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REGULAMIN:
§.1. Autor książki (dzieła, powieści) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" używa
pseudonimu Mr-Navigator i prowadzi stronę internetową: http://mrnavigator.mystrikingly.com (&: http://mr-navigator-publikuje.mystrikingly.com),
której jest jedynym właścicielem i jedynym Administratorem. Autor posiada na
wyłączność wszystkie prawa dotyczące: Książki (dzieła, powieści) "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset". Autor jest jedynym właścicielem Dzieła "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset". Autor posiada wszystkie prawa do grafiki (okładki) książki oraz
wszystkich zawartych oryginalnych grafik w niej zawartych.
§.2. Książka (dzieło, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" jest wyłącznie
publikowana na stronie internetowej: http://mr-navigator.mystrikingly.com . Dzieło
nie może być publikowane na innych stronach internetowych. Dotyczy to również
fragmentów dzieła. Bez wyjątków! Dzieło nie może być publikowane na żadnych
nośnikach cyfrowych lub papierowych, ani żadnych innych - bez pisemnego
pozwolenia Autora - potwierdzonego notarialnie.
§.3. Książkę (powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" można tylko i wyłącznie
kopiować bezpośrednio ze strony: http://mr-navigator.mystrikingly.com . Żadne inne
źródła, nośniki, strony internetowe czy inne formy przekazu nie są upoważnione do
dystrybucji dzieła. Bez wyjątków!
§.4 Książka (dzieło, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" jest chroniona
Prawem Autorskim oraz Autorskim Prawem Majątkowym. Bez wyjątków!
§.5. wszystkie Prawa Autorskie książki (dzieła, powieści) "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset" są wyłączną własnością Autora. Bez wyjątków!
§.6. wszystkie Autorskie Prawa Majątkowe (powieści) "CYWILIZACJA OBŁĘDU
Reset" są wyłączną własnością Autora. Bez wyjątków!
§.7. Licencja do Dzieła (książki, powieści) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie
została nigdy nikomu udzielona. Tylko Autor zdecyduje komu jej w przyszłości udzieli
– jeśli wyrazi taka potrzebę. Bez wyjątków!
§.8. Autor [jedyny właściciel (Dzieła, książki, powieści)] "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset" nie udziela nikomu, oraz nikomu nigdy nie udzielił prawa do
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swobodnego cytowania treści jego Dzieła oraz do publikowania jego fragmentów (w
jakiejkolwiek formie). Bez wyjątków!
§.9. Dzieło (książka, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" jest udostępniona
dla czytelników BLOGA mr-navigator.mystrikingly.com za darmo (bez żadnych
opłat) aż do odwołania lub zmiany decyzji, wynikającej bezpośrednio i wyłącznie od
Autora (jako jedynego właściciela Dzieła; jedynego właściciela Praw Autorskich oraz
jedynego właściciela Autorskich Praw Majątkowych). Bez wyjątków!
§.10. Kopiujący Dzieło (książkę, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" może
skopiować tylko dla celów własnych. Nie może kopiować Dzieła "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset" w celach zarobkowych lub dystrybucji o jakimkolwiek charakterze.
§.11. Dzieło (książka, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" może zostać
skopiowana na dowolny nośnik lub czytnik wyłącznie w celach niekomercyjnych - ale
bez prawa do publikacji.
§.12. Dzieło (książka, powieść) "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie będzie
odtwarzana ani drukowana publicznie, w żadnych mediach. Wyjątek ustanowić może
wyłącznie Autor.
§.13. Trudności w nawiązaniu kontaktu z Autorem Dzieła (książki, powieści)
"CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie stanowi żadnego pretekstu do
niezastosowania się do niniejszego REGULAMINU. Bez wyjątków!
§.14. Autor powieści "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za: (1.) przeróbki opublikowanego tekstu książki na stronie mrnavigator.mystrikingly.com ; (2.) za wydłużanie tekstu książki lub jego skracanie;
(3.) za zmianę treści tekstu lub książki; (4.) za jakiekolwiek zmiany w książce, które
nie wprowadził osobiście Autor książki.
§.15. Autor powieści "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie ponosi żadnej
odpowiedzialności: (1.) za niezrozumienie kontekstu czynnika artystycznego przez
Czytelnika; oraz: (2.) za jakąkolwiek aktywność Czytelnika lub jego działania z
inspiracji powieści.
§.16. Autor powieści "CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset" nie ponosi żadnej
odpowiedzialności: (1.) za publikacje na stronach internetowych, które nie są jego
wyłączną własnością / oraz: (2.) za publikacje i wizualizacje w mediach, które nie są
wyłączną jego własnością.

4

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

§.17. Wszystkie pozostałe kwestie reguluje: Kodeks Cywilny, Prawo Własności
Intelektualnej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1231), Konwencja o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Traktat Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim.
§.18. Fabuła oraz postacie funkcjonujące w książce (powieści) "CYWILIZACJA
OBŁĘDU Reset" należą tylko i wyłącznie do Autora powieści i są jego własnością
intelektualną. Używanie ich do kontynuacji: powieści, epizodów, obsadzenia w
komiksach, grach komputerowych, grach video lub innych formach przekazu
artystycznego lub komercyjnego nie może zaistnieć bez wyraźnej i udokumentowanej
woli Autora (czytaj: pisemnego pozwolenia notarialnego).

————————————————
————————————————
————————————————
————————————————
————————————————
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Książka autorstwa Mr-Navigator powstała przy znaczącym
zaangażowaniu Mrs-Navigator.

”CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset”
Zawarte w tej książce wszystkie postaci oraz historie są fikcją literacką. Każda
zbieżność lub podobieństwo do prawdziwych osób jest przypadkowe oraz nie
zamierzone przez Autora powieści.
Postacie ”historyczne” lub ”publiczne” oraz nazwy ”miejsc” są jedynie tłem do
powieści - i nie odgrywają żadnej kluczowej lub żadnej znaczącej roli w akcji książki.
Książka (dzieło literackie) ”CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset” jest wolną i
autonomiczną ekspresją artystyczną Autora.
Autor powieści nie ponosi żadnej odpowiedzialności: (1.) za niezrozumienie kontekstu
czynnika artystycznego przez Czytelnika; oraz (2.) za jakąkolwiek aktywność
Czytelnika lub jego działania z inspiracji powieści.
Książka dozwolona jest dla Czytelników pełnoletnich oraz dojrzałych
emocjonalnie.
Copyright © 2020 książki ”CYWILIZACJA OBŁĘDU Reset” należą w całości do
Autora używającego pseudonimu Mr-Navigator, który prowadzi stronę internetową:
mr-navigator.mystrikingly.com / Prawa autorskie do powieści są zarejestrowane w
Urzędzie Państwowym. Prawa Majątkowe są całkowitą własnością Autora. Autor nie
udzielił nikomu żadnej licencji na publikacje książki lub znaków graficznych w niej
zawartych.
Prawa autorskie są wartością niezależności autorów i artystów do wolnej oraz
nieograniczonej ekspresji powstawania pracy (dzieła) dla wzrostu znaczenia kultury.
Autor tej książki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: (1.) strony internetowe (czy
ich zawartość), które nie są wyłączną własnością Autora; lub (2.) publikacje i
wizualizacje w mediach, które nie są wyłączną własnością Autora.
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Mr-Navigator
Bloguje swoją najnowszą powieść:

CYWILIZACJA OBŁĘDU
Reset

Wydanie Internetowe w Blogu
http://mr-navigator.mystrikingly.com
http://mr-navigator-publikuje.mystrikingly.com
Copyright ©2020 * Mr-Navigator * All rights reserved
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Rozdział:

