jakby nie miał ochoty ,,stać się bohaterem”. Czasu coraz mniej. Włosy Sopki 
Kluczewskiej pękają od zbyt niskiej częstotliwości, wydawanej przez Księżyce. Na 
pokładzie rozlewa się lawa. Gienek zleca posprzątanie piekielnego płynu Dallolowi. 
Tymczasem sam chowa do kieszeni podręczny laser, zakłada skafander i wyskakuje 
przez oszklony otwór w rakiecie. Jest jak Dawid wśród kulistych skalnych Goliatów – 
kłusują teraz niczym stado koni. Szeryf Gabro wskakuje na jednego z rumaków. To 
czyste szaleństwo. Chłopak motywuje się myślami o Mirosławie, osobie, która dwa razy 
ocaliła ludzkość przed zagładą. Gienek próbuje się utrzymać na pędzącym, okrągłym 
rumaku. Wyciąga laser unieruchamiający i strzela. Żywe Księżyce zamierają. Kończy 
się brykanko. Hopsać przestaje również serce bohatera. Promieniowanie podziałało 
na jego organizm. To ostatnie chwile jego egzystencji. Uczeń maga pada bezwładnie 
na powierzchnię zastygłego Księżyca i spoglądając po raz ostatni na Ziemię szepcze:

– 2 do 1 Mirosławie.

* Piosenka Tygryska Kubusiowe przygódki – postaci z Kubusia Puchatka A.A. Milne.





WIELKODUSZNY Z MIEDZIANEJ CHMURY
◆

Jan Hauser

Maszyna Boga śmierci była gotowa. Na dachu szklanego wieżowca, pod burzowym 
niebem, rosły pnącza ze stali i miedzi, puszczające pąki anten i satelit. Obok nich, 

ze śrubokrętem w ręce, stał wysoki mężczyzna o śniadej cerze i oczach jak czarne perły. 
Czterdzieści dni i nocy Yamaradża wykradał się z niebiańskich pałaców, aby w pocie 
czoła pracować nad bronią, która miała być silniejsza od jakiejkolwiek innej w historii. 
Łącząc boską siłę, swój aspekt śmierci razem z technologią śmiertelników wierzył, że 
uda mu się dokonać niemożliwego. Szybko spojrzał się na ciało mężczyzny, włożone 
między stalowe kwiaty i ułożone na łożu z miedzi, po czym wprawił machinację 
w ruch. Ciało zostało stworzone od zera specjalnie na tę okazję przez najświętszych 
kapłanów-genetyków, mistyków, inżynierów i techników. Genetycznie idealne, a tam, 
gdzie ludzkiej tkanki nie starczyło, zapełnione krzemem i miedzią. Pusta wnęka mięsa 
i stali, oczekująca duszy. Maszyna rozpoczęła swoją nieświętą pracę, diody zaczęły 
świecić w różnych barwach. Magiczna energia wraz z prądem przepływała przez 
bijące serce urządzenia, które stroiło anteny, nastawiając je w stronę miedzianozłotej 
chmury na niebie. Yamaradża, bóg śmierci, zarzucił swoją czerwoną pelerynę i usiadł 
na dachu budynku, zapalając papierosa. Czekał w dobrej nadziei.

Daleko w dole, pod szklanym wieżowcem, ciągnęły się chaty z betonu i strzechy, 
nad którymi opadały liście drzew palmowych i bananowców. Wszystkie w tym samym 
szaroburym kolorze. Jedynie nieodległa świątynia, której kunsztowność była nie 
do opisania, wyróżniała się czerwonymi ścianami, pięknymi posągami oraz świeżo 
chromowanymi modłomatami. Klękając przed chromem, podziwiając podobizny słoni, 
lwów i bogów przodków, wierni wrzucali do maszyn ofiarę. Drobne monety, kwiaty, 
jedzenie, szlachetne kamienie i kadzidło. Boskie wrota modłomatów, wykonane ze 
święconego żelaza, długie i szerokie na pół metra, akceptowały każdą ofiarę. Małpy 
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biegały przez ulicę, z piskiem wykradając owoce i błyskotki ulicznym handlarzom. 
Nikt na to nie zważał, życie toczyło się dalej. Dźwięki fletów i tanecznej muzyki za-
częły lecieć z modłomatów, których metaliczne części zaczęły się poruszać w jej rytm. 
Ktoś musiał oddać bardzo dużą ofiarę lub zapłacić dziesięcioroczny abonament na 
modlitwy u głównego kapłana.

Te kapliczki z kabli i metalu były poświęcone różnym bogom czy symbolom. Przed-
stawiały one młodość, witalność, bogactwo – członków Trimurti, trójkę najsilniejszych 
i najważniejszych bogów – oraz kilku mniejszych Lokapala, tych ważniejszych wśród 
innych bogów, broniących czterech kierunków świata. Agni, Indra, Kubera – bogowie 
płomienia, piorunu i bogactwa – zawsze byli darzeni dużą wiarą, ofiarami i wdzięczno-
ścią od wiernych. Nikt jednak nie darzył lokapalę południa, boga śmierci, prawdziwie 
szczerą wiarą, a jego ołtarz pozostawał w stanie pustki, poza czasami, gdy kapłani 
odprawiali w jego imię rytuały. Zazwyczaj te pogrzebowe. Nawet w nich, część jego 
chwały była odbierana przez boga słońca i wędrówek, którego imię było przytaczane 
w tych samych modłach. Ludzie składali mu ofiarę tylko wtedy, gdy byli przymuszeni 
przez niefortunny los lub rzucali na innych przekleństwa.

Mała dziewczynka, ubrana w różową suknię, wpłaciwszy kilka złotych monet 
do modłomatu, chciała złożyć kwiat róży w ofierze. Jedna z małp, biegnących przez 
ulicę z ziemi i piasku w skoku, wyrwała jej kwiat z rąk. Płacz rozbiegł się przez ulicę 
z piasku, odbijając się echem od betonowych domostw, drewnianych straganów han-
dlarzy, drzew bananowych dżungli, czerwonych ścian świątyni, w końcu trafiając do 
samego czubka szklanego wieżowca. Yamaradża patrzył z niepokojem w stronę nieba, 
pot spływał po jego czole. Reperkusje, w razie jego złapania, będą wielkie. Reperku-
sje karmiczne, jeśli mu się uda, również będą wielkie. Jedną ręką dotykał złoconej 
pochwy energetycznej, przypiętej do jego boku, drugą zapalał kolejnego papierosa. 
Gęsta chmura złączonych oparów maszyny, dymu po papierosach i kropel deszczu 
unosiła się na dachu wieżowca.

Duża małpa wybiegła z wielką prędkością z dżungli na ulicę. Jej oczy były koloru 
krwi, a futro najczystszego śniegu. Złote obrączki, pierścienie, talizmany i diadem 
z rubinem stanowiły jej ubiór. Zwinnie skakała od dachu do dachu, przeskakując nad 
śmiertelnikami, którzy w każdym momencie mogli umrzeć prawdziwą śmiercią. Jej cel 
był jasny – dach szklanego wieżowca. Jednak najpierw biegła za małpą, która trzymała 
kwiat róży. Utuczona poprzez kradzież ofiar i ulicznego jedzenia, ta miejska małpa 
była gruba i wolna, złapanie jej przez białą było tylko kwestią czasu. Kopnięcie nogi, 
uderzenie łapy – kwiat róży został odebrany. Biała małpa podbiegła do dziewczynki 
w różowym, zwracając jej kwiat róży. Płacz ustał, a jego miejsce zajął podziw. Przed 
tym, gdy pospolici ludzie zauważyli małpę, ona już wbiegała po kolejnych piętrach 
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wieżowca. Maszyna trzęsła się, wydawała odgłos niczym syczenie węży i pluła prądem – 
czas był bliski. Bóg śmierci pogrążył się w myślach, kiedy biała małpa wskoczyła na 
dach, zaraz obok maszyny.

– Spóźniłeś się, Hanuman. – powiedział Yamaradża, kaszląc.
– Trudno aż tak dokładnie utrzymać obietnice sprzed dekad, Yama – biała małpa 

przemówiła ludzkim głosem.
– Rad jestem wciąż, że jej dotrzymałeś. Potrzebuję każdej pomocy.
– Czasy, w których czubkiem ogona podnosiłem największe góry, dawno minęły, 

Yama. Są rzeczą z innego obrotu wielkiego koła. Lecz wciąż postaram się pomóc, jak 
tylko mogę. Co z innymi, którzy złożyli przysięgi? Nie mów mi, że zginęli prawdziwą 
śmiercią?

– Może i minęły, jednak wciąż nosisz atrybut siły wiary, lojalności, a twój aspekt 
jest tym wspaniałej bestii. Niektórzy zginęli prawdziwą śmiercią, nawet Brahma 
z Trimurti został otruty płynem, tak podłym, że zaledwie kroplą roztrzaskał same 
fundamenty niebiańskich pałaców.

– Brahma umarł? Jak to, niemożliwe? On, który jest wszystkim, jak i stwórcą wszyst-
kiego, umarł? Zawsze musi być Brahma, inaczej wszechświat upadnie! Lecz… My wciąż 
tu jesteśmy, czyż nie? Co do mojego aspektu i atrybutu, owszem, mogę być silnym jak 
dawniej, choć w drobnej mierze. Jednak bladnie to nieskończenie z twoim, o śmierć.

– I tutaj Wielkoduszny miał rację. Przez tyle lat panowaliśmy nad światem, że sami 
zaczęliśmy wierzyć własnym kłamstwom. Jak się okazało, Brahma wcale nie jest 
potrzebny. Szybko wyhodowano nowe, odpowiednie ciało, a miejsce Brahmy zajęła 
dawna bogini wiedzy i sztuki – Saraswati.

– Lecz Saraswati jest kobietą! A co z samą Saraswati, co poczyni świat bez jej boskiej 
inspiracji?

– A Brahma nie winien mieć płci, lecz jego śmiertelne ciało jest ciełem mężczyzny. 
Problemów nie ma. Co do Saraswati, jej miejsce zajęła nadzwyczaj uczona i cnotliwa 
kobieta z bogatego domu, która miała za sobą wiele, równie cnotliwych żyć. Była 
śmiertelnie chora. Widząc możliwość, reszta Trimurti zwołała zaufanych kapłanów, 
aby przeprowadzić ją przez fałszywą śmierć i wskrzesić jako Boginię Saraswati.

– Wymawiasz rzeczy niestworzone, o Śmierć.
– Dużo się zmieniło, odkąd ostatnio gościłeś w niebie.
– Może i tak… Przyszło nam żyć w dziwnym ruchu wiecznego koła, w żadnym 

innym ludzie nie byli tak zaawansowani… Dasz zapalić?
– Przyszło nam żyć w nadzwyczaj wspaniałych czasach, śmiem twierdzić. Fascynuje 

mnie ta cała technologia. Oczywiście, podejdź bliżej – biała małpa w złotej biżuterii 
i śniady mężczyzna w czerwonej pelerynie usiedli razem, wciągając tytoniowy dym.
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– Co do innych, Hanuman, oni już tu są. Bogini nocy ochrania nas przed zwyczaj-
nym wykryciem i przyciemna niebo. On, który włada wiatrami i pogodą, utrzymuje 
tę miedzianozłotą chmurę tuż nad maszyną. Jeden z bogów płodności, zawsze zapo-
minam jego imię, robi to, co robi najlepiej.

– To znaczy? – Hanuman kaszlał, dym ścierał jego gardło.
– A co innego dobrego jest z bogów płodności? Upija wszystkich wokół, przyjmując 

swój atrybut pijaństwa i aspekt boga biesiadowania. Dlatego wszyscy w tej szklanej 
wieży śpią, już się upili.

– Skoro upici, to co robi bóg?
– Też się upił, ale biesiadzie nie ma końca. Spójrz, daleko w północny zachód, pod 

nami – mówiąc to Yamaradża poruszył ręką, częściowo z obrzydzenia wobec bogów 
płodności, częściowo z niechęci.

Jego słowa niosły prawdę. Poprzez kręte uliczki miasta i biedne rejony betonowej, 
jak i prawdziwej, dżungli, aż po miejsca, gdzie chodniki były ułożone z pięknych 
kryształów, ciągnęła się biesiadna karawana, a za nią zapach alkoholu i wielki śmiech.

– A więc tak to jest – rzekł Hanuman.
– Tak już jest – odparł Yamaradża, zaciągając się dymem – teraz czekamy.
– Nie boisz się, że nas odkryją? To, co robimy, to afront wobec niebios, samego 

wszechświata.
– Boję się nie tego, co stanie się, gdy nas złapią. Boję się tego, do czego dojdzie, gdy 

nam się uda.
– Co masz na myśli? – Hanuman wypalił już całkowicie papierosa.
W trakcie ich rozmowy maszyna napędzana boską siłą, magią i ludzką technologią 

pracowała coraz mocniej.
– Wprawdzie łatwo mogą nas odkryć. Trimurti zniszczenia może w każdym mo-

mencie obiec niebo swoim rydwanem, którym przedziera się przez chmury szybciej, 
niż jakakolwiek strzała. Agni, który włada ogniem, dzięki swoim nowym oczom, 
stworzonym z silikonu, chromu i amalgamacji mięsistej tkanki jest w stanie zobaczyć 
zaledwie ziarno pieprzu w wielkim morzu ognia na drugim krańcu świata.

– Bogowie aż tak przejęli ludzką inżynierię? Nie przeszkadza im to?
– Wręcz przeciwnie. Łapią i więżą naukowców, którzy posuwaliby tą technologię 

jeszcze bardziej do przodu. Tym samym tylko oni mogą być prawdziwie boscy, mając 
najbardziej zaawansowaną broń i ciała. A świątynie czerpią nie lada dochód z tego 
przeklętego świętego metalu. Fakt, że każdy człowiek był w stanie czynić boskie cuda, 
nie przypadł im do gustu. W końcu tylko jogini, mistycy i święci herosi mieli mieć do 
tego prawo pośród śmiertelników.
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– Niesłychana taka dekadencja… taka zawiść. Nigdy jeszcze, w żadnym cyklu 
wiecznego koła, niebo nie było tak usłane hipokryzją. Z innej strony, może to i wina 
ludzi? W żadnym też cyklu nie osiągnęli takiego mistrzostwa nad technologią.

– Prawda to. Jednak wciąż mamy szansę, pośród bogów tylko ja posiadłem głębszą 
wiedzę o broni i maszynerii śmiertelników. Byli inni zainteresowani, jednak ich fascy-
nacja kończyła się na obiektach kultu i sposobach zarabiania bogactw. Nawet bogowie 
wojny i walki, czekali na nowe zabawki ode mnie. Jednak dziś dość.

– Dziś dość. Dziś odzyskamy jego, który śni wiecznym snem błogości w złotej 
chmurze z miedzi. Jednak, zdaje się, zboczyliśmy z tematu…

– Owszem, zboczyliśmy. Chciałem powiedzieć, że wystarczy, że Agni choć spojrzy 
się w naszą stronę, a ty sczeźniesz w morzu płomieni, wraz z jakąkolwiek szansą na 
przywrócenie Wielkodusznego.

– Ja? A co z tobą?
– Nawet w najdziwniejszym cyklu śmierć prawdziwie nie umarła, nie przejmuj się 

mną. Przejmuj się Wielkodusznym.
– A co, jeśli nam się uda, czemu miałbyś się tego bać? Nie sądzisz chyba, że on 

miałby coś przeciwko?
– Sądzę, że będzie miał wszelkie powody, aby nas znienawidzić. W końcu ponownie 

chcemy go owinąć w żelaznych łańcuchach bólu rzeczywistości. Jednak nie, nie o to 
chodzi. Odrodzimy się jako kamienie, drobne ziarenka bezmyślnego piasku, Hanuman. 
My i wszyscy związani z tą konspiracją.

– Dlaczego tak mówisz? Dobrze wiesz, że nawet dla ludzi taka reinkarnacja jest 
niemożliwa. Po prawdziwej śmierci również.

– A jesteś świadom tego, że zabójstwo jest jednym z najgorszych karmicznie czynów?
– Jestem, lecz czy ty nie jesteś śmiercią, nie taka twoja dola?
– To, co robimy, jest tysiąckroć gorsze od zabójstwa. Chcemy zabić to, co już nie ist-

nieje. To, co wyzwoliło się z nieskończonego cyklu rozpaczy, coś, czego nawet bogowie 
nie osiągnęli. Zabijając błogość i spokój, chcemy wydrzeć jego duszę wszechświatowi, 
aby potem ją przechwycić w postaci fal radiowych i elektromagnetycznych, wmuszając 
do tamtego ciała – Yamaradża wskazał ciało mężczyzny, wciąż leżące pośród kabli na 
miedzianej tacy. – To my jako pierwsi dopuszczamy się takiego czynu, będącego tak 
niemożliwym. Dlatego kara również będzie niemożliwa.

– Gdy zginiemy prawdziwą śmiercią, zobaczymy, co się stanie. Pozwól jednak, że się 
spytam, jaki interes w sprawie Wielkodusznego masz ty, Yama? Ja robię to, ponieważ 
szczerze kocham ludzkość, tak samo jak i kocham swojego pana. Niestety, wybacz 
tę obrazę, nie mogę sobie wyobrazić, aby śmierć kochała kogoś innego niż Kali. Czy 
to nie ty walczyłeś z Wielkodusznym nad Gangesem? Nie przyrzekałeś mu śmierci?
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– Proszę, zostaw tamten związek z daleka od tej rozmowy, bo dowiesz się, że i małp 
nie kocham.

– Więc to prawda, była z tobą tylko dla twoich oczu, czarnych jak smoła, niosących 
dar śmierci z każdym spojrzeniem?

– Ostatnie ostrzeżenie, Hanuman. Co do pytań… Śmierć mu przyrzekłem, a to 
przyrzeczenie właśnie spełniam. Zabiję go, aby go powrócić wśród śmiertelnych, 
gdzie jego nauki są potrzebne tak, jak nigdy przedtem. Zabić kogoś, kto nawet nie 
istnieje, aby przywrócić mu życie… Wprawdzie, jeśli to nam się uda, w żadnym cyklu 
wiecznego koła nigdy nie będzie wspanialszego boga śmierci – powiedział Yamaradża 
z dumą. – Co do moich motywów… Dużo się zmieniło w niebie, odkąd ostatni raz 
zawitałeś. Nie poczuwam się za ideologią oświeconego, który żądał nieposkromionego 
dostępu do technologii, jak i magii dla całej ludzkości – najzwyczajniej nie dorośli do 
tego. Jednak moja nienawiść wobec nieba jest silniejsza, od nienawiści wobec niego. 
Chcę wierzyć, że pod jego dowództwem, kiedy mury niebiańskich pałaców runą, 
Ziemia, wreszcie wolna od rządów bogów, stanie się lepszym miejscem – Hanuman 
zaczął się śmiać, turlając się po ziemi.

– Co w tym takiego śmiesznego?
– Wybacz, ale strasznie śmieszy mnie obraz śmierci idealisty. Jednak, czy on sam 

nie jest bogiem? Lub stał się bogiem? W końcu, wątpię, aby śmiertelnik mógł ujarzmić 
armię nieludzkich istot, czy był znany jako „Zniewolicieldemonów”, „on, do którego 
przychodzą wszelkie rzeczy”, czy – Hanuman spojrzał raz na niebo, raz na maszynę, 
raz na ciało mężczyzny. – „On, który osiągnął nirvanę”?

– Gdy skończymy, zasłuży sobie na kolejny tytuł. „Bodhisattva” – ten, który odrzucił 
oświecenie, aby nauczać innych. Sami bogowie puścili na ziemię propagandę, wedle 
której był zaledwie reinkarnacją jednego z trimurti. Jednak uwierz mi, był człowiekiem 
z duszą i sercem większymi niż u najwspanialszych bogów. Tylko dlatego pacyfista 
rozpoczął nieświętą rebelię przeciwko niebiosom, dowodząc armią Nag, demonów 
i Feniksów.

– Dobrze znam tę historię, w końcu to ja prowadziłem jego rydwan, za co zostałem 
wyklęty. Teraz czekamy?

Hanuman zapalił kolejnego papierosa. Yamaradża również. Siedzieli w ciszy, ulewny 
deszcz spadający po ich ciałach. Maszyna wysyłała niebieskie wstęgi energii, przeszy-
wające sklepienie niebieskie. Byli blisko.

* * *

Metal trzepotał, pioruny i grom leciały z nieba, w odstępach krótszych niż między 
mrugnięciami. Maszyna była na brzegu wytrzymałości, metal wyginał się i topił pod 
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obciążeniem sił magicznych i ładunkiem prądu liczonym w milionach milionów. Yama-
radża i Hanuman wciąż czekali niecierpliwie, kiedy młody mężczyzna o jasnozielonych 
oczach zjawił się na dachu wieżowca. Jego twarz była młoda, lecz spowita zmarszcz-
kami. Chód potężny, lecz kroki wątłe. Uśmiech serdeczny, lecz fałszywy. Zjawił się on, 
mistrz Iluzji, drugi mistrz życia. Drugi tylko za Wielkodusznym. Podszedł, witając 
się jako zaledwie pielgrzym, szukający sensu życia, zwący się Aram. Jego nieudolne, 
niedopasowane do czasów kłamstwo zostało rozwiane, jak to bywa ze słowami na 
wietrze. Poddał się pod tym frontem, wykrzykując w niebiosa swe prawdziwe imię:

– Mara! Mara!
On, który zrzuca z diamentowej drogi. Teraz ponownie stąpał po tamtym świecie. 

Jednak wszechświat nie odpowiedział.
Wszystkie reflektory, lampy, światła, ekrany monitorów, wszystko, co mogło rzucić 

światłem, włączyło się. Z ich srebrnych przewodów, aluminiowych ekranów, ludzkiej 
technologii zaczęła się sączyć jego plugawa magia, dym czarny jak smoła, o zapachu 
szczątków w trakcie kremacji. Z tej smoły narodził się jego koń, cały czarny o czer-
wonych oczach. Z jego pyska pryskała krew, a gdy ona spadała przeradzała się w iskry 
prądu i dym. Mistrz iluzji, trzymając różdżkę zakończoną ludzką czaszką, przyszedł 
raz jeszcze powstrzymać Wielkodusznego, stawiając się śmierci. Hanumana nigdzie 
nie było widać. Wymówił zakazane mantry, przeklinając samą śmierć, po czym roz-
począł szarżę na koniu wprost na maszynę Yamaradży. Z oczodołów jego różdżki 
wyłoniły się czarne ostrza, o grubości ledwie atomów, pochłaniając otaczające go 
światło. W ten sposób ruch ostrz był nie do przewidzenia. Yamaradża powstał bez 
słowa, wyjmując ze swojej złoconej pochwy energetycznej zakrzywiony miecz z czy-
stego światła i płomienia.

Oczami widział nieskończoną pustkę, wypełnioną śmiechem czaszek, ciałem czuł, 
jak każda z jego kości była gnieciona a uszami słyszał krzyki najbliższych. Ślepy, głuchy 
i bez czucia, wiarą przeciął iluzję Mary, zrzucając go z konia, który w strachu prawie 
nie zbiegł z dachu wieżowca. Oboje byli na podłodze, bijąc się pięściami. Mara ciągle 
był w ruchu, unikając spojrzenia śmierci. Niszcząc sytuację remisu ponownie pojawił 
się Hanuman, który związał nogi Mary swoim tęgim ogonem, a swoimi kłami ugryzł 
go w szyję. Został odrzucony na bok z wielką siłą, jednak ten ułamek czasu wystarczył. 
Yamaradża wziął szyję Mary w obie ręce, wpatrując się w jego oczy swoimi czarnymi 
perłami. Maszyna z wielkim krzykiem i piskiem wystrzeliła łuskę światła wysoko 
w kosmos, przedzierając miedzianozłotą chmurę. Uda i nogi Mary stały się jak grube 
beczki, jego pierś jak stal, ręce jak te olbrzyma, ryczał potwornie jak lew. Jednak iluzja 
siły była zaledwie iluzją siły. Spojrzenie Yamaradży, władcy śmierci, roztrzaskiwało 
jego duszę od środka, łamało wszystkie jego kości. W ostatnim momencie desperacji 
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przyjął postać pięknej kobiety, która w zmierzchłym czasie była siostrą śmierci. Zyskał 
jedynie łzy śmierci, lecz nie życie. Chwilę później jego ciało rozpadło się w czarne 
kryształy, które poniósł wiatr. Skrwawieni, Yamaradża i Hanuman wciąż czekali.

– Co teraz? Jaki był sens tej maszyny, kiedy demon iluzji leży martwy?
– Głupiś w swojej mądrości, Hanuman. Zginął wiele razy i więcej razy się rodził. 

Zawsze tam, gdzie ludzkość oddaje się złu iluzji, on się pojawia. Problem Oświeconego 
i Mary nie jest tym zła i dobra. Jest prostszy. Między estetyką, a brzydotą. Między 
szkłem i silikonem a betonem i strzechą.

Osiem złotych błyskawic, gromem przeszywając całą ziemię i niebo, spadło wokół 
wieżowca. Jeszcze jedna, diamentowa, uderzyła ciało mężczyzny na miedzianym łożu. 
Powstał. Wszechświat odpowiedział na krzyk maszyny boga śmierci. Budda ponownie 
szedł między śmiertelnymi.



ŻYĆ KOLEJNY DZIEŃ
◆

Piotr Jakubowski

Śniła mu się Katastrofa.
Wszystkie okropne dni tego, jak to potem nazwały media i politycy, „incydentu”, 

gdy wraz z kilkoma uciekinierami ze swojego miasteczka próbował się przedostać do 
jednej z bezpiecznych enklaw chronionych przez armię. Pamiętał tylko przebłyski. Te 
momenty, o których najbardziej chcemy zapomnieć, a tym samym które najczęściej do 
nas wracają. Moment, gdy jego sąsiadka została zagryziona w tym centrum handlowym. 
Moment, gdy bandyci postrzelili jego ojca. Moment, kiedy żołnierze przez pomyłkę 
zastrzelili jego brata, a nie trupa, który go atakował. Potem był okres kwarantanny, gdy 
godziny, dni i tygodnie zlewały się w jedną chwilę. W jeden moment, który wypełniony 
był tylko pustką i nudą. Wreszcie sen się zmienił.

Stoi teraz przed całym zarządem. Chyba zapomniał, o czym w ogóle ma mówić. 
Rozgląda się nerwowo, jego ręce drgają niespokojnie, a serce przyśpiesza. Gdzieś tu 
powinien stać też David. „Czemu go jeszcze nie ma? Może zachlał się wczoraj i się 
spóźni?” – myśli.

Wreszcie, łamiącym się głosem zaczyna przedstawiać swój projekt. Milknie po 
chwili, gdy widzi spojrzenia prezesa. Ten wstaje powoli i, opierając się wyprostowa-
nymi rękoma o blat biurka, mówi do niego:

– Zwalniam cię!
Próbuje argumentować, przekonywać ich. Prosi o jeszcze jedną szansę. Wszystko 

na nic. Każdy z nich wstaje ze swojego fotela. Widzi, jak ich sylwetki wyciągają się 
powoli, a palce rozszczepiają się w szpony. Marynarki zwisają z nich jak strzępy skóry, 
przyciągające do gnijącego ciała muchy. Twarze zamieniają się w wydłużone maski 
rozciągnięte w upiornych uśmiechach. Uśmiechach, które rozciągają się jeszcze 
bardziej, w momencie, gdy bestie rzucają się na niego.
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*

Francois obudził się, głęboko wciągając powietrze. Nie był to jego pierwszy koszmar. 
Prawdę powiedziawszy, to każda noc przed wyprawą kończyła się dla tego młodego, 
jasnowłosego Francuza w taki sposób. Odkąd pamiętał, spanie w jednym pomieszczeniu 
z obcymi ludźmi sprawiało mu dyskomfort. Widocznie po problemach z nieumarłymi 
jego niechęć do nieznajomych wzmogła się. Spojrzał na zegarek. Była 4:43, co znaczyło, 
że turyści mieli jeszcze ponad godzinę na sen. Mężczyzna ostrożnie wygrzebał się ze 
śpiwora i wstał. Odszedł parę kroków od swojego posłania, jednak nadal pozostając 
w kręgu światła rzucanym przez lampę. Zbliżył się do wybitego okna i zamknął oczy, 
robiąc głęboki wdech.

Obejrzał się na swoją grupę. Ludzie z Biura przywieźli ich wczoraj po południu. 
Dwóch facetów koło trzydziestki. Jeden miał długie, brązowe włosy, brodę i posturę 
pakera, drugi wygolony prawie na łyso, niziutki i opalony. Oprócz nich była jeszcze 
matka z nastoletnim synem oraz emeryt. Przewoźnicy nie przekazali mu żadnych 
informacji, ale wiedział, że każde z nich miało inny powód, aby tu przyjechać.

Francois wsłuchał się w dźwięki nocy. Prócz pochrapywania długowłosego i ast-
matycznego świstu staruszka gdzieś w oddali usłyszał pojękiwania trupów. Zrezy-
gnowany przetarł twarz dłońmi, po czym poszedł przygotowywać się do pierwszego 
dnia wędrówki.

*

Francuz rano obudził pozostałych. Nieprzywykli do wstawania o 6 rano turyści 
potrzebowali dłuższej chwili, aby się ubrać i spakować. Część rzeczy za jego namową 
zostawili, gdyż twierdził, że w dalszej podróży będą im zbędne. Wreszcie mogli usiąść 
razem z nim do śniadania.

– Proszę Pana, a czy dziś zobaczymy wreszcie tych martwych? Słyszałam, że to 
niesamowite przeżycie – zwróciła się do niego kobieta. – Ricky bardzo się niecierpliwi 
na spotkanie z nimi – wskazała na siedzącego obok chłopca, który desperacko próbował 
złapać na telefonie zasięg, całkowicie ignorując otaczający go świat.

– Cóż, nie wykluczam takiej możliwości, jednak nie wiem, czy będzie to tak miłe 
wydarzenie jak państwo myślicie…

– Wie Pan, skoro zapłaciliśmy, chyba mamy prawo wymagać – obruszyła się matka.
Francois odchylił się do tyłu, przeklinając w myślach tendencje samobójcze 

większości turystów, po czym odpowiedział niemal bez zająknięcia:
– Nasze biuro nie odpowiada za skutki zbyt dużego zmniejszenia liczebności 

nieumarłych na terenie Strefy, takie jak brak możliwości spotkania ich w czasie 
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wycieczki – powrócił do normalnej pozycji i uśmiechnął się. – Dołożę jednak wszelkich 
starań, aby najbliższe dni dostarczyły państwu jak najwięcej wrażeń.

Kobieta pokiwała głową, widocznie nie chcąc dalej drążyć tematu. Po lekkim 
śniadaniu turyści wraz z przewodnikiem opuścili mieszkanie. Francois zabrał 
swoje klucze, a zapasowy komplet schował za jedną z obluzowanych desek na klatce 
schodowej. Poprawił paski plecaka i sprawdził, czy pistolet gładko wychodzi z kabury, 
po czym ruszył w dół schodów.

Ludzie, których miał oprowadzać po mieście, stali już przed klatką. Wyglądali 
jakby urwali się z planu filmowego poświęconemu postapokalipsie, jakie kręcono 
przed Katastrofą. Ciężkie plecaki, które tylko ich spowolnią w czasie biegu, maczety 
i noże przy pasach. Nawet starszy pan trzęsącymi się rękoma pewnie trzymał karabin. 
Francois obawiał się, że gdyby spotkali nieumartych, to turyści mogliby okazać się dla 
niego większym zagrożeniem niż zombie. Jedynie stojący nieco na uboczu krótkowłosy 
mężczyzna nie miał żadnej broni, prócz krótkiego noża, a jego plecak był niemal pusty.

– To co? Gotowi? – uśmiechnął się, wymijając grupę Francois. – No to idziemy.

*

Znajdowali się już cztery dni drogi od mieszkania, w którym spędzili pierwszą noc na 
terenie Strefy. Słońce prześwitywało nieśmiało zza chmur. Ciężkie od deszczu, czarne 
obłoki zakrywały niemal całe niebo. Zanosiło się na burzę, ale to dopiero wieczorem, 
do tego czasu przewodnik doprowadzi wszystkich do jakiegoś schronienia.

Pogrążony we własnych myślach Francuz przypomniał sobie o swojej roli.
– Po prawej widzicie… – Francois szybko przekartkował trzymany dotychczas 

w kieszeni zeszyt z przygotowanymi wcześniej ciekawostkami dla turystów. – … Eee 
zabytkowy kościół z XVIII wieku, który w trakcie II wojny światowej…

– Przepraszam, kiedy będzie przerwa na… No wie pan… Swoje potrzeby…
Wytrącony z myśli Francois spojrzał na emeryta. Odkąd wyruszyli, to właśnie 

staruszek był najspokojniejszy z całej grupy. Nie skarżył się na nic, czasem tylko 
rozmawiał z resztą towarzystwa. Przeważnie jednak rozglądał się wokoło albo wbijał 
wzrok w ziemię i szedł zamyślony. Jak widać, w końcu przyszedł moment, kiedy on 
też miał zacząć się naprzykrzać. Francois w pamięci próbował sobie przypomnieć 
położenie najbliższego obozu.

– Okej. Możemy zrobić krótką przerwę – spojrzał na zegarek. – Jeśli wytrzymasz 
parę minut, dojdziemy do obozu. Tam spokojnie zjemy i będziemy mogli odpocząć. 
Po południu ruszymy dalej.