I
A

rius spojrzał w ekran terminalu sprzężonego z anteną 5G. Zajaśniał… to
znak, że nawiązał łączność z siecią przesyłową danych bezpośrednio z
centrali korporacji XaS. Antena, którą odnalazł, z wyglądu niczym nie
wyróżniała się od innych nadajników….
Ale to tylko pozory!
Korporacja telekomunikacyjna XaS umiała niemal doskonale maskować
różnice zewnętrzne odmiennych anten swojej produkcji, tak aby wszystkie
wyglądały jak zwyczajne przekaźniki starszej generacji sieci typu: 3G oraz 4G.
Zresztą pozostali producenci tych technologi też próbowali ukrywać anteny
oraz prawdziwe zdolności swoich zabójczych urządzeń.
Hacker wcisnął ENTER wpuszczając zmodyfikowanego wirusa do
blokowania detektorów systemu przeciwnika; w tym wypadku przeciwnikiem
była znienawidzona przez Renegatów korporacja XaS, odpowiedzialna za
liczne tragedie zwykłych obywateli. Ruch Oporu szukał kilka dni anteny
głównej wśród setek zwykłych nadajników i przekaźników. Do tego celu
używano specjalnych czujników impulsów, które emitowała tylko antena
główna do pozostałych anten. Umieszczona została na dachu sześćdziesięciopiętrowego budynku biurowego w ruchliwej dzielnicy biznesowej metropolii.
‒ Masz towarzystwo ‒ usłyszał w słuchawce głos Sigmunda, snajpera
osłaniającego Ariusa, ulokowanego na dachu pobliskiego budynku. ‒ Dwóch
strażników pojawiło się dwadzieścia metrów od ciebie….
‒ Zbliżają się? ‒ Arius skrył się za jedną z anten i wyjął Colta'38.
‒ Nie. Dyskutują. Jeśli się zbliżą do ciebie na pięć metrów, to ich zdejmę.
Minęła minuta i ponownie dał się słyszeć głos w słuchawce:
‒ Strażnicy opuścili dach. Masz wolną przestrzeń.
9
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Hacker spokojnie kontynuował procedury. Na ekranie pojawiły się ciągi cyfr
kodów zabezpieczenia spływające i kruszące się na części; by ponownie
połączyć się w logiczny ciąg hasła. Następnie Arius zeskanował pośpiesznie
zdobycz do pamięci zewnętrznej swojego terminalu i odłączył przewód od
anteny. Miał tylko czterdzieści kilka sekund na ucieczkę z tego miejsca, zanim
pojawią się latające drony, kontrolujące tysiące anten należących do XaS
rozmieszczonych w całej metropolii.
‒ Akcja zakończona ‒ powiadomił snajpera.
‒ Ok. Zwijaj sprzęt. Spotykamy się na melinie.
‒ Wyłącz kod aktywacyjny do windy. Bez odbioru!
Pobiegł przez dach do drzwi prowadzących wewnątrz korytarza z windami.
Obejrzał się... i ujrzał trzy drony nadlatujące od wschodniej strony. Dwa
większe uzbrojone w szybkostrzelne działka, oraz trzeci, mniejszy 'ścigacz'
przystosowany do pogoni w ciasnej zabudowie. XaS często używał "trójek
patrolowych" do ochrony swoich instalacji przed hordą różnej maści hackerów
włamujących się do systemu korporacji. Drony chroniły też w taki sposób
anteny przed Ruchem Oporu, który często wysadzał je w powietrze. Arius
zatrzasnął za sobą drzwi i złapał mnóstwo powietrza w płuca. Stał
nieruchomo..., aby sensory, w które wyposażone były drony, nie wykryły
żadnego ruchu; nawet powietrza wypuszczanego z ust. Ćwiczył długo i
cierpliwie, zanim osiągnął zadowalający wynik. Mógł wytrzymać bez
wypuszczania powietrza dwanaście minut. Może nie był to rekord świata, ale
całkiem przyzwoity rezultat. Poruszył się dopiero, kiedy czasowy zamek
elektroniczny drzwi przesunął zasuwę... a żaden dron nie interweniował
ostrzałem z działek.
Oznaczało to, że drony niczego nie zwęszyły i po rutynowych dwustu
szesnastu sekundach oględzin anteny głównej, nie wykryły żadnej niepokojącej
aktywności. W takich przypadkach procedury nakazywały dronom oddalenie
się od anten, celem wykonania lotu do następnej anteny, uwzględnionej w
planie korporacyjnych zabezpieczeń.
Arius delikatnie i powoli zdjął z zamka drzwi emiter PIN‒ów. Założył go
wcześniej, żeby kontrolować cykliczne zmiany kodów emitowanych przez
centralę budynku. Dzięki temu urządzeniu już kilka razy otwierał różne
zamknięcia do komnat i sejfów. Następnie doszedł do windy, którą wcześniej
unieruchomił, aby mieć zapewnioną natychmiastową opcję szybkiej ewakuacji.
Kilka sekund później sunął nią do recepcji. Kiedy otworzyły się drzwi, nie
stwierdził żadnego zagrożenia. Stojący przy wyjściu recepcjonista wycedził:
10
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‒ Miłego popołudnia, Mr. Fedik. ‒ Średniego wzrostu tłuścioszek sztucznie
się uśmiechał.
‒ Zapnij guzik przy kieszeni. I dopisz sobie sto funtów napiwku z mojego
konta. Należy ci się już od dawna.
Recepcjonista wyprostował się, przygładził uniform i radosnym głosem
potwierdził:
‒ Oczywiście.... Sto funtów zadysponuję natychmiast z pańskiego konta.
Hacker sprezentował właśnie napiwek dla recepcjonisty z konta Larego
Fedika, na którego się wcześniej ucharakteryzował.
Make-up był oszołamiający!
Uśmiechnięty minął oszklone wyjście z budynku i ruszył leniwie do swojej
furgonetki stojącej w pobliskiej uliczce. Kiedy już znalazł się przy tylnych
drzwiach samochodu, rozejrzał się dokładnie i otworzył. W środku siedział
prawdziwy Mr. Fedik... zaklejony ciasno taśmą klejącą używaną do pakowania
kartonów. Usta też miał zaklejone. Rzadkie kędziory jego przetłuszczonych
włosów połyskujących tuż nad niewysokim czołem idealnie uzupełniały
rozbiegane, małe zapuchnięte oczy.
‒ Wysiedziałeś się tu i wynudziłeś ‒ powiedział Arius, udając sztuczne
zatroskanie. ‒ Ale się opłaciło. Kody dostępu do anteny głównej 5G, które mi
zdradziłeś były prawdziwe. Chociaż zdradziłeś mi je, nie z własnej woli….
Troszeczkę prądu zużyłem na ciebie. Nie stawiałeś jednak zbyt heroicznego
oporu… dlatego nie zadam ci cierpień i nie pozbawię cię kończyn.
Mr. Fedik coś jęczał, ale taśma skutecznie przeszkadzała mu w wyrażeniu
swojej opinii.
‒ Zbyt wiele ode mnie oczekujesz, Fedik! – skrzywił się pobłażliwie Hacker.
Skrzywdziłeś mnóstwo ludzi! Jesteś dyrektorem regionalnym XaS, więc
doskonale wiedziałeś o skali, z jaką trujecie ludność przez emisje fal 5G. Wielu
cierpi przez ciebie i przez takich jak ty! ‒ Wyjął strzykawkę wypełnioną
stężonym kwasem solnym. ‒ Dlatego okazuję ci akt łaski i nic ci nie odetnę...
ale wyeliminuję cię ze społeczeństwa niczym wirusa!
Fedik próbował gwałtownie protestować, ale Arius przyłożył palec do jego
ust w uciszającym geście i rzekł:
‒ Ale miło będzie wspominać ciebie odźwierny…. Właśnie szczodrze
podarowałeś mu sto funtów! Cieszysz się? ‒ Szybkim ruchem wbił igłę
strzykawki w klatkę piersiową Fedika, wstrzykując całą jej zawartość.
Gwałtowny wybuch niekontrolowanych drgawek szybko ustał. Po chwili
wypłynęła z niego piana i przestał charczeć.
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Arius zatrzasnął tylne drzwi, obszedł furgonetkę i wsiadł do niej z przodu.
Spojrzał do lusterka i dwoma rękoma ściągnął z twarzy piegowatą powłokę
silikonowej maski. Przetarł wilgotną serwetką policzki i brodę... uśmiechnął się
szczerze. W lusterku ujrzał swoją ulubioną twarz, z której był szczerze dumny;
silnie zarysowane kości policzkowe, wysokie czoło oraz wyraźna, ale delikatna
szczęka. Ściągnął spinkę z włosów, aby rozpuścić jasno-brązowe włosy,
sięgające pleców. Wpatrywał się kilka sekund w swoje odbicie, po czym wyjął
papierosa i zapalił, puszczając strumień dymu za okno. Spojrzał w kierunku
dachu; na antenę główną, z której przed kilkoma chwilami wydobył tajny kod
źródłowy korporacji XaS, zarządzającej częstotliwościami 5G.
‒Teraz cię dopieszczę! ‒ Zaśmiał się ironicznie, odpalając silnik auta.