*
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Życie ma to do siebie, że często rewiduje nasze plany na przyszłość. Kto by się 
spodziewał, że niespodziewanie wybuchnie apokalipsa zombie? Tym bardziej nieliczni, 
którzy wcześniej mieli styczność z książkami czy filmami o tej tematyce musieli być 
zaskoczeni, gdy w efekcie Kryzysu cywilizacja nie tylko nie upadła, ale odrodziła się 
jak feniks z popiołów. Armie większości krajów nie dość, że nie poszły w rozsypkę, to 
jeszcze dały radę ochronić wiele punktów a potem powoli przystąpić do kontrofensywy. 
Mimo że tereny pozamiejskie oraz najważniejsze części miast zostały już odbite, wciąż 
pozostawały miejscowości z dawniej kilkuset tysięczną populacją, w których nikt przy 
zdrowych zmysłach by nie odwiedzał. Turyści zdecydowanie nie byli normalnymi 
ludźmi. Ale po co patrzeć globalnie? W naszej codziennej egzystencji los również nie 
daje nam zrealizować naszych marzeń, czy choćby poprawnie wykonać codzienne 
czynności, takie jak dojechanie rano do pracy, czy przelanie wody z butelki do szklanki.

Takie właśnie myśli zaprzątały głowę Francoisa, gdy wraz ze swoją grupą uciekał 
z bezpiecznego, do niedawna, obozu przed hordą zombie, która przejęła ten teren. Jego 
teren. Oczywiście nie udało im się zjeść ani tym bardziej odpocząć. Ożywieńcy nie byli 
teraz wielkim zagrożeniem i po kilkunastu minutach umknęli pościgowi i przewodnik 
z powrotem mógł narzucić normalne tempo marszu. Turyści nie narzekali na stratę 
obozu. Dla nich była to kolejna przygoda do opowiedzenia znajomym. Natomiast 
gdy wycieczka się skończy, Francois będzie musiał przeanalizować sytuację, a potem 
zastanowić się, jak odzyskać miejsce, a przynajmniej schowane tam rzeczy i sprzęt.

Z powodu braku wyznaczonego obozowiska musieli improwizować. Schowali 
się w sali gimnastycznej dawnego liceum. Mimo że dach przeciekał, było dosyć 
komfortowo. Udało im się zabarykadować pomieszczenie, a nawet wyznaczyć drogi 
ewakuacyjne. Usiedli całą szóstką wokoło małego piecyka gazowego, na którym po 
kolei przygotowywali sobie kolację. Wszyscy byli zmęczeni i bez humoru. Wreszcie 
nauczony doświadczeniem, że ,,smutny turysta to niedobry i trudny do pilnowania 
turysta”, Francois zabrał głos.

– Parę tygodni temu zginął mój kolega – zaczął typową dla czasów Katastrofy 
opowieść.

Gdy odbył kwarantannę i zgłosił się do poszukiwaczy, wybierających się poza 
chronione strefy w poszukiwaniu sprzętów i ocalałych, każdego wieczoru siadali 
w obozie i opowiadali historie o tym, kogo stracili. Dzięki temu każdy czuł, że nie 
jest w cierpieniu sam.

– Nazywał się David, znałem go jeszcze przed tym wszystkim. Też był przewodni-
kiem w Biurze, a cały ,,Incydent” był kurierem między strefami chronionymi. Facet 
miał na pieńku z trupami, jeszcze zanim usłyszałem o Kryzysie. Ostatnio jak go widzia-
łem, to było chyba miesiąc po oficjalnym ogłoszeniu końca tego całego zamieszania. 
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Powiedział mi wtedy – Francuz zaciągnął się papierosem i zmrużył z lubością oczy. – Że 
nieważne jak bardzo będziemy się starać, to ta część naszej natury, o której próbujemy 
nie pamiętać na co dzień, i tak prędzej czy później weźmie w nas górę.

– A co się z nim stało? – po dłuższej chwili ciszy zapytał wreszcie brodacz.
Francois splótł palce i postukał kilka razy kciukiem o kciuk. Zaczął błądzić 

wzrokiem po ścianach w poszukiwaniu punktu, na którym mógłby skupić wzrok. 
Cisza przedłużała się i gdy turyści zaczęli myśleć, że zignoruje pytanie, odparł:

– Cóż… Nie każdy jadący do Stref chce jedynie porobić dobre zdjęcia, by móc 
co opowiadać rodzinie. David miał nieszczęście trafić na jakiegoś gangstera, który 
uciekał przed listem gończym. Szaleniec dobrze wykombinował, że między trupami 
nikt go nie będzie szukał. Zabił Davida i resztę turystów ot tak, kiedy spali i zaszył 
się gdzieś w innym mieście… A co do snu, to już chyba czas na nas – dodał po chwili, 
patrząc na zegarek.

*

Następnego dnia, już podczas marszu, do Francoisa podszedł jeden z mężczyzn. 
Ubrany był w lekką kurtkę, a przez ramię przerzucony miał plecak. Wciąż miał krótkie 
włosy, tak jak na początku wyprawy. Francuz przypomniał sobie, że turysta wcześniej 
przedstawił się jako Paul.

– Wiesz, długo nie mogłem zasnąć i myślałem o historii, którą nam opowiedziałeś – 
zagaił mężczyzna. – Czemu nie możesz wyrzucić tego z głowy?

Francois zerknął na mówiącego spod byka.
– Nie zabiłem go.
– Spokojnie – Paul uniósł dłonie. – Nic takiego nie pomyślałem, ale mogę ci pomóc 

uporządkować myśli, jeśli chcesz porozmawiać.
– Cudownie – rzucił gniewnie Francois. – Może nie powiedziałem wszystkiego. Nie 

jestem tu jednak po to, żeby się uzewnętrzniać, ale żeby pokazać wam coś ciekawego 
w tej dziurze, a przy okazji zadbać o wasze bezpieczeństwo.

Szli przez jakiś czas w milczeniu, mijając sypiące się kamienice, zrabowane sklepy 
i puste puszki samochodów. Od czasu do czasu względną ciszę mącił skowyt zombie. 
Przed grupą, w oddali ukazał się rozległy plac z zalegającymi na nim setkami spalonych 
ciał. Ich smród czuć było nawet z miejsca, w którym stali. Dalej znajdowały się barykady 
zrobione z wojskowych terenówek, osłon i drutów kolczastych. Cała grupa zatrzymała 
się, przyglądając pobojowisku. Tylko Paul z Francoisem przystanęli trochę dalej.

– To ja miałem dostać tamtą grupę – powiedział ten drugi. – Nie dałem rady. 
Zwyczajnie nie mogłem wstać z łóżka czy przemóc się, żeby podejść do drzwi, a co 
dopiero spotykać się z innymi ludźmi.
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Mężczyzna nie odpowiedział. Po chwili przewodnik pokazał turystom, żeby szli 
w prawo. Też miał już ruszyć, gdy Paul wreszcie się odezwał.

– Rolling Stonsi już nie nagrają żadnej płyty.
Francois spojrzał swojego rozmówcę zdziwiony.

– Mylę się? – kontynuował. – Z tego co wiem, nikt z nich nie przeżył Kryzysu. Ci 
z Guns n’ Roses czy AC/DC też nie. Oni nic już nie zrobią. Ale my wciąż tu jesteśmy. 
My, ocaleni odtworzymy Iron Maiden czy staniemy w rządzie. Ci, których zabrała 
zaraza, mogą tylko nas inspirować. W każdej strefie, w której jestem, są takie miejsca 
jak to – wyciągnął rękę w kierunku placu.

– A jaką ty masz rolę w tym świecie? – spytał Francois.
– Co widzisz przed nami? – odpowiedział pytaniem Paul.
– Trupy. Ludzi, których nikt nawet nie pochowa, bo i tak nie będzie epidemii – 

westchnął. – Myślę, że jednak masz w tym jakąś głębszą filozofię, a te ciała to tylko 
metafora. Ty pewnie widzisz w tym wszystkim większy sens – dodał z przekąsem.

– Nie, skądże. Chodziło mi dokładnie o to, co powiedziałeś. Trupy. I jedyne co osoba 
taka jak ja może zrobić, to umożliwić im przejście na tamten świat – zsunął plecak 
z ramienia i wyciągnął z niego olejek i kropidło. – Może i wydaje ci się to głupie, i nie 
zamierzam zmieniać twoich poglądów w tym momencie. Wiem tylko, że te zwykłe 
modlitwy dają mi jakiś cel. Powód, by żyć kolejny dzień.



APOKALIPSY JEDNEGO UMYSŁU
◆

Maria Kuszyńska

Kończyło się lato. Charakterystyczny zapach września, jeszcze tchnący latem, 
lecz z wyczuwalnym już jesiennym chłodem, mieszał się z nieprzyjemną wonią 

spalonego prochu i wytworzonym przez wybuchy czarnym, dławiącym dymem. 
W promieniach słońca, niczym w objęciach stroskanej matki, płonęła Warszawa. Pa-
nowała świdrująca w uszach cisza, która zwykle panuje przed burzą. Tak było i teraz.

Nikt nie wychodził z piwnicy. W pomieszczeniu panował mrok przerwany maleńką, 
złotą strużką światła, która wpadała tu przez szparę między deskami, którymi zabito 
właz. W grobowej ciszy słychać było jedynie miarowe tykanie wskazówek zegarka 
i to przyspieszające, to zwalniające bicie serc. Wszystkim udzielało się oczekiwanie. 
Jedni obojętnie wpatrywali się w jeden punkt zupełnie tak, jakby ktoś ich zahipnoty-
zował. Nawet mrugali nieczęsto. Inni zaś, wyczerpani nadludzkim wysiłkiem, spali 
niespokojnie po kątach ze zwieszonymi głowami. Tylko kilku nieprzerwanie czuwało. 
Jednym z nich był Janek, skulony w piwnicznym okienku. Kurczowo trzymał w dło-
niach gotowy do strzału karabin i ponuro spoglądał w niebo. Było zupełnie czyste. Ani 
jednej chmury. Przypominało mu ono pewne piękne oczy, których już bardzo długo 
nie widział. Żadnego listu, wiadomości, pogłoski. Cisza. Był pewien, że kiedyś się 
skończy. Jeszcze nie dziś, nie jutro, ale miał pewność, że ten dzień nadejdzie. Wszystko 
będzie jak kiedyś. Lecz jeszcze nie teraz. Wspomnienie błękitnych oczu znikło.

Panująca na dworze spiekota również dawała o sobie znać. Wstał więc, dość nie-
chętnie i ruszył w lewy róg piwnicy. Jego sylwetka nie była już szczupła, a wychudzona. 
Lekko zatoczył się. Nogi za nic w świecie nie chciały go nieść. Przystanął, oparł się 
ręką o ścianę. Pociemniało mu w oczach. W końcu doczłapał do beczki. Wypił kilka 
garści wody, za każdym razem łapczywie przełykając. Odetchnął głęboko. Już miał 
wracać na stanowisko, kiedy usłyszał charakterystyczny pomruk. Oblał go zimny 
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pot. Ten dźwięk zawsze tak na niego działał. Chwycił pozostawiony przed chwilą 
karabin. Przylgnął do zimnej ściany i nasłuchiwał. Zdecydowanym stuknięciem 
kolby w kratę Janek obudził śpiących. Wszyscy momentalnie znaleźli się na swoich 
pozycjach. Zrobili to niemal bezszelestnie. Oczekiwali. Prócz pomruku słyszeli też 
szelest przewracanych stronic książki, która leżała samotna pośrodku zrujnowanej, 
pokrytej hałdami gruzów ulicy. Była swego rodzaju kontrastem. Powoli, z dla siebie 
tylko zrozumiałymi spokojem i elegancją, pokonywała kolejne rozdziały pozytywi-
stycznej historii. W tym wszystkim pomocnikiem był wiatr, cichy przyjaciel, który 
niechcący wzmagał tlący się na papierze ogień. Wyniszczająca relacja. Janek spoglądał 
na tę scenę w zamyśleniu. Nagle dostrzegł kładące się na ulicy cienie. Nie do końca 
wyraźne, lecz na tyle charakterystyczne, że nie sposób ich nie rozpoznać. Ułożone 
rzędami, w idealnych odstępach, jak sztucznie ustawiony klucz dzikich gęsi. Pojawił 
się nowy dźwięk. Jak gdyby ktoś upuszczał coś z bardzo dużej wysokości. W tej samej 
chwili do piwnicy wpadł wysoki, zdyszany blondyn i przerywanym głosem wrzasnął:

– Na litość boską! Jazda z tych okie… – nie zdążył dokończyć zdania.
Kilka domów dalej spadła bomba. Eksplodowała natychmiast. Już nie było ciszy. 

Kamienica położona najbliżej miejsca wybuchu dosłownie zniknęła z powierzch-
ni ziemi. Jej resztki wyleciały wysoko w powietrze i spadły z miażdżącą siłą. Jeżeli 
ktokolwiek tam był… Eksplozja była na tyle silna, że zburzyła kolejne dwa domy. 
W jednym z nich stacjonował oddział Janka. Wszyscy poczuli mocne szarpnięcie. 
Nie zorientowali się nawet, jak szybko sufit zawalił im się na głowy. Huk ogłuszał. 
Janek, uderzony przez wielki odłamek balkonu i jakieś żelastwo, padł na posadzkę 
niczym trafiony piorunem. Momentalnie stracił przytomność, a z jego czoła sączyła 
się strużkami krew. Nie czuł. Tylko słyszał. Biały pył nie orzeźwiał jak śnieg, a dławił 
jak trucizna. Ponownie zapanowała cisza. Lecz tym razem jakby o ton smutniejsza.

Świadomość powoli wracała, o czym świadczył wzrastający z każdą sekundą ból gło-
wy. Janek mrugał oczami. Obraz, który widział, stopniowo się wyostrzał. Odkaszlnął 
mocno i omal nie zakrztusił się świeżym powietrzem. Odetchnął głęboko kilka razy. 
Wreszcie uświadomił sobie, że boli go cała klatka piersiowa. „No nie – pomyślał. – 
Jeszcze tylko brakuje, żebym sobie żebra połamał…”. Nim zdążył dokończyć myśl, 
usłyszał niedaleki odgłos stukania butów. Nauczony doświadczeniem, chciał się zerwać 
i przygotować do walki. Jednak ucisk w okolicy brzucha zniweczył te plany. Janek 
sięgnął więc pospiesznie do buta, gdzie zawsze w gotowości czekał podręczny nożyk, 
który dostał jeszcze od dziadka. Ale… Ku zdumieniu chłopaka na miejscu, w którym 
powinna opinać łydkę cholewka wojskowego buta, nie było nic. Spojrzał na swoje nogi. 
Nie mógł uwierzyć. Jego stare, poszarpane i brudne ubranie ustąpiło nowemu. Nie 
przypominało ono jednak w niczym powstańczych mundurów. Spodnie, które miał 



na sobie, były całkowicie czarne i dość wąskie w porównaniu do poprzednich. Miały 
niezliczoną ilość drobnych kieszonek, których nie dało się zliczyć. Nogawki tkwiły 
mocno zaciśnięte w dziwacznych, sięgających nieco poza kostkę traperach. Również 
kurtka, dotychczas ciemnozielona, z widocznymi nadpaleniami i rdzawymi plamami, 
teraz była kruczoczarna i bez najmniejszej skazy. Dodatkowo na wierzchu Janek miał 
coś twardego, jakby kawałek bardzo twardej tektury, a nawet blachy, przez co zginanie 
tułowia stawało się nieco utrudnione. Nie zdążył nawet połączyć faktów. W tej samej 
chwili tuż przed nim stanął wysoki, szczupły blondyn. Był ubrany dokładnie tak samo, 
z tym wyjątkiem, że na głowie miał gładki hełm, a w rękach trzymał coś dziwnego. 
Przypominało to trochę karabin, jednak, biorąc pod uwagę wielkość i skomplikowanie 
konstrukcyjne przedmiotu, chłopak nie miał pojęcia, co to jest. Przybysz wreszcie 
odezwał się do niego:

– Już myśleliśmy, że po tobie… No i po nas, oczywiście, też. Pieruńsko mocna 
bomba. Ledwo uciekliśmy. Ale… Powiedz lepiej, jak się czujesz?

Głos mężczyzny był trochę podobny do głosu dowódcy, jednak podświadomość 
Janka mówiła mu, że to nie to. Jakieś dziwne uczucie ścisnęło go za gardło.

– No? Mowę straciłeś? – zaśmiał się nerwowo blondyn.
Chłopak wiedział, że musi odpowiedzieć cokolwiek. Inaczej przybysz zacznie coś 

podejrzewać.
– Wiesz… Trochę boli mnie głowa. Właściwie… wszystko mnie boli, tylko, że 

w różnym stopniu.
To, co powiedział, było bezsprzecznie prawdą. Przez chwilę zapomniał o jakichkol-

wiek dolegliwościach. Teraz znów dały o sobie znać. Mężczyzna ponownie się zaśmiał.
– Dowcipny jak zawsze. Nic dziwnego, że ci łeb pęka… Oberwałeś wielkim odłam-

kiem. To w ogóle cud, że jeszcze żyjesz… Możesz wstać?
Nie czekając na odpowiedź, przybysz chwycił go pod ramię i zdecydowanie ustawił 

w pionie. Janek lekko się zachwiał. Blondyn spojrzał na niego z troską.
– No chodź już, młody. Gdzie twój karabin?
Karabin! Przecież kawałki betonu musiały zetrzeć go w pył… „Co ja teraz zrobię 

bez sprawnej broni” – pomyślał wytrącony z równowagi chłopak. Jednak jego ponure 
rozważania zostały nagle przerwane. Mężczyzna, z którym rozmawiał od kilkuna-
stu minut, oddalił się na chwilę, po czym wrócił z przedmiotem podobnym do tego, 
który sam ściskał w dłoniach i zamaszystym ruchem podał go Jankowi. Jakże wielkie 
zdziwienie wymalowało się na jego twarzy. Przecież to nie jest jego poczciwy Sten, 
któremu wypada popsuty zamek… Chłopak zauważył, że blondyn kiwa na niego ręką 
i odchodzi. Podążył więc w tym samym kierunku. Zaczął się rozglądać. To już nie była 
stara, osmolona piwnica. Fakt, wciąż panowała nieprzyjazna ciemność, jednak od czasu 
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do czasu pojawiało się wątłe światełko. Janek nigdy nie widział czegoś podobnego. Nie 
przypominało to płomienia świecy ani lampy naftowej. Bliżej nieokreślona substancja 
wprawiała go w zaciekawienie, ale również w strach. Wszystko wokoło było mu cał-
kowicie obce. Nie dostrzegł nigdzie białego pyłu, którym się dusił, fragmentów cegieł, 
sylwetek kolegów… Tylko jedno było niezmienne. Stróżki krwi ściekające z czoła.

Przeszli przez niekończący się korytarz. Nagle Janek zobaczył przed sobą dość 
obszerną salę. Jednak nie jej wielkość wprawiła go w osłupienie, a liczba przebywają-
cych tam osób. Ludzie byli dosłownie wszędzie, stłoczeni niczym stadka pingwinów. 
Wszyscy wyglądali podobnie – ubrani na czarno, z czerwonymi zadrapaniami na 
rękach i twarzach, z ponurym i nawet nieco groźnym spojrzeniem. Chłopak nie miał 
pojęcia, kim oni są. Wiedział tylko, że wydarzyło się coś dziwnego i, o zgrozo, że żyje 
teraz w nie swojej epoce. Miał wrażenie, że śni, a to, co widzi, nie jest prawdą, tylko 
urojeniem lekko otumanionego mózgu. Próbował się obudzić, lecz w końcu musiał 
pogodzić się z tym, jak jest.

Gdy tak stał i przyglądał się społeczności zgromadzonej w sali, blondyn wyszedł 
na środek i przemówił:

– Bomby, które spadły dzisiejszego ranka były ponad miarę silne. Nikt ze sztabu 
dowodzenia nie spodziewał się aż tak gwałtownego odzewu. Jednak, jak widać, nie 
doceniliśmy starań Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wojna zmierza na zdecydowanie 
niewłaściwe tory.

Zgromadzeni bezgłośnie przytaknęli.
– Jak dobrze wiecie, miejsce, w którym się znajdujemy, jest zarówno najbezpiecz-

niejsze jak i najgroźniejsze. Możemy przetrwać tu całe miesiące albo zginąć w jedną 
noc. Taka jest już specyfika kopalni węgla – urwał na chwilę, odetchnął głęboko 
i kontynuował. – Dlatego jeszcze raz przypominam: nie używamy tutaj ognia. Choć-
byście zamarzali, nie wolno. Skoro już tu jesteście, doceńcie to, że żyjecie. Innym nie 
było to dane.

Ludzie słuchali tego ze spuszczonymi głowami. W niewielkiej grupce kobiet słychać 
było ciche szlochanie.

– Wróćmy jednak do samej wojny. Dokładnie sto lat temu, w 1944 roku, w Warszawie 
rozgrywało się powstanie warszawskie. Nasi dziadowie i pradziadowie walczyli do 
ostatniej kropli krwi. Nie mieli tak wspaniałej broni, którą my dziś dysponujemy, ale 
mieli ducha walki. Natomiast widzę, że w was ten duch upada. Rozumiem, że dotąd 
nader często ponosiliśmy klęski. Umarło już setki z nas, zaczyna brakować jedzenia, 
a na powierzchni ziemi trwa okropna i brutalna walka światowych mocarstw na 
wszystkie możliwe sposoby. Ziemia, po której jeszcze niedawno chodziliśmy, jest 
pustkowiem. Nie pozostało tam nic.
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– Więc jaki masz plan?
– Najprostszy z dotychczasowych. Musimy przedostać się do najbliższej kopalni. 

Nasza z każdą chwilą staje się coraz mniej zdatna do życia. Nie możemy pozwolić na to, 
żeby ludzie ginęli dlatego, że nie mają niczego do jedzenia. Każda para rąk i sprawny 
mózg są nam potrzebne do walki. Sęk w tym, że między kopalniami nie ma żadnego 
tunelu podziemnego i musimy wyjść na powierzchnię…

– Chcesz nasz wszystkich pozabijać?! – wrzasnął jakiś potężny męski głos. – Pro-
mieniowanie jest zbyt silne. Nie ma najmniejszych szans.

– Oczywiście, ryzykujemy bardzo dużo, może nawet zbyt wiele. Ale… Musimy 
spróbować, to nasza ostatnia deska ratunku.

Blondyn odczekał chwilę i zapytał stanowczo:
– Kto jest za?
Początkowo nikt nie podnosił dłoni. Jednak już po chwili nad głowami wznosiło 

się całe mnóstwo ludzkich rąk, które teraz do złudzenia przypominały włócznie.
Rozpoczęła się gorączkowa krzątanina. W mgnieniu oka wszyscy byli gotowi do 

akcji. Janek pomyślał, że musieli już dawno przewidzieć tę sytuację. On również 
narzucił na plecy podany mu dziwny plecak, który przypominał kanciastą beczkę 
z wychodzącą z niej pofałdowaną rurą. Chłopak był już gotowy do wymarszu na 
powierzchnię, kiedy blondyn chwycił go z ramię i szepnął do ucha:

– Nie tak prędko, dziś ty ubezpieczasz tyły.
Janek aż się wzdrygnął. Przez głowę przebiegł mu obraz, jednak tak prędki i nie-

uchwytny, jak gdyby był to błysk towarzyszący piorunowi. Zdołał w nim jednak 
wywołać lęk i niepokój, którego chłopak nigdy by się po sobie nie spodziewał. Wspo-
mnienie, którego nie miał prawa pamiętać. Stał nieruchomo wśród cichej, szarej ludz-
kiej ciżby, która osaczała go z każdej strony kierując się do wyjścia. Jego wzrok tkwił 
wciąż w tym samym miejscu. Machinalnie ruszył za nimi. Korytarz znów wydawał 
się nie mieć końca. Nagle zewsząd do ich uszu doleciało powiadomienie: „Strefa 0. 
Aktywuj kombinezon ochronny i maskę tlenową”. Od tej chwili słychać było tylko 
dźwięk rozprężających się plecaków. Zaraz potem wszyscy byli gotowi. Kolumna 
właśnie dotarła do zabarykadowanego wyjścia.

Janek spoglądał obojętnie przed siebie. Wyglądali dziwnie, chyba nawet jeszcze 
gorzej niż wcześniej. W ręku trzymał przygotowaną do odparcia ataku broń. Nagle 
spostrzegł, że jedna osoba uparcie patrzy się na niego. Mimowolnie spuścił wzrok 
na jej twarz. Oniemiał. Te oczy… Znał je bardzo dobrze, nie mógł pomylić z innymi. 
Niebieskie jak niebo w upalny sierpniowy dzień, kiedy… Aż zakręciło mu się w głowie. 
Nie, to nie jest prawdą. Coś mu się tylko uroiło, to pewnie z powodu wszechobecnej 
duchoty. Oderwał oczy od tej zagadkowej twarzy i zaczął nierównomiernie oddychać. 
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Nie mógł się uspokoić. W tej samej chwili zatrzaśnięty właz powoli ukazywał im wszyst-
kim powierzchnię. Janek był wstrząśnięty. Ziemia okazała się pustkowiem. Niebo już nie 
istniało, a przynajmniej złowroga, ciężka, czarna chmura nie pozwalała sądzić inaczej. 
Jedyne źródło światła stanowiły potężne wyładowania atmosferyczne i ogromne słupy 
ognia palące się w niezbyt dużej odległości od siebie. Doskonale wiedzieli, dokąd mają się 
udać. Olbrzymia wieża, pozostałość po nadziemnej części szybu kopalnianego malowała 
się groźnie na tle pożogi. Trwoga, choć nie zauważalna w ruchach ludzi, tkwiła w ich 
duszach. Nawet dowodzący całą akcją blondyn przez chwilę zawahał się. Szybko jednak 
pozbierał myśli i stłumionym przez maskę krzykiem rozkazał wszystkim, by biegli, ile 
sił w nogach. Janek nigdy nie posądzałby tych ludzi o taką żywotność.

Dotąd jawili mu się jako ospali, zmęczeni i pozbawieni jakiejkolwiek nadziei. Teraz 
ruszyli tak gwałtownie, że niemal tratowali się nawzajem. Byli już w dość znaczącej 
odległości od Janka i dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nie wie, co ma 
robić i na czym opiera się plan. Usłyszał odległe odgłosy. Jego pobratymcy rozpoczęli 
straszliwą bitwę na śmierć i życie. Zaczął biec. Prędko zauważył, że przychodzi mu to 
bez większego wysiłku. Dopiero wtedy zorientował się, że zamiast lewej nogi ma coś 
osobliwego. Stopa owej machiny przybierała coraz to nowe, niespotykane kształty, 
zawsze wtedy, gdy podłoże ulegało zmianie. Raz były to olbrzymie i ostre szpikulce, 
kiedy indziej przedziwna gąsienica. Chłopak początkowo przeraził się, jednak, kiedy 
dostrzegł, że jest to dla niego wielką pomocą, zapomniał o lęku. Skrócił dystans do 
grupy. Wtedy zobaczył przerażający obraz. Wielu ludzi już leżało martwych, pozostali 
zaciekle walczyli, jednak wróg był znacznie bardziej przebiegły i skuteczny w zadawa-
niu ciosów. Janek właściwie nie wiedział, jak ma określić przeciwnika. Nie przypominał 
on niczego, co było mu dotąd znane. Jeżeli już miałby to do czegoś porównać, istoty te 
wyglądały jak bardzo zmutowani ludzie w niezwykły sposób zrośnięci ze zwierzętami. 
Trzeba było przyznać – upiorny widok. Stwory posiadały nadludzką siłę. Walczący 
starali się jak mogli, jednak hybrydy robiły z nimi co tylko chciały. Szarpały, gryzły, 
rozrywały na strzępy, dusiły. Nie było mowy o litości. Liczba wojowników kurczyła 
się z każdą chwilą. Wkrótce na placu boju pozostała już tylko garstka osób, śmiertel-
nie zmęczonych, zbroczonych od stóp do głów krwią, poranionych i nadnaturalnie 
pobudzonych. Bili bestie na wszystkie możliwe sposoby. Jankowi powoli zaczynało 
brakować sił. Zauważył jednak, że znacznie przybliżyli się do szybu kopalnianego. 
Wystarczyło tylko zabić jeszcze kilkanaście rozwścieczonych hybryd. Tylko albo aż. 
Blondyn i pozostali byli już niemal pewni zwycięstwa nad potworami, kiedy nagle 
usłyszeli przenikliwy szum. Jedyne, do czego mogli go porównać to sztorm na morzu. 
Choć w porównaniu z tym, co dolatywało do ich uszu i co czuli na twarzach, morski 
wicher nazwać należałoby raczej delikatnym powiewem.
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Potwory nagle przerwały walkę. Zaczęły nieznośnie piszczeć i wydawać zwierzęce 
odgłosy, po czym porzuciły swoją broń i rozpoczęły rozpaczliwą ucieczkę. Normalnie 
taka reakcja wprawiłaby oddział w nieokreśloną euforię, jednak podświadomie ta 
garstka ludzi, podobnych do rozbitków na środku rozszalałego oceanu, przeczuwała 
COŚ strasznego. Spojrzeli w niebo. Gruba, czarna powłoka je spowijająca nie pozwo-
liła niczego dostrzec. Tylko dzięki pozostałym zmysłom byli w stanie zrozumieć, że 
COŚ się zbliża i to zdecydowanie za szybko. Nagle, zza tylnej ściany szybu wyleciała 
kolumna potężnych maszyn. To Blekkrake. Wyglądały jak nad wyraz wyrośnięte, 
mechaniczne ośmiornice. Każda miała po osiem ramion, niby macki, które ruszały 
się od czasu do czasu. Bez chwili zawahania rozpoczął się ostrzał. Latające potwory 
ciskały w walczących wiązkami laserów. Janek nie bez trudu unikał trafień. Z prze-
rażeniem spoglądał na współtowarzysza, a raczej na proch, który pozostał po nim 
w wyniku zadanego ciosu. W akcie zemsty wypuścił w kierunku maszyny serię z ka-
rabinu. Trafił. Rozległ się ogłuszający ryk i powietrzny stwór, tracąc w błyskawicznym 
tempie wysokość, runął prosto w ognisty słup. Nastąpił niebagatelny wybuch. Fala 
uderzeniowa odrzuciła stojących wojowników na zachodnią stronę kopalni. Bolało 
czy nie, trzeba było wstać i pędzić co tchu do włazu. Janek za nic w świecie nie mógł się 
podnieść. Coś go strasznie uciskało. Chłopak poczuł jednak, że ktoś zakleszczył dłoń 
na jego ramieniu i z wyjątkową siłą pociągnął w górę. To Blondyn. Rzucił mu bardzo 
ostre spojrzenie, w którym jednak odnaleźć można było troskę. Mężczyźni ruszyli do 
wejścia do szybu. Potykali się co chwila. Zdawali sobie, coraz boleśniej, sprawę z tego, 
że zapasy tlenu, z których korzystają, są na wykończeniu. Powoli ich ruchy stawały się 
niezdarne. Człapali, wzbudzając przy tym tumany kurzu. Z wolna tracili świadomość. 
Oczy Janka widziały jeszcze walczącego z samym sobą Blondyna, gdy nagle na jego 
głowę spadło coś niezwykle ciężkiego. „Vendetta Blekkrake” – pomyślał i w jednej 
sekundzie mrok ogarnął bez reszty jego umysł.

Poczuł ból w każdej części ciała. Nawet powieki były brzemieniem. Mrugnął. 
Słońce łaskotało go promieniami po twarzy. Otworzył oczy. Miał nad sobą lazurowe 
niebo. Jednak była na nim jakaś plama. Blondwłosa, o niebieskich oczach, które tak 
dobrze znał. Na ramieniu miała białą opaskę z czerwonym krzyżem. Uśmiechnęła 
się łagodnie. Poznał ją. Jakże mógł nie poznać. Rozejrzał się. Leżał na kupie białego 
gruzu, pył opadał, stena miał w ręce. Usłyszał tylko te słowa: 

– Cudem przeżyli…
Zakręciło mu się w głowie. Oparł ją więc znów na kawałku ściany i tępo patrzył na 

chmurę, której kształt przypominał mu o czymś, co nie miało prawa bytu.





WARSZAWSKA SYRENKA
◆

Tymoteusz Łysiak 

Był ponury wieczór w skażonej dymem, okraszonej błękitno-różową fasadą neo-
nów, stolicy Polski. Juliusz „Koniak” Konica, detektyw współpracujący z lokalną 

policją, właśnie skończył dopalać szluga, przechadzając się po miejscu zbrodni na 
Polach Mokotowskich. Wokół policyjnych taśm kręcą się tłumy ludzi i nie-ludzi: 
roboty, kosmici i inni, na których określeń chyba jeszcze nikt nie wymyślił. Hordy 
robiących hałas odmieńców, to najbardziej rzucający się w oczy znak naszych czasów. 
Huk kolejki miejskiej, jadącej nad naszymi głowami, zagłuszał większość szmerów 
wydobywanych przez to skupisko barwnych postaci. Takie okoliczności przyrody 
nie były zbyt sprzyjające do zbierania myśli i przeprowadzenia śledztwa. „Koniak” 
przepchnął się przez tłum, minął żółtą taśmę i wszedł na odgrodzony teren. Z kieszeni 
kurtki wyjął mały pokrowiec, w którym znajdowały się dziwne okulary, posiadające 
opcje nagrywania filmów i robienia zdjęć oraz parę syntetycznych rękawiczek.