O

dgłosy cichych rozmów zgromadzonych ekspertów w ogóle nie
absorbowały uwagi Ariusa. Siedział w starym, nieczynnym teatrze, na
twardym fotelu i palił papierosa, wodząc obojętnym wzrokiem za kłębiącym się
dymem. Zawinął rękawy szarozielonej bluzy tak, aby można było przyłączyć
do skóry elektrody czujników. Po drugiej stronie starego i zdartego stołu
siedział dobrze mu znany Psycho, który zdobył ksywkę dzięki swojemu
wyuczonemu zawodowi: był psychiatrą. Psycho posiadał tytuł naukowy
doktora, ale porzucił kilka miesięcy temu drogę kariery zawodowej, ponieważ
pracując w klinice zajmował się ludźmi z tzw. ”stresem 5G”.
Pacjenci ze zdiagnozowanym "zespołem stresu 5G" to dawni użytkownicy, a
obecnie ofiary szybkiego Internetu Rzeczy; cierpiący na niesklasyfikowany
dotąd syndrom wielobiegunowości asymetrycznej. Schorzenie to było całkiem
nowe dla psychiatrii i wymagało dopiero odpowiedniego określenia oraz
opracowania trafnych procedur terapii; ale jak do tej pory nikomu się to jeszcze
nie udało. Problem wielobiegunowości asymetrycznej jest o tyle enigmatyczny,
że jego źródło jest trudne do ustalenia, natomiast zdiagnozowane efekty nie
pasują do znanych wzorów lub kodów kulturowych. Mówiąc oględnie: nie
wiadomo jak leczyć, ponieważ ciężko jest ustalić kim jest pacjent w danej
chwili; czy tym, który odpowiadał na pytania kilka sekund temu, czy kimś
innym, które te odpowiedzi podsłuchał i udaje poprzednika celem oszukania
obserwatorów.
Psycho przyłączył Ariusowi komplet elektrod i zaczął zadawać pytania
kontrolne, aby dostroić wariograf. Za jego plecami grupa dwudziestu hackerów
intensywnie uwijała się przy konstrukcji jakiegoś skomplikowanego
12
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urządzenia. Wszystko to działo się na środku dużej zniszczonej sceny, pośród
rekwizytów studyjnych. Reszta sali tego starego teatru była pusta. Rzędy foteli
dla publiczności stały oparte przy ścianach. Duża liczba różnokolorowych kabli
wypełniała prawie każdą wolną przestrzeń. Kilka, jeszcze działających, dużych
studyjnych reflektorów oświetlało scenę i główne wejście do sali. Wszystko to
budowało jakąś niesamowitą scenerię z surrealistycznej sztuki, którą mieliby tu
odegrać wszyscy obecni.
Arius spojrzał na psychiatrę, ale on był zajęty strojeniem maszyny. Psycho w
klinice psychiatrycznej prowadził grupę kilku osób cierpiących na ”Stres 5G”,
ale popełnił zawodowy błąd… uznał, że angażując się emocjonalnie, nawiąże
bezpośredni kontakt z nimi oraz zdobędzie zaufanie niezbędne do ustalenia
przyczyn tych niewyjaśnionych osobliwości. Po miesiącu dr. Psycho sam już
potrzebował interwencji psychiatrycznej, ponieważ z niewyjaśnionych
przyczyn zaczął słyszeć jakieś nieokreślone osobliwości, poważnie zakłócające
jego koncentrację oraz tok logicznego myślenia. Postanowił natychmiast
przerwać pracę w klinice, aby uciąć te dziwne i tajemnicze zależności.
Zrozumiał wtedy, że wielobiegunowość asymetryczna to całkiem nowe
schorzenie psychiczne; generowane przez najnowszą technologię sieci
internetowej 5G.
”Dr Psycho”, tak wszyscy w Ruchu Oporu nazywali jegomościa, zbliżał się
do czterdziestki..., ale wcale nie był najstarszy wiekowo. Specjaliści w Ruchu
Oporu to weterani wielu projektów internetowych i społecznych; hackerzy z
najwyższej półki. Psycho nie odróżniał się zbytnio wyglądem od reszty załogi;
często nosił popielate koszulki bez rękawów, codziennie świeże. Ręce miał
pokryte licznymi liniami symbolizującymi ‘czas’ i ‘przestrzeń’ według teorii
Kanta, niemieckiego filozofa... jako wytyczne logicznych punktów odniesienia
do rzeczywistości. Dziary zrobił sobie zaraz po odrzuceniu kariery naukowej.
Krótko przystrzyżone włosy, starannie zaczesane do tyłu psuły nieco wizerunek
szaleńca, ale ogólnie i tak wzbudzał zdumienie i niepokój wśród ludzi z
Zewnątrz.
Kiedy Arius miał już przypięte wszystkie elektrody, Psycho rozpoczął
przesłuchanie na wariografie. Były to rutynowe procedury przed każdym
spotkaniem Rady Ruchu Oporu, w zarządzie którego zasiadał właśnie Arius.
Pytania dotyczyły: ewentualnej zdrady Ruchu, z kim się spotykał i wszystko co
mogło mieć jakieś znaczenie dla bezpieczeństwa Ruchu Oporu.
Psycho zakończył listę pytań i porównał wyniki. Test wypadł poprawnie.
Wtedy nastąpiła procedura wtórna, czyli zadawanie tych samych pytań, tyle
tylko, że po uprzednim wstrzyknięciu skopolaminy; środka psychoaktywnego
13
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powodującego, że odpowiadający nie umie kłamać. Ruch Oporu stosował te
dwa środki ostrożności w obawie, że wariograf można oszukać, zwłaszcza
osobie do tego odpowiednio przygotowanej.
Arius nie darzył żadnym uczuciem Psycho. Był mu obojętny. Mógł w taki
sposób nie pokazywać psychiatrze swoich odruchów, które później Psycho
mógłby przypisać do danej sytuacji. Wiedział, że Psycho prowadzi
charakterystyki osobiste liderów i kapitanów Ruchu Oporu; będące przydatne w
ocenie Rady do przydzielania zadań.
Oszukać Psycho nie było łatwym zadaniem, ale Arius oszukiwał go za
każdym razem, aby nie zdradzić własnej... prawdziwej tożsamości. Zawsze
przed posiedzeniem Rady Ruchu Oporu, w której uczestniczyli liderzy komórek
grup hackerskich, odbywał się tzw. Rytuał, czyli każdy z członków Rady
przechodził test na wariografie i na skopolaminie..., aby wykluczyć
potencjalnego szpiega lub przekupionego agenta. Dopiero po Rytuale cała Rada
mogła obradować, planować i głosować za Nowym Projektem; czyli planem
działania Ruchu Oporu na najbliższe miesiące.
Przed każdym Rytuałem, Arius przygotowywał się mentalnie do pojedynku z
wariografem... Był wytrenowany, więc nie sprawiało mu to większych
kłopotów. Natomiast pojedynek ze skopolaminą to już inny poziom! W tym
celu kupował specjalną odtrutkę od Chemika, z którym kontaktował się tylko