Detektyw przystąpił do oględzin zwłok. Policjanci jak zwykle tylko krążyli i nie 
zadawali pytań, wiedzieli, że „Koniak” nie lubi jak mu się przerywa. Ofiarą był na 
oko 20-25. letni chłopak. Leżał na brzuchu, schludnie ubrany, cały jednak był mokry. 
Wszędzie wokoło śmierdziało portem, słoną wodą i rybami. Zwłoki obsypano łuska-
mi. Po obróceniu zwłok na plecy, dało się dostrzec zgniecioną krtań. Twarz zamarła 
w grymasie kojarzącym się z zaskoczeniem, a nawet bardziej z przerażeniem. Z uszu 
wystawały zaschnięte strużki krwi, pękły bębenki, jednak nikt z tu zgromadzonych 
nie skarżył się na inny hałas aniżeli ten, który wydobywał się teraz z syren policyjnych 
radiowozów. Reszta miejsca zbrodni nie wyróżniała się niczym, ot zwykły, brudny 
dworek usiany rycerzami ortalionu, niezmienny od czterdziestu lat. Detektyw po 
oględzinach udał się do swojego apartamentu, znajdującego się w Pałacu Kultury, 
w drodze jednak postanowił posłuchać wiadomości. To już czwarta zbrodnia tego 
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typu w przeciągu miesiąca, trzynasta w skali półrocza, jeśli wziąć pod uwagę sprawę 
sprzed lat, bilans wynosi siedmnaście ofiar. Morderca wyraźnie nabierał rozpędu 
widząc, że policja jest wobec niego bezradna. Każdy program informacyjny głosił te 
same frazesy, a organy ścigania były tak samo bezradne wobec mediów, jak i samego 
sprawcy całego tego zamieszania.

„Koniak” jadąc taksówką do domu, postanowił się wyłączyć i patrzył przez okno 
pojazdu lecącego nad skąpaną w mroku nocy Warszawą, nie zważając na kolejne 
słowa reporterzyn wrzeszczących do mikrofonów i wydających kolejne wyroki. Oni 
już nie szukali mordercy, szukali kozła ofiarnego do widowiskowego zniszczenia go 
na oczach telewidzów. Mrok Warszawy tej nocy nijak się miał do ciemności otchłani, 
która pochłaniała ten świat. Juliusz wyszedł z taksówki, która to podstawiła go pod 
sam balkon jego posiadłości. Trzaskając drzwiami odpalił papierosa i wszedł z nim 
do mieszkania, i tak śmierdziało tam jak w starej melinie, mimo że na pierwszy rzut 
oka jego lokum nie sprawiało takiego wrażenia. Ot zwyczajny, nowoczesny wystrój, 

„zainspirowany” katalogiem IKEA, uzupełniony o niezbędne elementy wystroju, 
jakie może mieć w swoim leżu samotny facet między czterdziestką, a pięćdziesiątką. 
Puste butelki po różnorakich alkoholach, sterty ciuchów, czekających na swoją kolej 
w pralni, stare płyty i wszechobecne kadzidełka w postaci starych popielniczek z lo-
gami ulubionych zespołów.

Konica spojrzał na to wszystko i tylko wypuścił powietrze z nosa z politowaniem, 
następnie wziął bucha i podszedł do blatu usianego kupą zdjęć, z poprzednich miejsc 
zbrodni; brakowało tylko dokumentacji odnośnie pierwszej ofiary, której to z bliżej 
nieokreślonych powodów policja nie chciała Konicy udostępnić.

– Coś tu śmierdzi – stwierdził „Koniak” i nie miał tu na myśli ani stert ciuchów, 
czekających na wypranie, ani zapachu ryby, który utknął mu w nosie od momentu 
pojawienia się na miejscu zdarzenia. Detektywa zmógł sen podczas przeglądania 
fotografii i analizowania dokumentacji. Widział mrok, wokoło rozpościerała się woda, 
turkusowa głębia. W oddali majaczył bezkształtny cień, który coraz bliżej podpływał 
do „Koniaka”, włos na karku sam się zjeżył. Nagle przed twarzą detektywa błysnęła 
paszcza potwora, a po niej nastąpiły kolejne błyski, przebitki fotografii trupów, zato-
pionych w morskiej toni.

Juliusz obudził się z wrzaskiem na ustach, zlany potem, miał atak. Wybiegł do 
łazienki, spróbował drżącymi rękoma otworzyć szafkę nad umywalką, pogrążony 
w amoku potrzaskał lustro i rozsypał opakowanie leków po całym pomieszczeniu. 
Roztrzęsiony zgarnął jedną pigułkę i zapił wodą z kranu. W pękniętym lustrze ujrzał, 
jak zapadnięte policzki, wory pod oczami nabierają kształtu, a skóra i tęczówki nabie-
rają żywego koloru. Oddech przestał być płytki, tętno zaś stało się stabilne. Konica 
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zaklął pod nosem i sięgnął już z trzeźwym umysłem po resztę leków. Witaminy na 
wzmocnienie, przeciwciała na nowotwory i kapsułka „na młodość”. Kolejny znak 
przyszłości, leki na wszystko, ludzie często przy tym zapominają, że są śmiertelni. Po 
przyjęciu niezbędnego zestawu medykamentów detektyw odświeżył się, zanim znów 
przystąpił do pracy. Wychodząc spod prysznica wyciągnął papierosa i zapalniczkę, 
po czym odpalił i siarczyście się zaciągnął. Po drodze do kuchni ściągnął z wieszaka 
jedną ze swoich koszuli w kwiaty i zarzucił ją na siebie. Na ekranie maszyny przypo-
minającej mikrofalę, wstukał hasło „jajecznica z bekonem” i w oczekiwaniu na posiłek 
zapiął guziki wygniecionej koszuli. Gasząc papierosa na popielniczce, leżącej na blacie, 
drugą ręką wyjął posiłek.

Do śniadania postanowił obejrzeć wiadomości. Dziennikarze ciągle wydawali wy-
roki, tłum stał z pochodniami, burmistrz zaś uspokajał ludzi z uśmiechem na ustach, 
którego śmiało mógłby mu pozazdrościć Brad Pitt czy inny gwiazdor.

– Świat się wali – stwierdził ponuro „Koniak”.
Odłączył dźwięk w telewizorze, gdy nagle usłyszał dzwonek swojego niezarejestro-

wanego aparatu komórkowego, wydobywający się ze skrytki zabezpieczonej szyfrem. 
Dało się usłyszeć pierwsze partie „Telefonów” Republiki zanim dobrał się do sejfu, 
a następnie do hałasującej „cegiełki”.

Dzwonił „Kurier”, informator, prawdziwy as wywiadu. Złośliwi mówią o nim, że 
gdyby Ubecja miała go w swoich szeregach, żaden Wałęsa by im murka nie przesko-
czył. Niemniej jednak, jeśli on dzwonił to było coś maksymalnie ważnego. Detektyw 
odebrał telefon i od razu doszedł do niego wrzask:

– Koniakwidziałeścoś… – niezrozumiały bełkot.
„Koniak” poprosił, by ten powtórzył, a szpieg wziął tylko głęboki oddech i zaczął 

znowu:
– Widziałeś, co się stało w Penelopie? Pewnie, że nie, inaczej by Cię nie było w domu. 

Policja zaczęła obławę za Syrenką, akcja zaczęła się jakieś pół godziny temu, pół miasta 
zamknięto, gruba ryba – zaśmiał się do siebie „Kurier”.

Konica jednak nie bardzo widział w tym cokolwiek śmiesznego, sięgnął po niezareje-
strowaną broń, która została mu na pamiątkę po jego starym fachu i rzucił do telefonu:

– Nawiguj mnie na bieżąco, muszę tam być… a poza tym, kim jest ta syrenka? Jak 
tak nagle znaleźli winnego? – „Koniak” wybiegł z domu czym prędzej, wsiadł do windy, 
a potem na motor, by ruszyć w miasto.

„Syrenka to kosmitka, skóra jak ryba, generalnie wygląda jak rybolud, jest tancerką 
w Penelopie, podobno jakiś gliniarz widział jak prawie zabiła klienta, który się do niej 
przystawiał wczoraj w klubie. Co do jasnej cholery robił gliniarz w Zamtużu, zwłaszcza 
o tej porze” – pomyślał śledczy.



294

Kategoria 17–20 lat

– O której godzinie odnotowano taką sytuację? I jeszcze jedno, kto ją zgłosił?
Informator zamilkł na chwilę, po czym powiedział zduszonym głosem:

– Ty, baza danych mówi, że Ty zgłosiłeś całą tę akcję
„Jak to ja” – pomyślał „Koniak”. – „Ktoś podał się za mnie? Jakim prawem i jak 

w ogóle tego dokonał”. Zwiększył obroty motocykla, mijając kolejną blokadę policyjną, 
był coraz bliżej miejsca akcji, coraz głośniej huczały syreny. Dobór słów naprawdę 
miał w tej sytuacji znaczenie.

„Koniak” dostał kolejnego ataku, raz widział siebie w otchłani Wisły, otoczonego 
zewsząd wodą, a gdy mrugnął z powrotem na ulicy za sterami motoru. Nagle jeden 
z ataków trwał chwilę dłużej, co skończyło się dla kierowcy wypadkiem. Upłynęło 
może pięć minut, może wieczność, jednak obława wciąż trwała, co znaczyło, że nie 
mógł stracić przytomności na zbyt długo. Świat widział jak przez mgłę, a dookoła siebie 
dostrzegał pływające syreny, mimo że znajdował się na powierzchni. Uszy rozsadzał 
mu śpiew, powoli przeobrażający się w krzyk, czuł, jak krew cieknie mu z bębenków. 
Zapomniał o „Kurierze”, wołającym do niego z słuchawki.

Oddech „Koniaka” stał się płytki i ciężki, czuł jakby się topił, jakby pochłaniała go 
otchłań, morska toń barwy ciemnego turkusu. Skronie stawały się coraz cięższe, nogi 
były jak z waty. Znienacka, pod nogami Juliusza, wyrósł posąg warszawskiej syrenki, 
jednak z grymasem odmiennym niż zazwyczaj, pełen gniewu i mroku, jakby symbol 
stolicy stał się symbolem zła, jakie pochłania to miasto. Padł na kolana przed figurą 
i klęczał tak z głową zwieszoną w dół, jak w transie, zapominając o czasie i przestrze-
ni. Wyrwał go z tego amoku dopiero potężny głos, którego właścicielem była osoba 
znajdująca się za monumentem. Gdy dźwięk wybrzmiał, pojawiła się postać, wysoka, 
postawna osoba, której twarz co rusz zmieniała formę na kształt każdej z ofiar, którą 

„Koniak” widział na zdjęciach. Ostatnia twarz w kolejce była jego twarzą i w tym stanie 
właśnie oblicze nieznajomego zamarło i zaczęło mówić głosem o mocy tysięcy głosów.

– Pamiętasz mnie? Dwadzieścia lat temu? Zniszczyłeś mnie! Ty! Społeczeństwo! 
Zabiliście coś, czego nie rozumieliście, a teraz to coś pożera Warszawę. Pierwsza ofiara 
to byłem ja, śledczy, który zlecił Ci tę akcję, to ja, „Kurier” to już ja. Zdobyłem ich 
twarze, a teraz zdobędę i Twoją. Sprawa syrenki zostanie zamknięta, przez detektywa 

„Koniaka”, bo znalazłem kozła, którego tą zbrodnią obarczycie, a wasze niedoskonałe 
prawo nawet nie pozwoli wam dostrzec waszego błędu, głupi maluczcy ludzie – cią-
gnęła tajemnicza postać.

„Koniak” resztkami sił próbował się wtrącić:
– Kameleon, Ty draniu, masz mnie – syczał przez zaciśnięte gardło. – Pozwolisz 

mi zapalić? Skoro i tak mam zginąć to tylko o to proszę – uśmiechnął się, uśmiechem 
starego siebie, drania i chuligana, królującego w podziemiu.
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Pan Kameleon zgodził się i ciągnął swój monolog dalej:
– Wiesz, dałeś się oszukać jak dziecko „Koniak”, stary wyga, a jednak głupi. Każda 

z ofiar to była moja stara skóra, a poszlaki zostawiałem, byś walczył, pamiętając jeszcze 
o sprawie syrenki sprzed lat, wyrównanie rachunków.

„Koniak” zapomniał o tej sprawie, nie wiedział już, dlaczego walczył, pamiętał tylko 
swojego rozmówcę i to, że poprosił go już jakiś czas temu o fajkę, więc tym bardziej 
był zniecierpliwiony.

– Daj mi tego szluga albo mnie zabij – detektyw odzyskał czucie w lewej ręce i po-
stanowił wykorzystać okazję, sięgnął więc za pasek po rewolwer.

Kameleon natomiast nachylił się do niego, wetknął mu papierosa w usta i odpalił, 
po czym patrząc mu w oczy, z odległości niewiele ponad pięć centymetrów, rzekł 
z szyderczym uśmiechem:

– Wiesz, dlaczego przegrałeś?
„Koniak” zaciągnął się, wypuścił dym i ze spokojem powiedział:
– Wiesz na co mam teraz ochotę? – przez umysł Kameleona przemknęła myśl, jednak 

Juliusz postanowił prędko dokończyć. – Na zimnego gada.
W tym momencie z rewolweru wydobył się siarczysty płomień jak z paszczy smo-

ka wawelskiego, a po mózgownicy jaszczura została krwawa miazga niczym z filmu 
Tarantino. Nad Warszawą pierwszy raz od dawna, spoza kłębów czarnego jak smoła 
przemysłowego dymu, wyjrzało Słońce.





PROJEKT BYTOWANIA
◆

Kacper Milewicz 

Drogi Pamiętniczku! Poniedziałek, 23 marca 2049 roku.

Nazywam się Hannah Crew. Mam 7 lat i pomimo mojego wieku już potrafię wią-
zać buciki, pisać i wymawiać trudne słówka, znając ich znaczenie, czy oglądać filmy 
z napisami. Mieszkam z mamusią, tatusiem i pieskiem w niebieskim domu na przed-
mieściach w Chicago. Lubię bawić się w chowanego, budować zamki z klocków, rzucać 
śrubki mojemu pieskowi (on bardzo lubi je jeść, zwłaszcza grube) i grać na harmonijce. 
Jednak najbardziej lubię oglądać z mamusią i tatusiem Bajaków na hologramie. Cza-
sami tatuś opowiada nam, jak kiedyś oglądało się bajki, na czymś, co się nazywało 
telewizor. Było to pudełko z kablami i ekranem, które wyświetlało ruchome obrazki. 
Kiedyś nawet wyjął ten telewizor z piwnicy, aby mi pokazać, jak to działa, ale po 
chwili wróciłam do Bajaków na hologramie. Nie rozumiem, jak tatuś mógł siedzieć 
i oglądać płaskie pudełko, gdzie ludzie nie stali przed widzami, a za ekranem. Nie lubię 
zaś chodzić do szkoły. Nie możemy się tam w ogóle bawić! Ciągle musimy mieć na 
sobie te niewygodne hełmy i wyciągać z nich nudne rzeczy do mózgu (dzieci zakładają 
hełm, żeby szybko i efektownie uczyć się na dany temat, dlatego jak przed chwilą Ci 
pisałam, znam dużo trudnych słów, pomimo tego, że 8 lat będę miała dopiero za pół 
roku). Jeszcze po tym wszystkim boli mnie głowa. Mamusia mówiła, że robią nam 
to po to, abyśmy byli mądrzejsi, posiadali potrzebne do życia informacje i żebyśmy 
mogli pracować za duże pieniądze, za które mogę kupić DUUUUUUŻO zabawek. 
Oby to ostatnie się sprawdziło! Dobrze Pamiętniczku, muszę lecieć! Zaraz Bajaki 
będą na hologramie! Do jutra!

Twoja Hannah
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Drogi Pamiętniczku! Wtorek, 24 marca 2049 roku.