przez zakodowany Internet. Nie widział jego twarzy ani nie znał jego fizycznej
lokalizacji adresu IP. Zresztą Chemik też nie wiedział komu sprzedaje odtrutkę.
Nigdy nie spotkali się osobiście czy w Internecie; nie znali więc swoich
wizerunków. Odtrutka była tajemnicą, której wzór chemiczny istniał jedynie w
głowie Chemika. Arius sprawdził ją na zawartość szkodliwych toksyn, ale
żadnych w niej nie było. Działała w taki sposób, że wszystkie czujniki
kardiologiczne, nawet przy asyście doświadczonego anestezjologa wskazywały
stan narkotyczny, typowy po zażyciu skopolaminy lub narkotyków
pochodnych; ale zażywający był w pełni świadomy i w pełni kontrolował swoje
odpowiedzi. Odtrutkę należało wstrzyknąć godzinę przed Rytuałem, ale
uaktywniała się jedynie przy zmieszaniu we krwi ze skopolaminą.
‒ Jesteś czysty ‒ odezwał się charczącym głosem Psycho i zdjął elektrody po
zakończonym drugim teście.
Arius wyprzedził psychiatrę i sam wyjął sobie igłę z dłoni. Nie znosił tej
całej procedury.
‒ Psycho…. Masz paskudną robotę ‒ skonkludował obojętnie.
Wstał z fotela i skierował się w stronę zwisającej ciężkiej kurtyny,
zakurzonej i wypłowiałej. Pomyślał, że teatr już od dawna nie wystawił żadnej
14
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sztuki, skoro mało co jeszcze w nim działało. Z oddali dochodził cichy i
jednostajny dźwięk silnika generatora prądu, zasilającego opuszczony obiekt.
Oficjalnie cały budynek był przeznaczony do rozbiórki i obowiązywał
restrykcyjny zakaz wstępu. Ruch Oporu preferował dla swojej tajnej
aktywności takie opuszczone i odstraszające obiekty budowlane; zniechęcały
przypadkowych włóczęgów.
Za kurtyną dojrzał pojedyncze intensywne światło z wiszącej na gołym
kablu żarówki, oświetlającej pusty, duży plastikowy stół. Nie było krzeseł.
Zmrużył oczy, aby rozpoznać postacie, stojące oddalone od stołu. Ciche
rozmowy na chwilę zamilkły. Po sekundzie odezwał się radosny męski głos:
‒ Witamy... jesteśmy już w komplecie. Zaczynamy!
Postacie ruszyły z mroku w kierunku oświetlonego stołu. Wtedy Arius
rozpoznał tożsamość całej pozostałej trójki. To liderzy regionalni Ruchu Oporu
dla Europy.
‒ Czy to prawda, że zdobyłeś kody źródłowe do anten głównych 5G? ‒
zapytał bez zbędnych wstępów czy uprzejmości NewGoebbels, lider Regionu
Niemieckiego i Szwajcarskiego. Jego charakterystyczna łysa głowa i szeroki,
silny kark przydawały mu wyglądu postaci z kreskówek; tych o inwazji
kosmitów. Ledwo mieścił się w skórzanej motocyklowej kurtce i niebieskich
dżinsach. Inteligentna twarz oraz przenikliwy wzrok stanowiły zauważalną
sprzeczność do zewnętrznego stylu, jaki preferował. Wyjął dymiące cygaro z
ust, puszczając duże ilości żrącego nozdrza dymu. Po chwili odbiło mu się
gastrycznie…. Głośno!
‒ Żarłeś wurst? NewGoebbels? Strasznie cuchnie z twojego ryja! ‒ zauważył
TyberiusADHD, lider Regionu Łacińskiego; pedantyczny Włoch, umodelowany
na playboya, o sympatycznej, pociągłej twarzy. Wyjął ręce z kieszeni dobrze
uszytego jasnego garnituru i dodał: ‒ Gości wita się niemieckim 'guten abent'.
‒ A cóż oczekujesz od Szkopa, który na śniadanie wyżera musztardę z
całego miasta i zapija cysterną z octem? ‒ zauważył od niechcenia Arius.
‒ Panowie ‒ odezwał się trzeci mężczyzna, postawny, wysoki w czapce
bejsbolowej, której daszek przysłaniał szpiczasty nos i wydatną brodę. Jak
zwykle przyodziany w wojskową kurtkę i dżinsy w kolorze khaki. Jego styl nie
zmieniał się od lat; twierdził, że nie ma czasu na projekcję swojego image. To
Ehnathon2.0, lider loży Metropolii Londyńskiej; powszechnie lubiany i ceniony
w środowisku Ruchu Oporu. Dysponował nieprzeciętną wiedzę o
przeciwnikach, co jak sądzono, wynikało z jego błyskotliwego umysłu i
unikalnych zdolności organizacyjnych. Z uwagi, że spotkanie odbywało się
właśnie w Londynie, był gospodarzem spotkania. ‒ Do rzeczy!
15
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Po czym wykonał grymas zniecierpliwienia i zwrócił się przyjaznym głosem
do Ariusa:
‒ Czy to prawda? Zdobyłeś te kody źródłowe?
‒ Tak, przedwczoraj ‒ odparł Arius ‒ ale XaS zmienia je co tydzień. Czyli
będą ważne jeszcze tylko przez następne cztery dni.
TyberiusADHD zrobił krok do przodu, aby dokładnej przyjrzeć się
przybyszowi.
‒ Przyniosłeś te kody ze sobą?
‒ Tak. ‒ Mówiąc to, położył nośnik danych na pustym stole.
‒ Nasi szpiedzy ulokowani w XaS w Mediolanie twierdzą, że D-Day
rozpocznie się w ciągu najbliższych dni i potrwa co najmniej rok. ‒
TyberiusADHD wyciągnął rękę trzymając w niej plastikową cienką teczką.
Wręczył ją Ariusowi. ‒ To dane operacyjne naszych sojuszników. Nie ma zbyt
wiele czasu!
‒ Oto plan działania: – wtrącił gospodarz spotkania. - NewGoebbels wraz ze
swoją grupą hackerów przekona XaS, że Ruch Oporu nic nie wie i drepce w
miejscu. TyberiusADHD przyszykuje plan ataku na anteny główne 5G –
Ehnathon2.0 spojrzał na Włocha ‒ Co proponujesz do unicestwienia anten?
Drony czy impulsy elektromagnetyczne?
‒ Rozważam atak hybrydowy z użyciem wszystkiego czym dysponujemy...
Posiadamy jeszcze inne środki i możliwości.
Następnie Ehnathon2.0 zwrócił się do Ariusa:
‒ Wpuścisz wirusy w obieg systemu sieci bezpieczeństwa XaS na dobę
przed naszym atakiem na anteny. Masz już takie wirusy?
‒ Tak, a resztę dopracuję w ciągu doby.
NewGoebbels sięgnął do stołu po nośnik danych i połączył ze swoim
dyskiem pamięci przenośnej. W ciągu kilku sekund wgrał cały kod źródłowy.
Potem spojrzał w stronę Ariusa i rzucił:
‒ Dobra robota, Arius. Szacunek. ‒ Następnie zwrócił się do Ehnathona2.0 ‒
Rozdam kopie tych kodów moim hackerom tuż prze akcją.
‒ Dokładnie... Tuż przed akcją. Nie wcześniej! Nie można każdemu ufać ‒
przytaknął Ehnathon2.0.
W chwilę później pozostali skopiowali kody źródłowe na swoje osobiste
dyski pamięci przenośnej, po czym Arius ukrył nośnik do kieszeni swoich
dżinsów.
Ehnathon2.0 położył stoper na stole ustawiony na trzy minuty. Każdy z
obecnych wiedział, że oznacza to, iż spotkanie potrwa tylko sto osiemdziesiąt
sekund... i ani sekundę dłużej. Takie obowiązują zasady bezpieczeństwa!
16
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Istniało ogromne ryzyko zdrady albo szpiegostwa. Spotkanie mogło być
obserwowane przez agentów XaS lub inne korporacyjne agencje
bezpieczeństwa. Pilnie zwołane obrady liderów Ruchu Oporu czterech
regionów w Metropolii Londyńskiej to powód do poważnych niepokojów dla
korporacji sektora IT.
Poprzednio gospodarzem spotkania liderów Ruchu Oporu był Arius wraz ze
swoją Grupą Aryjską, operującą w regionie Europa-Centrum-Północ. To on
wtedy decydował o czasie rozmowy, kładąc stoper na stole. Tylko wtedy był
więcej szczodry, ponieważ ustawił go na dwieście czterdzieści sekund;
dokładnie o całą minutę dłużej! Obrady odbywały się w pobliżu Warszawy, w
opuszczonym gmachu dowództwa sztabu byłego Układu Warszawskiego.
Idealne miejsce: mnóstwo zrujnowanych obiektów budowlanych i naturalnych
przeszkód terenowych; pozostałości po niewielkim poligonie wojskowym.
‒ Oto fakty ‒ rozpoczął Arius wciskając przełącznik elektronicznego
zagłuszacza rozmów wniesiony w niewielkiej walizce ‒ za kilka dni korporacja
XaS uaktywni plan globalnej depopulacji rasy ludzkiej. Plan jest częścią tak
zwanego New World Order. Kierują nim wpływowe grupy finansjery i tajne
loże..., czyli same śmiecie, które uwierzyły we własną wyjątkowość. Narzędzia
tej New World Order to korporacje z sektora elektronicznego IT oraz korporacje
bio-technologiczne specjalizujące się w produkcji szczepionek. Chcą oni użyć
sieci przesyłu danych wysokich częstotliwości 5G do wygenerowania
osobliwych sygnałów, aby rozbić i zniszczyć ludzkie DNA. Sygnały będą też
emitowały szkodliwe częstotliwości niszczące umysły ludzkie i powodujące
irracjonalne zachowania. Ludzie będą wyskakiwali z biur przez okna i zjeżdżali
rozpędzonymi samochodami na przeciwległe pasy ruchu, powodując katastrofy
w ruchu lądowym o niespotykanej dotąd skali. Mieszkańcy dużych miast
wylegną na ulicę z nożami oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami, aby
unicestwiać się nawzajem. Szczególnie ucierpią ludzie, którzy przyjęli w kilku
poprzednich sezonach szczepionki przeciw grypie. W szczepionkach
znajdowały się katalizatory i enzymy reagujące na fale 5G. Ogłupiała gawiedź
uwierzyła korporacjom medycznym, że to dla ich dobra… dla wzmocnienia
odporności! Dzień, w którym ma się rozpocząć Rzeź, czyli atak sieci 5G i
zakazić społeczeństwa elektroniczną epidemią jest nazywany przez korporację
XaS ironicznie D-Day, od nazwy ataku wojsk Aliantów w czasie II wojny
światowej.
Arius spojrzał na stoper, po czym kontynuował:
‒ W związku z powyższym, należy zniszczyć wszystkie anteny główne 5G
należące do korporacji XaS, ponieważ są one kluczowe w całej tej akcji.
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Zdobyte przeze mnie kody źródłowe XaS pozwolą skutecznie zidentyfikować
lokalizację wszystkich pozostałych anten głównych oraz ominąć ich kodowane
zabezpieczenia. Prowadząc wojnę hybrydową przeciw XaS będziemy niszczyć
fizycznie anteny główne... a w miejscach trudno dostępnych będziemy
uszkadzać te anteny infekując wirusami. Konkludując: termin przydatności
zdobytych przeze mnie kodów źródłowych wynosi jeszcze tylko cztery dni.
Potem wszystkie kody źródłowe zostaną zresetowane przez XaS i zastąpione
nowymi…. Nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć jak trudno je zdobyć! ‒ Po
czym uczynił krok do tyłu co oznaczało, że skończył wypowiedź.
Następnie wypowiedział się TyberiusADHD:
‒ Do akcji niszczenia anten przyszykujemy drony własne... natomiast
dodatkowo zainfekujemy wirusami tysiące dronów obcych w celu ich przejęcia
i użycia; te drony są przyłączone do Internetu Rzeczy oraz przemysłowych sieci
przesyłu danych. Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby w żadnym wypadku
nie uszkodzić i nie zainfekować Narodowych Systemów Bezpieczeństwa
państw narodowych! Całkowicie wykluczyć szkody własne! Nie atakować
siłowo budynków publicznych ani państwowych! Kongresy i Sejmy narodowe
traktujemy jako struktury nam sojusznicze. Będziemy chronić urzędy
użyteczności publicznej przed cyber-atakami z sieci 5G! Szczególną troską
należy objąć systemy wojskowe, które są penetrowane przez korporacje IT.
Niestety, ale wielu generałów oraz pułkowników zdradziło i należą do tajnych,
nielegalnych stowarzyszeń; szpiegują na rzecz New World Order.
NewGoebbels sapnął i rzekł w swoim lekceważącym stylu:
‒ Nasza grupa, to grupa uderzeniowa. Nasi doskonali niemieccy hackerzy....
‒ NewGoebbels, nie przemawiasz do Wehrmachtu! Odstaw prochy i mów z
sensem! ‒ zdecydowanie przerwał mu Ehnathon2.0.
Niemiec zaciągnął się cygarem, wypuścił z ust żrący dym przemieszany ze
śliną, po czym kontynuował:
‒ Zdobędziemy ośrodek naukowy CERN. To ważny punkt zarządzany przez
zboczeńców z New World Order. Jeśli go zneutralizujemy to zyskamy cenny
czas w tej wojnie. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć o szkodliwości CERN i
idiotów tam zarządzających. Akcelerator to jedno ze źródeł kłopotów naszej
cywilizacji.
‒ Okay ‒ powiedział Ehnathon2.0 ‒ zadania rozdzielone! Obowiązuje ścisła
tajemnica i całkowita ostrożność! Moja grupa będzie aktywnie was wspierać.
Zniszczymy wszystkie znane nam węzły przesyłowe sieci 5G oraz
wygenerujemy sygnały ogłupiające nadajniki tej sieci... na jak największej
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przestrzeni! Czas ataku pojutrze w samo południe. Powodzenia. ‒ zakończył
chwytając stoper ze stołu.