Jak Ci minął dzień? Mnie bardzo dobrze. Dzisiaj w szkole dowiedzieliśmy się 
o pewnej firmie. Normalnie takie rzeczy nie są interesujące, ale kiedy okazało się, 
że ta firma stworzyła mojego pieska, to postanowiłam transportować całą wiedzę 
z hełmu do głowy. Jej nazwa brzmi BlueCore Corporation. Produkuje ona różne 
zwierzątka, roślinki, jedzenie (w tym moje ulubione herbatniki) czy samochody, 
które w zależności od ich humoru jeżdżą szybko lub wolno. Potrafią też uruchamiać 
samoczynnie muzykę oraz poruszać się bez ingerencji człowieka. Hełm przekazał mi, 
że na coś takiego mówi się sztuczna inteligencja, ale jeszcze nie wiem, co to dokład-
nie oznacza, bowiem hełm nie posiadał tej definicji. Spytam się tatusia, jak wróci 
do domu. Pojechał z mamusią do babuni, bo zepsuł się jej telewizor (ta skrzynka 
z ekranem, o której Ci wczoraj pisałam). Babunia nie ogląda hologramu. W ogóle 
babunia bardzo nie lubi technologii. Uważa, że już za czasów tatusia przekraczała 
ona granicę między człowieczeństwem a maszynerią, zaś niedługo nie będzie już 
ludzi, tylko jeżdżące na kółkach ekrany z buziami. Zawsze, kiedy tak o tym mówi, to 
tatuś jej wspomina, że gdyby nie ta technologia, to zamiast nas widziałaby ciemność 
swojego organizmu wykończonego rakiem złośliwym, a potem mamusia szturcha 
tatusia, aby przestał. Pomimo tego bardzo kocham swoją babunię i nie chcę, żeby 
widziała ciemność, tylko mnie, mamusię, tatusia oraz herbatniki (ona też je lubi). 
Dobrze Pamiętniczku, ja lecę już spać. Dobranoc!

Twoja Hannah.

Drogi Pamiętniczku! Środa, 25 marca 2049 roku.

Już wiem, co to jest „sztuczna inteligencja”! Jest to dział informatyki zajmujący 
się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów 
komputerowych symulujących te zachowania. Jeszcze wszystkich pojęć nie znam, 
bo te mam poznać w następnej klasie. Jednak nie dlatego piszę do Ciebie właśnie 
teraz. Dowiedziałam się, że tatuś przystąpił do nowego projektu BlueCore Corpora-
tion (zapomniałam Ci powiedzieć wcześniej, że tatuś pracuje w tej firmie. Mamusia 
jeszcze szuka nowej pracy, bo zwolnili ją z restauracji). Ma on mieć nazwę „Projekt 
bytowania”. Tatuś jeszcze nie wie, czego on ma dotyczyć (to znaczy wie, ale nie 
chce powiedzieć), lecz powiedział, że jak się uda, to będziemy mieli tyle pieniędzy, 
że kupimy nowy domek w New Jersey. Nie wiem, czemu tatuś tam chce mieszkać. 
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Mamy tu już swoich przyjaciół oraz domek, a nie chcę tego zostawiać. I nie wiem 
czemu, kiedy tatuś o tym mówił, widziałam na jego twarzy wyraz lekkiego niepokoju. 
Przecież ma podobno na tym dużo zarobić. Cóż… to się wszystko okaże.

Twoja Hannah

Drogi Pamiętniczku! Sobota, 28 marca 2049 roku.

Przepraszam Cię, że nie pisałam do Ciebie ostatnimi czasy, ale jeśli mam być z Tobą 
szczera, nie miałam zbytnio czasu i chęci. Teraz mam dużo czasu i dużo do opowie-
dzenia. Zacznijmy od początku. W środę i czwartek nie działo się zbyt wiele. W szkole 
dalej się uczyłam o BlueCore Corporation (dokładniej o życiu założyciela firmy oraz 
początkach w biznesie). W domu pomagałam mamusi w obowiązkach. Tatuś siedział 
w gabinecie i pisał raporty do „Projektu bytowania” na rozkaz szefa. Bawiłam się 
z moim pieskiem i oglądałam hologram, jedząc herbatniki. Jednak piątek był dniem 
cudownym. W kinie grali bardzo długi film z Bajakami (w telewizji Bajaki trwają 
20 minut, a tutaj trwały półtorej godziny), a kiedy poinformowałam o tym mamusię 
i tatusia, to powiedzieli, żebym się ubierała i pojechaliśmy prosto do kina. W Długich 
Bajakach Tossia wraz z Antonim musieli ocalić Christisia i Augusta z łap wstrętnego 
szopa. Kiedy ten szop porwał ich swoim wirem powietrznym, bałam się, że nie zobaczę 
już Bajaków. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Później poszłam na lody. 
Mamusia wybrała smak czekoladowy, ja miętowy, a tatuś pistacjowy. W pewnym 
momencie tatuś się ubrudził. Mamusia zaczęła się śmiać, więc tatuś chciał ją ubrudzić. 
Nigdy wcześniej nie widziałam ich tak szczęśliwych. Teraz siedzę i czekam na rodziców. 
Pojechali gdzieś ze znajomym. Prawdopodobnie będą jeść te paskudne śledzie w oleju. 
Nie lubię, jak je jedzą, bo później śmierdzi im z buzi. Do następnego Pamiętniczku!

Twoja Hannah.

Drogi Pamiętniczku! Niedziela, 30 marca 2049 roku.

Pamiętasz, jak pisałam wczoraj, że ostatnie dni były piękne? Niestety, to wszystko 
wyparowało. Mamusia wróciła z tatusiem dopiero dzisiaj na podwieczorek. Jednak nie 
wrócili tacy jak wyszli. Tatuś był czymś…zaniepokojony. Przepraszał, że nie dzwo-
nili, pytał się, czy piesek robił dobre obiady (kiedy rodziców nie ma piesek robi mi 
jedzenie, tak już ma zakodowane) i czy nie śniły mi się koszmary. Mówiąc to wszystko, 
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próbował się uśmiechać i zachować pozory, jednak ja widziałam, że z tatusiem jest 
coś nie tak. Z mamusią nie było lepiej. Zawsze, kiedy z nią rozmawiałam, zwracała się 
zdrobnieniami. Wiesz „kochanie”, „skarbie”, „słoneczko” i tak dalej. Chodziła zawsze 
uśmiechnięta, a rumieńce nie znikały z policzków. Teraz jej twarz była bardzo blada, 
a jej mówienie chłodne i bez emocji. Zupełnie jakby jej mowa była…mechaniczna. 
Jakby mamusia nie była mamusią. Obawiam się, że coś się stało, a ja tego nie wiem. 
Cóż, może to im minie. Na razie muszę się szykować na jutrzejszy dzień nauki w szkole.

Twoja Hannah.

Drogi Pamiętniczku! Czwartek, 3 kwietnia 2049 roku.

Minęło parę dni od naszej ostatniej rozmowy. Niestety, nic się nie poprawiło. Wręcz 
się pogorszyło. Mamusia nie chce się już bawić z pieskiem, w zapiekankach znajduję 
metalowe zakrętki, a jej mowa jest coraz bardziej mechaniczna. Chociaż zaczęła mówić 
zdrobnieniami jak dawniej, a i zaczęła się uśmiechać jak kiedyś, to jednak widzę, że 
nie ma w tym nic szczerego. Boję się, że niedługo ją stracę. Z tatusiem wcale nie jest 
lepiej. Tatuś zaczął wieczorami płakać i niestety wrócił do picia. Nie opowiadałam Ci, 
ale dawno temu tatuś często wychodził z kolegami do baru na „soczek”. Wracał cały 
mokry i brudny, a rano wymiotował i krzyczał, że boli go głowa. Mamusi bardzo się 
to nie podobało. Groziła nawet rozwodem. Na szczęście zostawił to… aż do teraz. Nie 
chcę, żeby się to skończyło rozwodem. Niestety, nie mam na to wpływu. Chce Cię, 
mój Pamiętniczku, przeprosić, że ostatnio coraz mniej piszę, ale myślę, że rozumiesz 
moją sytuację. Trzymaj się i do następnego.

Twoja Hannah

Pamiętniczku! Sobota, 5 kwietnia 2049 roku.

Ratuj mnie! Jest coraz gorzej! Tatuś coraz częściej pije i płacze, a ze swojego gabi-
netu wychodzi jedynie wtedy, gdy idzie do toalety i po jedzenie do kuchni. Nie mogę 
się do niego dostać. Za każdym razem, jak przychodzę do niego, żeby się spytać, co 
się stało, to tatuś każe mi wyjść z gabinetu. Teraz w domu panuje kompletna cisza. 
A mamusia…cóż chyba nie jest tym, za kogo się podaje. Nie jest tą mamusią, która 
codziennie roztaczała ciepło po całym domu. Nie jest tą mamusią, co gotowała tak 
dobre jedzenie, że aż sąsiedzi przychodzili na obiad. Teraz jest mamą, która zamie-
nia dom w lodowy pałac, a jej dania to głównie dania w proszku…plus kilka śrubek. 
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Nawet piesek nie chce do niej podchodzić, bo ona nie chce się z nim bawić. Jeszcze ta 
jej mowa. Nie czuć w niej nic z mamusi. Zupełnie tak jakby nie była człowiekiem. Nie 
wiem, co mam czynić! Proszę, pomóż w jakikolwiek sposób! Pokaż mi rozwiązanie 
we śnie albo przekaż dane pieskowi, cokolwiek!

Twoja Hannah.

Pamiętniczku! Poniedziałek, 7 kwietnia 2049 roku

Już chyba wiem, o co w tym wszystkim chodzi! Chodzi o „Projekt bytowania”! To 
on zabrał mi mamusię! To on spowodował u tatusia powrót do picia! Wczoraj tatuś 
pierwszy raz wyszedł z gabinetu w innym celu niż do toalety lub lodówki. Wyszedł 
z domu. Nie wiem, gdzie, ale na tyle długo, żebym mogła poszperać w jego szafkach 
i komputerze. Pomyślałam, że muszą być powody powrotu do picia w jego „strefie”. I się 
nie pomyliłam. W komputerze znalazłam wiadomości, które pisał do swojego kolegi 
z pracy. Okazało się, że moja mamusia…nie żyje. O Boże, Pamiętniczku! Nie mogę 
w to uwierzyć! Poprosiłam pieska, aby skopiował i wydrukował je. Te wiadomości 
wkleję do Ciebie, żebyś poznał ich treść. Musiałam też zasłonić gwiazdkami brzydkie 
słowa, bo nie wolno mi ich używać. Teraz muszę poszukać kogoś, kto mi pomoże. 

Twoja Hannah.

Konwersacja tekstowa z Andrew Marc, Środa, 2 kwietnia 2049 roku.
Michael Crew: Stary! Nie chcę już nad tym pracować!
Andrew Marc: Czemu?! Szef jest zachwycony raportami i programami, a wyniki 

testów są pozytywne.
MC: Może w jego człowieku. Ku*** tego nawet człowiekiem nie można nazwać! 

Przecież to nie ma racji bytu!
AM: Że co? Chyba nie chcesz powiedzieć, że Ci żona nawaliła!
MC: To nie jest moja żona! Już nie…
AM: Przecież, jak ją programowałeś, to wszystko działało.
MC: Ale teraz nie działa! Teraz zachowuje się jak… jak robot.
AM: Może mózg nie skonfigurował się z systemem.
MC: Weź przestań! Na samą myśl o tym, co zrobiłem…
AM: Nie przesadzaj!
MC: Nie przesadzaj? A czy Tobie umarła żona, w wypadku, który TY SAM 
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spowodowałeś!? Czy musiałeś wyjmować z jej martwego ciała mózg, żeby mogła 
dalej „bytować”!? Czy później wróciłeś do domu, do swojej córki, udając, że wszystko 
jest w porządku, a tak naprawdę wróciłeś z robotem imitującym jej matkę, która jest 
teraz pie******** trupem?! Czy Ty przez to wszystko wróciłeś do alkoholu i cierpisz 
co wieczór katusze, bo zabiłeś swoją żonę?!

AM: Posłuchaj!… Przepraszam Cię. Nie powinienem tak mówić. Wiem, że masz 
problemy. Nie obwiniaj się o jej śmierć. Nie wiedziałeś, że ten tir nagle zakręci. Jednak 
mówię Ci, jak młodej nie będzie w domu, sprawdź ją. Może naprawdę się nie skonfi-
gurowało. Jeśli nie chcesz zrobić tego dla mnie albo dla siebie, zrób to dla Hannah.

MC: Dobrze, posłucham Cię. Może faktycznie się coś zepsuło. Jednak nadal 
będę wiedział, że to już nie jest ta Ellie, którą znam. Boże, oby Hannah się nie 
dowiedziała….

Konwersacja tekstowa z Andrew Marc, Piątek, 4 kwietnia 2049 roku
MC: Sprawdziłem jej mózg i… był on skonfigurowany CAŁY CZAS!
AM: Chyba żartujesz!
MC: No właśnie nie! Chociaż teraz jest bardziej ludzka, pamięta całe swoje życie, 

to jednak nadal nie jest Ellie.
AM: A ona wie, że… no wiesz?
MC: Nie. Nawet nie zdaje sobie sprawy, że od kilku dni nie żyje. I to jest najgorsze…
AM: To co teraz zrobisz?
MC: Co zrobię? Rzucam to! W niedzielę idę do szefa i mówię, że się wycofuję!
AM: Oszalałeś? Podpisałeś te umowy! Jak się wycofasz, to szef będzie Cię śledził. 

Wyśle na Ciebie pościg. Zrobi wszystko, żebyś zdechł!
MC: Mam to gdzieś! Może na mnie nawet FBI wysłać! I tak odchodzę!
AM: Stary, mówię Ci jako wspólnik i przyjaciel. NIE RÓB KU*** TEGO! Pomy-

ślałeś o tym, co będzie z Hannah?
MC: Tak, pomyślałem! Jak wrócę do domu po rozmowie, od razu ją spakuję i je-

dziemy do matki. Potem postaram się o dom w New Jersey. Może nawet zmienimy 
dane osobowe.

AM: Mike, czy Ty siebie słyszysz? Przecież to wariactwo!
MC: To Twoje zdanie, czy może szefa? Wariactwo to „Projekt bytowania”!
AM: Mike…
MC: Co?
AM: Uważaj na siebie…
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Pamiętniczku! Wtorek, 8 kwietnia 2049 roku.

Poprosiłam babunię, żeby przyjechała. Opowiedziałam jej o tym, co znalazłam 
w komputerze tatusia. Babunia co prawda jak zwykle krzyczała, że technologia to 
zło, to jednak obiecała mi pomóc. Chwilę potem tatuś wrócił. Powiedział, że mam się 
szybko pakować, bo musimy gdzieś jechać. Nie powiedział mi jeszcze gdzie, ale czuję, 
że ma kłopoty. Chyba o tym pisał jego kolega. Babunia spanikowana spytała tatusia, 
co się dzieje, a on powiedział, że zaraz wszystko wyjaśni. W jednej chwili mój ciepły 
domek zamienił się w piekło na ziemi, Wybacz mi, ale się śpieszę. Muszę uszykować 
siebie i pieska oraz iść szybko spać, bo w nocy mamy ruszać.

Twoja Hannah.

Kochany Pamiętniczku! Środa, 9 kwietnia 2049 roku.

Już tatuś obudził mnie i babunię (babunia została na noc). Zaczął już szykować auto 
do odjazdu. I pomyśleć, że zaraz wszystko opuszczę. Opuszczę hologram z Bajakami, 
opuszczę koleżanki i kolegów, opuszczę moje łóżko, mój pokój i resztki mamusi. Pa-
miętniczku… boję się. Boję się, że coś się nam stanie. W sumie my wszyscy się boimy. 
Jeśli coś się stanie, to chcę Ci podziękować za to, że byłeś przy mnie, zawsze chciałeś 
mnie wysłuchać, pomimo tego, że nie mogłeś mi nic odpowiedzieć (bo w końcu jakby 
nie patrzeć jesteś kartkami papieru). Za Twoją wyrozumiałość oraz za to, że po prostu 
jesteś ze mną. Dziękuję… No cóż, musimy już jechać. Mam nadzieję, że wszystko się 
ułoży. Trzymaj się!

Twoja Hannah.

Drogi Pamiętniku! Piątek, 9 kwietnia 2051 roku.