D

rzwi wypadły z zawiasów z głośnym łoskotem. Arius jeszcze raz pchnął je,
aż całkowicie oderwały się od futryn. Wysunął głowę na zewnątrz i
rozejrzał się uważnie. Nikogo nie było. Wyszedł powoli z budynku
opuszczonego teatru i skręcił w wąską uliczkę przejścia ewakuacyjnego,
prowadzącego do ruchliwego centrum handlowego.
Siąpił delikatny deszcz. Omijał rozległe kałuże i zbliżał się niespieszne do
zamkniętego na kłódkę wyjścia; furtki z gęstej metalowej siatki. Spojrzał do
góry, pomiędzy wysokie mury teatru i jakiejś dawnej, już nieczynnej hurtowni.
Ujrzał ciemne deszczowe chmury... co go uspokoiło. Brak dronów latających,
szpiegujących blisko teatru mogło świadczyć, że tajne spotkanie liderów
Regionów Ruchu Oporu przebiegło spokojnie i bez wiedzy państwowych
agencji lub prywatnych korporacji. Wyglądało na to, że nikt nie zdradził… albo
że skutecznie zmylono przeciwników lub wewnętrznych szpiegów. Była
zasada, że spotkania liderów Ruchu są wyznaczane równocześnie w kilku
punktach, a w każdym punkcie jest pełna ekipa zabezpieczająca, której
członkowie nie wiedzą, czy spotkanie odbędzie się w ich miejscu czy w innym.
Nawet poszczególni liderzy tego nie wiedzą. Decyduje o tym tylko gospodarz
spotkania, którym teraz był Ehnathon2.0. Gospodarz jest odpowiedzialny za
przebieg danego spotkania w swoim dystrykcie. Dopiero na dwadzieścia minut
przed spotkaniem wszyscy liderzy są powiadomieni o miejscu zboru. Każde
spotkanie nie może trwać dłużej, aniżeli czterdzieści minut; włącznie z
Rytuałem, czyli z użyciem wariografu i skopolaminy. Sama dyskusja trwa od
trzech do sześciu minut; po czym wszyscy uczestnicy muszą się rozejść, każdy
w innym kierunku. Konspiracja to najważniejsza zasada Ruchu Oporu.
Doszedł do wyjścia i poruszył solidną kłódką, która nie chciała puścić.
Sięgnął do kieszeni długiego płóciennego, pokrytego woskiem łojowym
kowbojskiego płaszcza. Wyciągnął pęk dużych igieł, zakończonych z jednej
strony czymś w rodzaju pokręteł. Wybrał odpowiednią igłę i włożył jej ostrą
część do otworu zamkowego kłódki. Przekręcił pokrętło znajdujące się z
przeciwnej strony igły, uwalniając w taki sposób silnie toksyczny kwas
rozpuszczający metal. Po kilku sekundach cały metalowy środek kłódki
wypłynął przez otwór uwalniając jej hak, który samoczynnie odpadł od reszty.
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Otwierane wyjście wydało przeraźliwy zgrzyt odkształconego, zardzewiałego
metalu.
W chwilę później Arius znalazł się na typowej londyńskiej, ruchliwej ulicy
handlowej, wśród spieszącego tłumu w różne kierunki. Hacker nie wykrył
żadnego potencjalnego zagrożenia. Minął kilka witryn jubilerskich i skręcił w
stronę swojego samochodu, starego Volvo stojącego po drugiej stronie ulicy.
Nie wziął tym razem nikogo z obstawy swojej grupy, ponieważ stawka była
zbyt wysoka, aby zaryzykować przeciek lub zdradę. Często przy takich
spotkaniach liderów regionów towarzyszyło mu dwóch lub trzech żołnierzy
Grupy Aryjskiej…. Ale nie dzisiaj!
Wcisnął zdalny alarm, aby odblokować drzwi auta i zdalnie odpalił silnik....
Pojazd zachowywał się prawidłowo. Hacker odczytał pośpiesznie w swoim
smartfonie zapis z monitoringu, umieszczonego na najbliższym słupie. Często
montował mini-obiektywy w pobliżu pozostawionego samochodu, aby później
stwierdzić, czy nikt podejrzany go nie dotykał. Jeszcze tylko wydał polecenie
przez nadajnik, aby auto ruszyło przed siebie kilka metrów; bez pasażera.
Czasami magnetyczne ładunki wybuchowe były zaczepiane przez małe drony,
które są trudne do zarejestrowania przez mini-obiektywy. Ładunki te wybuchają
dopiero przy zainicjowanym ruchu pojazdu, aby mieć pewność, że target jest w
środku pojazdu.
Kiedy samochód ruszył....
... Z pobliskiego budynku została odpalona rakieta bojowa!
Zareagowała na sygnał optyczny wygenerowany przez laser, który wyczuł
ruch obiektu. To groźniejsza wersja auto-pułapki; stosująca, zamiast
klasycznego ładunku z czujnikiem ruchu, urządzenie laserowe lub radarowe do
zainicjowania odpalenia rakiet lub pocisków z głowicami bojowymi.
Rozległ się potężny żółty błysk!
Chwilę później rozdzierający powietrze huk!
Ogromna siła gorącej, gęstej jak ściana, fali uderzeniowej zmiotła
wszystkich i wszystko w promieniu czterdziestu metrów. Ludzie, straciwszy
równowagę przetoczyli się bezwiednie, uderzając o ściany, samochody, witryny
lub napotkane przeszkody. Znajdujące się samochody w sąsiedztwie eksplozji
uniosły się i wywróciły. Arius porwany przez energię wybuchu, widział, jak
szybko oddala się od swojego auta. Impet fali uderzeniowej rzucił nim o stojącą
opodal ciężarówkę, by następnie przetoczyć wzdłuż naczepy i wcisnąć w
ścianę, pomiędzy witryny sklepowe.
Zszokowany Hacker poczuł tępy ból pleców, po czym osunął się po murze z
wysokości trzech metrów. Jego poobijane płuca walczyły o każdy skrawek
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powietrza. Mignął mu widok ludzi targniętych wybuchem, odrzucanych tak, jak
on na ściany... lub tłukących szyby wystawowe i wpadających do pomieszczeń!
Kilka samochodów stanęło w płomieniach. Pozostali, wystraszeni biegali
bezładnie i coś krzyczeli. Włączyły się systemy alarmowe w pobliskich
budynkach i autach. Z wielu miejsc trysnęły sprinklery przeciwpożarowe.
Ogólny chaos i dużo krwi!
Arius przytomnie chwycił za wystający pokrzywiony element jakichś drzwi i
z ogromnym wysiłkiem próbował stanąć o własnych siłach. Wiedział, że po
takim wybuchu za chwilę przybędzie ekipa, żeby sprawdzić czy zamach się
powiódł…. Czy należy dobić!
Pośpiesznie sięgnął do ukrytej kieszeni swojej bluzy, aby wyciągnąć
syntetyczny narkotyk wzmacniający system nerwowy i wyostrzający zmysły.
Nigdy nie rozstawał się z nim od czasu serii zamachów, których był celem
przed dwoma laty. Przyłożył szklaną ampułkę do uda i wstrzyknął całą
zawartość w tętnicę. Ścisnęło nim wewnętrznie i poczuł natychmiastowy
przypływ energii. Złapał jeszcze raz za odstający element drzwi i tym razem
wstał bez trudu.
Ogarnął przytomnym wzrokiem całą sytuację; ocenił, w którą stronę musi
pobiec. Nie wiedział czy sobie nic nie złamał... ale wiedział, że to wszystko
czego potrzebował do ucieczki doskonale funkcjonuje.
”A jednak ktoś zdradził!” ‒ przemknęło przez myśl Ariusowi. ‒ ”Tylko kto?”
Biegł i analizował przyczynę ataku oraz skutki zdrady:
”Wykluczony atak korporacji czy agencji rządowej, ponieważ zaatakowaliby
siedzibę Ruchu Oporu w teatrze, w czasie spotkania liderów regionów... aby
zaskoczyć wszystkich lub próbować eliminacji wszystkich.”
Biegł coraz szybciej... czuł przychodzącą energię z narkotyku.
”Nie chodziło wcale o atak przeciw Ruchowi. Był wymierzony przeciw
mnie... albo przeciw mnie i komuś jeszcze! Szybko skontaktować się z innymi i
ostrzec” ‒ myślał chaotycznie. ‒ ”Nie! Będą wtedy wiedzieli, że atak przeciw
mnie nie powiódł się! Coś trzeba wymyślić.”
Z przeciwka zobaczył zbliżające się samochody policji i karetki.
”Ktoś z wewnątrz Ruchu Oporu chce zniweczyć plany ataku na anteny
główne XaS. Jakiś szpieg? Albo sam chce użyć zdobyte przeze mnie kody
źródłowe do swoich celów…. Ale jakich?” ‒ pytał Arius sam siebie ‒ ”Komu
zależy na tym, aby jednak D‒Day nastąpił? Chyba że ktoś z Ruchu, próbuje za
pomocą kodów źródłowych przejąć całkowitą kontrolę nad siecią XaS i żądać
okupu albo dopuszczenia do udziału w lukratywnym rynku IT?”
21

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Zwolnił kroku, kiedy dotarło do niego, że dwóch policjantów idzie w jego
kierunku. Miał przy sobie kilka paszportów, fikcyjnych kart kredytowych i
takich samych praw jazdy.
Ale policjanci wpatrywali się w swój tablet w taki sposób, jakby
porównywali czyjś wizerunek z ekranu z jego osobą. Hacker domyślił się, że
będą chcieli od niego więcej danych, od tych jakie im pokaże. Może nawet będą
chcieli porównać jego odciski palców.
”Jeszcze coś popsują” ‒ ocenił policjantów.
Odwrócił się gwałtownie i zaczął biec. Policjanci ruszyli za nim.
”A jeśli oni tylko udają policjantów?! Jeśli to ekipa dobijaczy” ‒
Przyśpieszył. Dostrzegł, że krwawi... ale nie wiedział skąd.
Policjanci krzyczeli przez radio, wzywali posiłki. Arius wiedział, że kłopoty
rosną. Zsunął rękaw płaszcza sięgając do zegarka, który nosił przy dłoni.
Zegarek oprócz swoich funkcji odliczania czasu miał jeszcze wiele innych; jak
to u szanującego się hackera. Wstukał w nim czterocyfrowy PIN a następnie
ENTER.
Sygnał poszedł.... Teraz należy przetrwać sześćdziesiąt trzy sekundy zanim
pojawi się odsiecz! Odsiecz, której Arius użył tylko dwukrotnie, w chwilach
trudnych; kiedy inne sposoby zawodziły. Ale teraz nie dano mu zbyt wielkiego
wyboru! Więc trudno!
Kiedy ponownie odwrócił się za siebie, ujrzał dwóch innych facetów w
cywilnej sportowej odzieży, dołączających do goniących policjantów. W
pewnej chwili wyjęli pistolety i bez żadnego ostrzeżenia otworzyli ogień.
”Przecież nie mogli mnie wziąć za terrorystę, który przed minutą zniszczył
całą ulicę!” ‒ Robił uniki przed pociskami – ”Dokładnie wiedzą kogo gonią,
upewniwszy się przedtem w tablecie. Mieli już wcześniej przyszykowane
wizerunki... To żadna policja! To płatni przestępcy! Dobijacze!”
Poczuł kilka uderzeń pocisków pistoletowych o swój długi kowbojski
płaszcz. Chronił go skutecznie, ponieważ miał wszyte wkładki kevlarowe i
płyty z jedwabiu. Pociski z broni krótkiej nie miały szans na przebicie tkanin i
tworzywa... zresztą żadne pociski o prędkości wylotowej mniejszej od:
sześciuset metrów na sekundę.
Uciekając, postawił wysoki kołnierz oraz zsunął rękawy zakrywając dłonie,
zabezpieczając jak największą część ciała. Spojrzał na zegarek, odliczający czas
do oczekiwanej odsieczy. Upłynęło dopiero trzynaście sekund....
”Będzie ciężko!” ‒ skonkludował. ‒ ”Trzeba coś zrobić!”
Ponownie poczuł pocisk odbity od płaszcza. Zauważył już sześciu facetów
strzelających do niego. A może było ich więcej? Nie wnikał aż w takie
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szczegóły. Wiedział, że przez pięćdziesiąt sekund może liczyć tylko i wyłącznie
na siebie. Przypadkowi przechodnie, zszokowani kryli się w zaułkach i
wnękach ulicy. Niektórzy przylgnęli do ścian, aby nie oberwać rykoszetem.
Szyby rozprysły się w kilku samochodach od pocisków, wbijających się w
tapicerkę foteli. Facet biegnący przed Ariusem głośno coś krzyczał do chwili,
aż został przypadkowo postrzelony w nerki. Krew trysnęła niczym z fontanny.
”I po co darłeś ryja?” ‒ pomyślał ironicznie Arius – ”Wygląda, że kogoś tym
krzykiem wkurwiłeś.”
Hacker sięgnął po pistolet, który nosił za paskiem, zawsze przeładowany z
pociskiem w komorze nabojowej. Przeskoczył efektownie przez maskę
niewielkiego samochodu i wykorzystując go jako część ochrony, odwrócił się
błyskawicznie celując w goniących.
Przycisnął cyngiel, zasypując ich serią naboi kalibru '38. Dwóch goniących
padło od razu..., ale inni biegli dalej. Arius ponownie rozpoczął kanonadę aż do
wyplucia całego magazynku, który mieścił dwadzieścia dwa naboje. Trzeci
padł, a następnemu urwało rękę tuż przy obojczyku. Siła pocisku odrzuciła
kończynę kilka metrów do tyłu, kręcąc nią w powietrzu, niczym śmigłem.
Taki nieoczekiwany obrót zdarzeń spowodował, że reszta goniących
przestała biec i ukryła się za autami i wypustkami w murze. Zajęli pozycję
wyczekującą na posiłki. Stale przybiegali następni. Przyjeżdżały też wezwane
ekipy w cywilnych, nieoznaczonych autach. Arius zmienił magazynek w swoim
pistolecie i też czekał. Miał wreszcie czas, aby spojrzeć na zegarek.
”Czterdzieści dwie sekundy!” ‒ odliczał.
Tuż przed sobą, po prawej stronie zauważył wąską uliczkę. Była
jednokierunkowa. Po obu jej stronach były upchane, parkujące auta osobowe.
Bez dłuższego namysłu pobiegł do niej, nie oglądając się za siebie. Uliczka
wznosiła się lekko ku górze. Zdziwiła go różnorodność kamienic, udekorowane
różnej wielkości okna oraz ozdobne wejścia. Każdy z budynków był w innym
kolorze. Taki mieszczański przepych.
Żadne auto nie nadjeżdżało z przeciwka, ani nie goniło go. W ogóle
wszystkie odgłosy pościgu zostały gdzieś z dala, w tle.
Nie przestawał biec....
… Wtem dojrzał jasny furgon Volkswagena, gwałtownie wyjeżdżający w
uliczkę z jakiejś kamienicy. Pojawił się niemal znikąd! Rozpędzony, był tak
blisko, że Hacker zdążył tylko skoczyć do góry, aby zniwelować uderzenie o
maskę pojazdu... ratując nogi!
Kontakt z hamującym furgonem odczuł paskudnie; to już drugie obicie ciała,
licząc urazy po niedawnej fali uderzeniowej eksplodującego samochodu.
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Odbił się o metalowy grill Volkswagena i przeleciał kilka metrów w
powietrzu, lądując na drzwiach stojącego Range Rovera.
Jego Colt’38 wypadł mu z ręki!
”No, kurwa... ładnie!” ‒ skonkludował obolały. ‒ ”Ale skąd wzięła się ta
menda?” ‒ zdziwił się, patrząc w stronę kierującego furgonem.
W środku siedział brzydki, niedogolony olbrzym. Facet miał chyba ze dwa
metry wzrostu, bo dotykał głową sufitu szoferki. Przyglądał się lekceważąco,
szyderczo uśmiechając. Obok niego siedział drugi brzydal, z nosem boksera. Po
chwili obaj otworzyli drzwi i zaczęli wychodzić. Olbrzym w prawej ręce
trzymał pistolet.
”To są przecież jebane dobijacze” ‒ domyślił się błyskawicznie Hacker. W
ułamku sekundy napiął wszystkie mięśnie, zapominając o bólu. Ruszył do
Volkswagena... a raczej skoczył!
Olbrzym zdążył już wysiąść z furgonetki, kiedy Arius z wyskoku kopnął w
drzwi. Te zatrzasnęły się gwałtownie, wytrącając brzydalowi pistolet z dłoni i
miażdżąc mu palce.
Niedogolony napastnik wrzasnął przeraźliwie z bólu. Skrzywił się i spojrzał