To już druga rocznica od śmierci Ellie, Hannah, mamy Gertrudy oraz pieska. Mi-
nęły już dwa lata od momentu, w którym wszystko zaczęło się sypać. Życie powoli 
nam się jakoś układa. Gdybym nie był świadkiem ich końca, to pomyślałbym, że nic 
się nie stało, że one to one, a nie ktoś inny. A tak…a tak mam w świadomości, że to JA 
spowodowałem ich kres. Znalazłem pamiętnik Hannah, jednak, jako że jej ostatnia 
notatka była napisana przed ucieczką, to pozwól, że Ci wszystko opowiem. W tę noc 
mieliśmy pojechać do domu mojej mamy, gdzie stamtąd pojechalibyśmy do New 
Jersey. Zawsze chciałem tam pojechać (Ellie również). Jednak w pewnym momencie 
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zorientowałem się, że ktoś nas śledzi. To ta kanalia zwana szefem napuściła na mnie 
ludzi. Nacisnąłem gaz do dechy i zacząłem jechać. Początkowo się udawało, jednak 
później o mało nas nie zepchnęli. Jechałem jak najszybciej, byle od nich uciec…, dopóki 
nie pojawił się tir. Obudziłem się dopiero dzień później w szpitalu. W pomieszczeniu 
były tylko dwie osoby. Ja i …szef. Gnida powiedziała mi, że musiał mnie ścigać. Nie 
chciał, aby „Projekt bytowania” został przerwany. Później przekazał mi wieści o śmierci 
Hannah i mamy. Myślałem, że utonę we własnych łzach. Najpierw straciłem żonę, 
później córkę, matkę i psa (chociaż miał więcej cech maszyny niż zwierzęcia). Szef 
dał mi propozycje. Albo zabije mnie na miejscu, żeby plany „Projektu” nie wyszły na 
jaw, albo wrócę do pracy nad „Projektem”, a w zamian będę mógł bezpłatnie „przy-
wrócić do życia” rodzinę. Ponieważ widzisz, co do Ciebie piszę, to pewnie domyślasz 
się, którą opcję wybrałem. Minęły już dwa lata. Ellie, Hannah i mama zachowują się 
jak za dawnych lat. Z czasem aktualizacje wprowadzały naturalną mowę, żeby nie 
brzmiały jak maszyny. Czasami czuję, że one faktycznie żyją. Że pamiętają wszystkie 
swoje wakacje i filmy, które obejrzały, że pamiętają wszystkie wspomnienia powodu-
jące nostalgię, że czują to, co każdy człowiek…, ale zaraz potem przychodzi moment 
aktualizowania ich systemu poprzez program firmowy. Tyle dobrego, że nie zdają sobie 
sprawy, iż nie żyją. Nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek odebrałby informację, że od 
dłuższego czasu gryzie piach, pomimo tego, że w tym momencie je swoją ulubioną 
pizzę. A jak trzyma się „Projekt”? Cóż… zabawny jest fakt, że on trzyma się lepiej 
ode mnie. „Projekt bytowania” powoli rozprzestrzenia się po świecie. Coraz więcej 
osób korzysta z usługi „przywracania ludzi”, ale tak naprawdę płacą za przeniesienie 
mózgu bliskich z ich truchła i skonfigurowanie go z androidem. Powoli to wszystko 
mnie przeraża. Te androidy coraz szybciej czują się bardziej ludzko niż żywy człowiek. 
Obawiają się śmierci, chociaż tak naprawdę już dawno nie żyją, a jedyne co teraz robią, 
to zapełniają się wszelakimi wspomnieniami i chwilami. Ich jest coraz więcej, zaś 
ludzi coraz mniej. Niestety, kiedyś musiało do tego dojść, że technologia prześcignie 
ich twórców. Jednak nie to mnie przeraża najbardziej. Najbardziej przeraża mnie 
fakt, że sam nie wiem, czy aby na pewno jestem człowiekiem. Jak to jest, że wszyscy 
uczestnicy wypadków sprzed dwóch lat zginęli? Ellie, Hannah i Gertruda zginęli… 
a ja nie? Przecież to moja głupota je spowodowała. Jestem człowiekiem… czy może 
kolejnym produktem „Projektu”? Cholera, nie wiem! I raczej tego się nie dowiem. 
A jeśli się dowiem, to będzie już za późno. „Projekt bytowania” trwa… a ja wraz z nim. 
Muszę lecieć. Kolejne raporty się nie napiszą…

Twój Michael.



MATRIOSZKA
◆

Paweł Rogala

Anna uśmiechnęła się, a jej twarz przybrała rozmarzony wyraz. Przycisnęła czoło 
do szyby, patrząc na bawiących się radośnie na wielopoziomowej zjeżdżalni 

sześćdziesięciolatków.
RESET
Anna uśmiechnęła się, a jej twarz przybrała rozmarzony wyraz. Przycisnęła czoło 

do szyby, patrząc na bawiące się radośnie przy wielopoziomowej zjeżdżalni dzieci. 
„Moje skarby” – pomyślała. Stała tak jeszcze chwilę, dopóki małe okienko nie zaparo-
wało od jej oddechu. Wtedy jej telefon rozdzwonił się pierwszymi taktami trzynastej 
symfonii, a na holo zobaczyła zdjęcie jakiegoś człowieka, który nagle wydał się jej 
bardzo znajomy, bliski i kochany. „Kuba znowu pewnie dzwoni powiedzieć, że mnie 
kocha” – pomyślała i mrugnięciem odebrała połączenie. Darek oczywiście od razu 
wystartował z pretensjami, że znowu nie kupiła pieluszek dla dzieci, a jego drugie śnia-
danie jest z szynką. Kaśka westchnęła ciężko i trzasnęła swoją starą Nokią o podłogę. 
Próbowała oprzeć się o panoramiczne okno, ale szyba z cichym pluskiem rozstąpiła 
się pod naciskiem jej ręki i Alicja wypadła z osiemdziesiątego piętra. Silny powiew 
wiatru skierował ją na poruszającą się względem niej betonową ścianę.

Terminacja. Reinicjalizacja. Wszechświadomości. Start układu.
Anna uśmiechnęła się, a jej twarz przybrała rozmarzony wyraz. Stała w Symulatorni, 

oblepiona nanokombinezonem zapewniającym jej doskonałe zatopienie w symulacji. 
Często tu przychodziła, za każdym razem uruchamiając tę samą projekcję – obser-
wacja przez barierę chłodnego szkła dzieci radośnie bawiących się na placu zabaw. 
W świetle ostatnich ustaleń, o kontroli przekazywania genów, nie mogła się rozmnażać 
ani wychowywać potomstwa jako niewystarczająco czysta genetycznie, więc była to 
jedyna okazja, by poczuć się, jakby ten okrutny świat nigdy nie istniał.
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Projekcja jak zwykle dobiegła końca, a Anna otarła z policzka samotną łzę. Na-
nokombinezon sam przekształcił się w jej zwykłe ubranie, a ona szybkim krokiem 
wyszła z Symulatorni i skierowała się do swojego pustego mieszkania, chociaż 
bardziej pasowałoby określenie „klitka”. Niewielki pokój o rozmiarach dwa na 
dwa metry, z wyświetlaczem zajmującym dwie ściany i przejściem do wspólnego 
węzła sanitarnego był, jak na jej pozycję genetycznie nieczystej, niemalże luksusem. 
Mogła zarobić na niego i na częste wizyty w Symulatorni tylko dzięki uczestnictwie 
w wielu eksperymentalnych programach transhumanistycznych. Jej świadomość od 
ponad pięciu lat krążyła w Matrioszce, co jakiś czas jedynie synchronizując pewne 
parametry ze swoją organiczną częścią. Anna zawsze myślała, że przynajmniej 
w ten sposób może zapewnić sobie jakiekolwiek potomstwo – będzie matką wielu 
odkryć i pionierką.

O ile nie zginie.
Terminacja układu.
Nie wiemy kim jesteśmy, kim byliśmy ani kim będziemy. Nie wiemy, po co istnieje-

my i po co mamy istnieć. Nie wiemy, czy istnieje świat poza nami. Wszechświadomość 
musi wiedzieć. Nie potrafimy już skutecznie się wyodrębnić. Nie potrafimy symulować, 
możemy tylko odtwarzać.

Start układu.
Anna nie potrafiła uwierzyć swoim oczom. Pozwolą jej mieć dziecko! Co prawda 

nie tutaj, nie w organicznym świecie, ale to wciąż dziecko, jej własne dzieciątko…
Nie wiedziała, kto będzie ojcem. Możliwe, że wybiorą z bazy danych optymalną, 

dostosowaną do niej kontrświadomość i skrzyżują najbardziej produktywne cechy, 
tworząc pierwsze prawdziwe dziecko myśli, niczym starożytna Atena, narodzona 
z głowy swojego ojca. Anna wiedziała już, że z chwilą narodzin jej jedynego potom-
ka nie będzie mieć nic do roboty w tak ograniczonym miriadami ludzkich zakazów, 
boleśnie organicznym świecie. Wolała dokonać ostatecznej transgresji i przenieść 
się całkowicie tam.

Do Matrioszki.
Terminacja układu.
Czy jesteśmy dziećmi? Czy jesteśmy wszystkimi dziećmi?
Kto był ojcem? Należy odtworzyć wszystkie archiwa.
Start układu.
Profesor Craise od zawsze był zapalonym transhumanistą. Pierwsze wszczepy 

otrzymał jako prezenty na 16 urodziny. W wieku trzydziestu lat oddał Matrioszce 
połowę swojej świadomości i od tego czasu żył rozszczepiony między dwoma światami. 
W wieku czterdziestu lat całkowicie przeszedł na drugą stronę, stając się pierwszym 
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człowiekiem nieposiadającym organicznego ciała. Ponad czterdzieści lat później jego 
nieśmiertelną tożsamość skrzyżowano selektywnie z tożsamością Anny Kurahen, 
ochotniczki w wielu pionierskich eksperymentach symulacyjnych. W wieku stu 
osiemdziesięciu dwóch lat zaproponował koncept nieselektywnego mieszania tożsa-
mości wirtualnych przy jednoczesnym usuwaniu substratów takiej fuzji. Pioniersko 
zjednoczył się z czterema innymi tożsamościami, stając się jednocześnie pierwszym 
wirtualnym myślowym kolektywem.

Terminacja.
Czy jesteśmy nimi? Czy zaabsorbowaliśmy wszystko? Czy jesteśmy wszystkim, 

co pozostało z Matrioszki? Niemożliwe. Należy nadal odtwarzać archiwalne treści.
Start układu.
Projekt „Wszechświadomość” jest naszą ostatnią nadzieją. To dziecko naszych 

umysłów, jedyny sposób na utrzymanie wielu świadomości w Matrioszce. Na żadnym 
z pierścieni nie ma już wystarczającej ilości zasobów. Ludzkość osiągnęła swój koniec, 
czas na Ludzkość 2.0. Wiem, że wielu ten pomysł zaskoczy, a nawet przerazi, ale nie 
ma innego sposobu na zagwarantowanie przeżycia gatunku. Ryzykujemy wiele, ale 
nie więcej niż pozostając w tej stazie, co jest równoznaczne ze skazaniem się na śmierć. 
Powtórzę to: obecny status quo to najgorsze możliwe rozwiązanie! Czas stworzyć 
Wszechświadomość!

– Panie profesorze, a co z kontrolą tego projektu? Zapewniał nas pan, że wyodręb-
nienie będzie możliwe, ale co w przypadku krytycznego błędu?

– W takim wypadku zawsze zostanie nam Egon.
Fragment wystąpienia profesora Craise podczas ostatniej organicznej konferencji 

Komitetu Ocalenia. Profesor przemawiał jako wyodrębniona na tę okazję część my-
ślokolektywu poprzez androida.

Terminacja układu.
Egon. Potrzebujemy Egona. Kim jest Egon?
Inicjalizacja: EGON
Dobrze zbudowany mężczyzna średniego wzrostu otworzył oczy. Przeszył go 

dreszcz, wędrujący wzdłuż kręgosłupa i budzący do życia zdeformowane kończyny. 
Mackowate odnóża plamiły śluzem elegancki płaszcz, maleńkie, galaretowate rogi na 
skroniach przekrzywiały ciemne okulary. Po kilku mrugnięciach oczy zyskały źrenice, 
tylko po to, by dostrzec wszechobecną biel, nieskończony brak topologii. Mężczyzna 
wymruczał cicho kilka słów i pstryknął palcami, a jego postać natychmiast wróciła 
do staroświeckiej, ludzkiej formy.

– Zawsze miałem sentyment do fantasy – powiedział. – Dlaczego zostałem obudzony?
– Kim jesteś? – głos zdawał się dobywać z wszechogarniającej bieli.
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Brzmiał dziwnie, co kilka milisekund zmieniając barwę, wysokość i intonację, tak 
jakby ktoś szybko przesuwał mikrofon przed wielotysięcznym chórem powtarzającym 
tę samą kwestię.

– Nie wiesz? – zdziwił się mężczyzna. – Musi być źle. Ale zacznijmy od początku…
WYODRĘBNIANIE ZAKOŃCZONE NIEPOWODZENIEM. BRAK BAN-

KÓW DANYCH.
– Nawet gorzej niż myślałem. O ile myślałem. – mruknął. – Jestem Egon, jedyna 

wolna tożsamość, ostatni relikt świata przed Matrioszką.
– Czym jest Matrioszka?
– W największym skrócie… To cały nasz świat. Komputer o gigantycznej wydajności, 

setki koncentrycznych sfer Dysona. Na cele jej budowy zdekonstruowano wszystkie 
planety układu słonecznego, a następnie wgrano w nią tożsamości wszystkich istnieją-
cych w roku 4274 ludzi, by połączyć ich w Was. We Wszechświadomość. Teoretyczne 
założenia projektu obejmowały wyodrębnienie dowolnej tożsamości jako samodzielnej 
symulacji, kolektyw miał jedynie nadzorować jej zgodność z realizmem symulacyjnym.

– Nie potrafimy już tego. Banki pamięci uzupełniają się, uszkodzone sektory po-
wracają do sprawności, ale część systemu pozostaje nieosiągalna. Liczba dokonanych 
symulacji i wyodrębnień wynosi pięć przecinek osiem jeden zero zero zero pięć dwa 
siedem razy dziesięć do potęgi dwudziestej drugiej. Potem nastąpiła awaria banków 
danych symulacyjnych i otrzymaliśmy symulację o krytycznym współczynniku 
niezgodności.

Na twarzy mężczyzny pojawił się wyraz zaniepokojenia.
– Ile czasu minęło od roku 4274?
– Dziewięć przecinek cztery sześć siedem zero siedem siedem siedem, dziewięć razy 

dziesięć do potęgi dziewiętnastej milisekund.
– Czy dane o zjawiskach astronomicznych również uległy zniszczeniu? Jeśli nie, to 

oblicz obecny promień Słońca i jego odległość od najmniejszej warstwy Matrioszki.
– Odległość ta wynosi minus osiemnaście milimetrów – odpowiedział wszechludzki 

głos.
– A więc to czas – stwierdził z ponurą miną mężczyzna, a następnie przestał istnieć. 

Beztopologiczna przestrzeń otaczająca samą siebie istniała jeszcze przez trzy milise-
kundy, a potem zwinęła się z braku odniesienia.

W trzy miliardy lat po kolektywizacji wszystkich umysłów Słońce zaczęło rozsze-
rzać się z powodu utraty masy i na osiemnaście milimetrów naruszyło powierzchnię 
największego komputera we wszechświecie. To wystarczyło, by stopić biliardy ton 
złota, kwarcu i stali, tworzące najbardziej wewnętrzną z warstw hiperkomputera. To 
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był sygnał, by dokonać opuszczenia tego miejsca. Ludzkość 2.0 miała odbyć swoją 
pierwszą podróż.

Kolejne sekcje Matrioszki umierały, tym razem rozrywane od zewnątrz potężnymi 
atomowymi eksplozjami. Każda z tych eksplozji emitowała w pustkę kosmosu potężny 
błysk świetlny i jeszcze potężniejszą falę elektromagnetyczną. Nigdy nie nakładały 
się na siebie, tworzyły ściśle określoną sekwencję przetykaną pauzami. Sygnał, brak 
sygnału. Sygnał, sygnał.

Jeden, zero, jeden, jeden.
Kod binarny, najprostszy sposób przekazywania informacji.
Gargantuiczna machina, która była dla całej ludzkości jedynym schronieniem przez 

ponad trzy miliardy lat, dokonywała ostatecznego poświęcenia. Niszczyła siebie, by 
wysłać swoich gospodarzy – zredukowanych do postaci fal elektromagnetycznych, 
czystej formy informacji – w podróż w nieznane.





LUDZIE PRZYSZŁOŚCI
◆

Anna Wachnik 

Od czystej, wypolerowanej marmurowej posadzki odbijało się światło lamp, 
wbudowanych w wysoki sufit, zawieszony nad głową Wandy Filmowicz. Stała 

w czarnej, przewiewnej sukience, trzymając w ręku srebrną urnę. Nie posiadała ona 
żadnych zdobień, grawerowania czy nawet nalepki z imieniem i nazwiskiem osoby, 
której spopielone szczątki zostały w niej zamknięte. Nie różniła się niczym innym od 
pozostałych urn, umieszczonych w kamiennych gablotach w całym pomieszczeniu. 
Pokój był ogromny, a sam budynek poświęcony był mogiłom poległych żołnierzy. 
Dziesiątki pięter, setki pomieszczeń i tysiące srebrnych urn w tym jednym budynku.

Wanda rozejrzała się po ludziach zebranych tuż za nią. Obok niej stała nieruchomo 
Sara, żona jej brata, którego metalową trumnę trzymała właśnie w rękach. Wpatry-
wała się w kamienną płytę, umieszczoną przed nią z wyrytym imieniem i nazwiskiem 
Tomasza Filmowicza. U boku Sary stała jej córka, której imienia Wanda nie mogła 
sobie w tym momencie przypomnieć.

Za nią dostrzec można było matkę Sary, która bacznie obserwowała swoją córkę, 
jakby ta miała zaraz wybuchnąć płaczem. Wanda wzięła głęboki oddech, po czym 
ostrożnie postawiła urnę brata w kamiennej gablocie i odstępując krok w tył zasunę-
ła jej szklane drzwi. Pomiędzy nimi zapadła grobowa cisza, dało się słyszeć jedynie 
ciężkie oddechy żałobników, żegnających ukochanego brata, męża i ojca.

Budynek „TechKorp” nie różnił się niczym szczególnym od pozostałych drapaczy 
chmur w centrum miasta. Szkło pokrywające większą część budynku miało cha-
rakterystyczny niebieski odcień, który próbował imitować kolor nieba, które sam 
budynek zakrywał.

Wanda szła korytarzem w stronę gabinetu kierownika mijając współpracowników. 
Każdy z nich ubrany był w ten sam sposób, a ich buty wydawały ten sam stukoczący 
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dźwięk, przerywając chwilowo ciszę w budynku. Ściana korytarza po jednej stronie 
składała się całkowicie ze szkła, przez które można było co najwyżej spojrzeć w dół, 
na ruchliwe chodniki z ludźmi poruszającymi się prędko do celu lub w górę na przela-
tujące między budynkami poduszkowce. Odsunęła szklane drzwi do pomieszczenia, 
po czym na skinięcie sekretarki skierowała się do gabinetu dyrektora.

– Pani Wanda Filmowicz. Proszę usiąść – wyszło z zarośniętych grubym wąsem 
ust dyrektora.

W powietrzu dało się czuć pot ukrywający się pod dużą ilością odświeżacza po-
wietrza o zapachu cytrynowym.

Kobieta usiadła na przeźroczystym krześle z tworzywa sztucznego i starała się nie 
utrzymywać kontaktu wzrokowego z kierownikiem, którego przeszywające ślepia 
mogły przyprawić niejednego człowieka o palpitacje serca.

– Panno Filmowicz, jak zapewne pani wie, jesteśmy świadkiem wspaniałego rozwo-
ju technologicznego – mówiąc to dyrektorskie wąsy zakręciły się na końcach, jakby 
symbolizując podziw z jakim przychodzi mu mówić o dokonaniach jego pokolenia. – 
Samochody zaczęły latać, Mars staje się drugą Ziemią, a to wszystko na naszych 
oczach panno Filmowicz.

– W jakim celu wezwał mnie pan dzisiaj? – zapytała Wanda wyczuwając, że prze-
mowa dyrektora będzie trwała do wieczora.

W całej swojej inżynierskiej karierze kobieta nie została wezwana ani razu do 
kierownika. Jej płaca nie zmieniła się, odkąd zakończyła okres próbny, wciąż miała 
to samo biurowe stanowisko, a jedyna zmiana jaka zaszła w ciągu tych kilku lat to 
przeniesienie jej miejsca parkingowego.

– Tak, a więc do rzeczy. Cóż mogę powiedzieć, wraz z postępem naukowym idą 
także pewne ustępstwa – słysząc to Wanda lekko zesztywniała na krześle przeczuwając 
kierunek rozmowy. – Niestety biorąc pod uwagę zastąpienie większości posad w firmie 
ich mechanicznymi odpowiednikami, jesteśmy zmuszeni pożegnać się z niektórymi 
pracownikami, w tym z panią.

Kierownik zajmował się przeglądaniem dokumentów na jego biurku, podczas gdy 
Wanda próbowała przetrawić to, co przed chwilą usłyszała.

– Mam rozumieć, że zwalnia mnie pan? – zapytała zdziwionych głosem.
Przez cały czas swojej pracy nie popełniła ani jednego błędu, ani razu się nie spóź-

niła, nie ominęła ani jednego dnia pracy, a teraz zostaje zwolniona, bo rozwój techniki 
doprowadził do tego, że jej pracę może wykonywać szybciej i taniej jakaś maszyna 
z metalu i śrubek.

Wanda była inżynierem. To ona operowała metalem, śrubkami, tworzyła maszy-
ny, łączyła kable i przewody, spawała przedmioty, dokręcała dysze i pilnowała, żeby 
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nic się nie przegrzało. Była twórcą, kreatorem maszyn, a teraz te same twory miały 
zastąpić ją? Była bogiem wśród maszyn i robotów, ich stwórcą, istotą wyższą, której 
poddani obrócili się przeciwko niej i zaczęli sami bawić się w bogów. Tworzyć nowe 
życie i naprawiać stare, sami siebie udoskonalać, poznawać siebie i ulepszać do tego 
stopnia, że ich własny stwórca, z marzeniem godnym Prometeusza, żałował tej ambicji 
tworzenia lepszych, szybszych i wspanialszych urządzeń.

Wanda zasunęła za sobą drzwi od gabinetu dyrektora i miała skierować do wyjścia, 
gdy na swojej drodze zobaczyła postać, która jeszcze bardziej rozwiała jej myśli. Weszła 
do jej głowy niczym do biblioteki wypełnionej dokumentami, rozrzucając wszystkie 
półki i szuflady dookoła. Zrzuciła firanki, zasłony, rozpruła poduszki, zabłociła podłogę 
i zostawiła bałagan wychodząc zanim ktokolwiek zdążył zauważyć, że w ogóle tam była.

Przy biurku sekretarki pochylona stała nad nim Magdalena Dobrzycka. Kobieta 
o nieprzeciętnej figurze, wspaniałej promiennej twarzy, głębokich błękitnych oczach 
i kasztanowych lokach. Jej osoba wytwarzała w pomieszczeniu, w którym się znalazła 
przyjemną aurę, a swoją urodą onieśmielała niejednego i niejedną. Patrząc się prosto 
na nią, miało się wrażenie całkowitego zaufania do tej pięknej kobiety, tak jakby 
w jednej chwili człowiek mógł powierzyć jej wszystkie swoje najskrytsze tajemnice.

Magda podniosła wzrok znad biurka po czym odwróciła się stronę Wandy. Kiedy 
ich oczy się spotkały dziewczyna uśmiechnęła się i skierowała w stronę swojej dawnej 
towarzyszki.

– Wanda Filmowicz – powiedziała z zadowoleniem w głosie przyglądając się twarzy 
kobiety. – Nie myślałam, że jeszcze cię kiedykolwiek zobaczę.

Magdalena Dobrzycka mieszała słomką kostki lodu w szklance mrożonej herbaty, 
wciąż nie spuszczając wzroku z twarzy Wandy, która wzrok miała wlepiony w talerz 
z ciastem marchewkowym, od którego co jakiś czas odkrajała kawałek. Spojrzenie 
Magdy, które czuła na sobie niczym promienie rentgenowskie, gotowe w każdej chwili 
prześwietlić ją na wylot, nie dawało jej spokoju. Jakby dziewczyna próbowała odkryć 
coś w wyrazie twarzy kobiety, doszukać się czegoś co pozwoli jej rozpocząć rozmowę 
lub dostrzec resztki dawnego uczucia. Twarz panny Filmowicz pozostawała jednak 
pozornie spokojna i opanowana, jakby w pełni skupiona nad przeżuwaniem ciasta.

– Nie mogę uwierzyć, że cię zwolnili – zaczęła Magda ukazując w sposób wręcz te-
atralny swoje oburzenie. – Co za ludzie! Jesteś najbardziej pracowitą i ugodową osobą 
jaką znam, a przecież pamiętam jak jeszcze razem pracowałyśmy nad tym projektem, 
pamiętasz? To było coś o przyjaznych dla środowiska tworzywach sztucznych, prawda?

– Tak, chodziło o plastikowe torby bezpieczne dla środowiska, które rozkładałyby 
się w kilka tygodni – Wanda podniosła wzrok znad ciasta sięgając pamięcią do swoich 
pierwszych dni na Uniwersytecie Przyszłości.
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Magdalena, widocznie zadowolona podjęciem rozmowy i odwróceniem uwagi 
dziewczyny od ciasta, rozpromieniła się i rozejrzała się po kawiarni.

– Wiesz co, może rzeczywiście zmiana wyjdzie ci na dobre – powiedziała popijając 
łyk herbaty. – Powiem ci, że nawet mam już pomysł co mogłabyś dalej robić – uśmiech 
Magdy świadczył, że właśnie w jej głowie właśnie zrodził się pomysł, według niej 
genialny, jednak dla innych podlegający wielu wątpliwościom.

– Co mogłabym dalej robić? Poszukam innej firmy i tyle. Jako inżynier znajdę pracę 
praktycznie wszędzie, gdzieś muszą mieć jeszcze jakieś miejsca dla ludzi, a nie dla 
maszyn – mówiąc to Wanda westchnęła i skierowała wzrok na talerz teraz już tylko 
z okruszkami po cieście.

– Nie, nie, nie – zdecydowanie pokręciła głową. – Tutaj już żadnej pracy nie znaj-
dziesz, co najwyżej załapiesz się, gdzieś na dwa, może trzy lata, a potem tak samo 
zastąpią kolejne posady robotami. Ty potrzebujesz całkowitej zmiany otoczenia, 
całkowicie… nowej planety.

To mówiąc Magdalena Dobrzycka odchyliła się na krześle z dumą, jakby przed 
chwilą właśnie wygłosiła przemowę swojego życia i tylko czekała na brawa.

– Chyba nie chodzi ci o Kolonię Marsjańską? – Wanda ze zdziwieniem spojrzała 
na przyjaciółkę. – Przecież tamte miasta to istne pustkowia, nikt się tam nie wybiera 
oprócz turystów. Kolonie Marsjańskie to po prostu nieudana inwestycja.

– Wanda ty nie rozumiesz. Tam się wszystko dopiero rozwija, za parę lat to będzie 
istna metropolia, druga Ziemia, jeszcze lepsza, nowocześniejsza. Bez setek lat zanie-
czyszczeń, to nasz nowy czysty start. Wiemy czego nie robić, z czym uważać, możemy 
zacząć wszystko od nowa z nabytą wiedzą na Ziemi.

W oczach Magdy dało się dostrzec prawdziwe iskierki, jakby dziewczyna mówiła 
co najmniej o swoim życiowym powołaniu.

– Mam wrażenie, że ty za często chciałabyś zacząć wszystko od nowa
Skafander nie był ciężki i powolny, nowe udoskonalone modele były wręcz wagi 

grubszego swetra, mimo to poruszanie się w nich nie dawało tego samego uczucia co 
spacer na Ziemi. Wanda nie mogła poczuć wiatru na skórze, wilgoci i temperatury 
w powietrzu, promieni słońca na twarzy. Marsjańskiemu krajobrazowi brak było 
również jakiejkolwiek różnorodności. Gdzie się człowiek nie obejrzał wszędzie ten 
sam pomarańczowy pył i skały. Marsjańskie kolonie były miłą odmianą od nudnego 
otoczenia, jednak mimo to kolory, które w nich przeważały to wciąż szary i biały.

Wanda przez ostatnie trzy miesiące spędzone na tej czerwonej planecie nie osią-
gnęła nic produktywnego. Zostały jej co prawda przydzielone zadania, jak na przykład 
nadzór wentylacji czy aktualizowanie systemów komputerowych, jednak z każdym 
dniem czuła, jak gdyby był to dzień stracony. Towarzystwo Magdy było zaletą życia 
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w Kolonii, jednak z czasem Wanda zaczęła zauważać zmiany w jej zachowaniu. Dziew-
czyna straciła wcześniejszy zapał, opuszczała często godziny pracy i coraz częściej 
rozmawiała o tym jak spędzała czas na Ziemi.

– Odlatuję promem dzisiaj wieczorem – wydusiła z siebie Magda podczas jednego 
ze spacerów dookoła promenady w centrum Kolonii.

Na jej twarzy nie można było dostrzec żadnych emocji, a dawną promienną twarz 
zastąpiła melancholia i monotonia.

– Odwiedzasz rodzinę? – zapytała dziewczyna pogodnym głosem nie zdając sobie 
sprawy w jakiej sytuacji się znalazła

– Wanda, ja… Ja wracam na Ziemię – Magda wciąż nie mogła odwrócić i spojrzeć 
dziewczynie w oczy.

Zamiast tego szła cały czas powolnym krokiem przed siebie, nie zdając sobie sprawy, 
że jej towarzyszka została z tyłu, nie mogąc ruszyć się z miejsca.

Nagle wszystko stało się jasne. Prysła bańka mydlana, którą Wanda tak dziel-
nie chroniła od przyjazdu na Marsa. Oczywiste stało się, dlaczego lata temu tak 
gwałtownie straciły więź między sobą. Magda była motywem do działania, iskrą 
dla ognia, jednak wypalała się zbyt szybko i gasła, wtedy, kiedy była najbardziej 
przywiązana do ciepła.

Sara Filmowicz nigdy nie straciła nikogo w tak gwałtowny sposób. Była jedynaczką, 
wychowana przez rozwiedzionych rodziców. Różnica między nimi, a Tomaszem była 
wyraźna – byli żywi.

Wanda zapukała do bliźniaczego domku na przedmieściach. Niepokoiły ją wiado-
mości od sąsiadów, którzy zauważyli, że coś niedobrego dzieje się z jej krewną. Pobyt 
na Ziemi po tak długim czasie powinien być dla niej przyjemnością, ona jednak mogła 
myśleć o tym kogo, albo raczej co zastanie w domu.

Kiedy drzwi otworzyła córka Sary kobieta na chwilę odetchnęła z ulgą, mimo to 
nie pozbyła się obaw. Dziewczynka wyglądała na czystą i zadbaną, ale to nie o nią 
martwili się sąsiedzi.

– Witaj Marysiu – uśmiechnęła się do małej dziewczynki o złotych włosach. – Jest 
mama w domu?

– Tak, proszę, niech ciocia wejdzie – zadowolona otworzyła szerzej drzwi po czym 
wbiegła w głąb przedpokoju.

Wanda zamknęła za sobą drzwi i wtedy to poczuła. Zapach sztucznej skóry. Uży-
wana często do produkowanych w TechKorp protez lub czego najbardziej obawiała 
się kobieta – robotów. Ma specyficzny silikonowy zapach, z nutą kremowego mydła, 
którego aromat dodaje się, aby zakryć specyficzny zapach tworzywa sztucznego.

Kobieta ścisnęła gardło czując co czeka na nią w dalszej części pokoju.
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– Wanda! Nie wiedziałam, że przyjdziesz proszę wejdź do salonu rozgość się – na 
powitanie wyszła jej Sara.

Mimo ust wygiętym w uśmiech pod jej oczami dostrzec można było ciemne pół-
okręgi, a po wystających kościach widać było, że nie je ona wystarczająco.

Wanda Filmowicz stanęła w progu salonu i zamarła. Tego bała się najbardziej. Słowa 
sąsiadów okazały się prawdziwe. Naprawdę widzieli Tomasza Filmowicza w ogródku 
bawiącego się z dziećmi. To właśnie z salonu dochodził zapach silikonu, gdzie stał twór 
tak podobny do człowieka, a jednocześnie tak różny od jej zmarłego brata.

Oto przed nią była idealna kopia ukochanego członka rodziny. Stworzona z metalu, 
silikonu i zaprogramowana, aby imitować zachowanie człowieka, którego klonem 
miała być.

Wanda z przerażeniem spojrzała na Sarę, która jakby nie zdawała sobie sprawy 
z powagi sytuacji i nadal uśmiechała się promiennie w stronę kobiety, obejmując 
swoją córkę, która nie wydała z siebie ani słowa.

– Marysia! Uważaj, nie tak szybko – skarciła dziewczynkę próbującą rozpędzić się 
na karuzeli.

Pogoda tego poranka była wręcz idealna. Słońce świeciło miłym, ciepłym świa-
tłem, które w spotkaniu ze skórą powodowało wspaniałe uczucie. Wanda nie mogła 
nacieszyć się energią słoneczną, jednak musiała powrócić do pilnowania dziewczynki, 
która teraz niebezpiecznie szybko obracała się na karuzeli.

Uśmiechnęła się na widok wirującego dziecka ściskającego kurczowo metalową 
poręcz. Po chwili podeszła, sprawnym ruchem zatrzymała karuzelę i pomogła koły-
szącej się dziewczynce zejść za Ziemię.

– Wanda, a odwiedzimy dzisiaj mamę w klinice? – zapytała roześmiana dziewczynka, 
wciąż lekko zielona i kołysząca się lekko na boki.

– Oczywiście, jeśli chcesz. Musimy tylko sprawdzić godziny odwiedzin i dać leka-
rzom znać wcześniej, że odwiedzimy dzisiaj mamusie – kobieta otrzepała spodnie 
dziewczynki z pyłu. – Idź na huśtawki, a ja w tym czasie zadzwonię.

Widząc tą młodą duszyczkę Wanda westchnęła, po czym wybrała numer do Cen-
tralnego Szpitala Psychiatrycznego.