na swoje trzy złamane, zwisające bezładnie palce u prawej dłoni. Krwawił
obficie. Wściekły, po chwili ruszył w szaleńczym ataku, zaciskając lewą pięść!
”Oho, wkurwił się!” ‒ trafnie zdiagnozował Arius, wysuwając z rękawa
płaszcza długi, ostry nóż.
Kiedy olbrzym zamachnął się... otrzymał precyzyjny cios ostrzem w szyję.
Potem jeszcze zaliczył dwa dodatkowe uderzenia. Zacharczał.... Oparł się o
pojazd i osunął.
”A gdzie jest drugi?” ‒ przemknęło przez myśl Hackerowi. Nie było go w
polu widzenia. ‒ ”Żeby nie próbował odstrzelić stóp!” ‒ zaniepokoił się. Znał
ich sposób walki w terenach miejskich. Wskoczył szybko na dach furgonu i
przetoczył się po nim na drugą stronę, zeskakując na ulicę. Znalazł się
dokładnie za plecami boksera z płaskim nosem, który... leniwie odwrócił się
zdziwiony.
Hacker uderzył go nożem dwukrotnie w klatkę piersiową. Niestety, trafił w
kevlarową kamizelkę kuloodporną, ukrytą za luźną, zieloną koszulą. Ostrze
tylko w niewielkim stopniu spenetrowało kamizelkę, ale i tak swoim impetem
zrobiło wrażenie! Bokser spojrzał na swój korpus, po czym uśmiechając się
uniósł pistolet.... Ale następny cios ostrym nożem odciął mu większość ścięgien
w nadgarstku, który w chwilę później zwisał już tylko na kawałku skóry,
tryskając krwią.
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Bokser zdążył jeszcze chwycić drugą ręką za swój pistolet, nie chcąc, aby
upadł na ulicę. Jednak ruch taki był już poważnie spóźniony, ponieważ sekundę
wcześniej stalowe ostrze wbiło się w jego ucho i przeszło przez płaski,
bokserski nos. Dla efektu, Hacker przekręcił nożem kilka razy, po czym
wyciągnął. Następnie wytarł nóż o rękaw kurtki płaskonosego, osuwającego się
po blaszanej skrzyni furgonu.
Uspokojony Arius obejrzał się, aby znaleźć swój ulubiony Colt’38.
Tkwił wbity w przednią szybę Range Rovera. Sterczał rękojeścią na
zewnątrz. Doszedł nieśpiesznie i delikatnym ruchem, krusząc szkło, wyjął
pistolet. Obejrzał i ukrył. Teraz ponownie przypomniał sobie o bólu. Obite i
zbolałe plecy oraz zwichnięta ręka przeszkadzały mu w koncentracji.
Spojrzał na zegarek:
”Jeszcze dwadzieścia pięć sekund” ‒ westchnął. ‒ ”Zbyt długo, aby tu
czekać na odsiecz.”
Rozważał czy powinien skorzystać z okazji i uciekać furgonem. Na wpół
otwarte drzwi jasnego volkswagena jakby zachęcały: aby wejść i odjechać.
Zbliżył się do nich i ujrzał swoje odbicie w dużym lusterku, które było
pokryte kurzem i krwią. Przetarł je rękawem swojego płaszcza, kiedy jego
uwagę zwrócił dziwny ruch, odbywający się za nim. Przeniósł wzrok za
lusterko i ujrzał….
… Snajpera!
Stał oparty o dach jakiegoś auta, czterdzieści metrów dalej, z rozstawionym
sztucerem na trójnogu. Celował.
”O kurwa!” ‒ zdążył pomyśleć Hacker, błyskawicznie robiąc unik. Dostrzegł
jeszcze słaby błysk z lufy….
Niemal w tej samej chwili wystrzelona kula trafiła w krótki plastikowy
uchwyt lusterka... odrywając je od furgonu! Ciężkie, masywne lusterko
odskoczyło gwałtownie w powietrze, kręcąc się wokół własnej osi. W ułamku
sekundy przemieściło się o pół metra... trafiając Hackera w obojczyk i szczękę.
Impet uderzenia był tak silny, że mężczyzna zatoczył łuk i wyrżnął sobą o
stojące opodal Mini.
Na kilka chwil stracił orientację kierunku.
”Chyba zakłócił się błędnik i równowaga!” ‒ ocenił przytomnie Arius. Wyjął
z kieszeni płaszcza strzykawkę i ponownie zaordynował sobie sterydy. ‒
”Szczęka paskudnie zdrętwiała!” ‒ zauważył.
Po krótkiej chwili znowu poczuł się świeży, a ból prawie całkowicie zniknął.
Wiedział, że w takiej sytuacji ucieczkę powinien kontynuować pieszo. Powrót
na główną ulicę, z której przybiegł nie wchodzi w grę, z uwagi na dużą ilość
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ścigających. Pozostaje tylko kierunek w górę uliczki, tylko że... przeszkadza mu
snajper! Należy też spodziewać się drugiego napastnika, ponieważ tacy jak oni
działają dwójkami; czyli snajpera z reguły ubezpiecza ochroniarz.
Arius wyjął granat przytwierdzony do paska, odbezpieczył i rzucił w ich
kierunku... aby stracili inicjatywę!
Rozległ się krótki, ale głośny wybuch! Po chwili wstał i rzucił ponownie,
tym razem precyzyjnie w miejsce, skąd do niego strzelano.
Zaraz po wybuchu ruszył biegiem do napastników. Nie widział ich; ukryli
się przed rykoszetem odłamków. Kiedy dotarł na miejsce, snajper właśnie
powtórnie próbował ustawić się do strzału. Zdziwił się srogo, widząc Ariusa
celującego w jego kierunku z wielkiego Colta'38, który strzelił bez zbędnych
ceregieli. Kula roztrzaskała kości i tkankę miękką, odrywając pół twarzy.
Rozejrzał się, ale nie dostrzegł drugiego. Obszedł ostrożnie najbliższy
samochód, kiedy z pobliskiego korytarza wyskoczyła postać, celująca w niego
ze śrutówki!
”Jebany! Nieźle się maskuje!” ‒ przemknęło przez myśl Hackerowi.
Przykucnął, oddając w kierunku przeciwnika serię z pistoletu. Dobijacz zdążył
jeszcze tylko strzelić w powietrze, za nim upadł.
”Teraz wypadałoby dyskretnie spierdalać” ‒ Hacker przytomnie
skonkludował sytuację. ‒ ”Zostało jeszcze trzynaście sekund! Cały czas trzeba
być w ruchu!”
Wyprostował się; załadował nowy magazynek i niczym już nie nękany,
ruszył pędem w górę uliczki. Szybko ją opuścił, skręcając w jakąś
dwukierunkową ulicę. Przebiegł na jej drugą stronę i znalazł się w następnej
jednokierunkowej przecznicy, niczym nie wyróżniającej się od innych w
śródmieściu.
Obejrzał się za siebie.... Ciśnienie skoczyło mu do góry! Czterech facetów
już biegło za nim.
”Znowu? Skąd się te kurwy mnożą?!” ‒ pomyślał poirytowany.
Goniący rozpoczęli kanonadę. Pociski świstały blisko Hackera; kilka
odłupało tynk ze ścian, które właśnie mijał. Drzazgi i wióry otarły się o jego
nieosłonięte części ciała. Przypadkowi ludzie, spanikowani kucali przy
najbliższych samochodach.
Dobiegł do najbliższego wjazdu do kamienicy. Oparł się o masywne drzwi i
jeszcze raz spojrzał na zegarek.
"Tylko trzy sekundy..." ‒ odliczał w myślach.
"Dwie..."
"Jedna..."
26

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Uniósł wzrok.
Z za dachu budynku wyłonił się duży, cztero-metrowej długości dron
bojowy. Był koloru granatowego. Trzy wydajne wirniki unosiły go w
powietrzu. Z przodu miał przezroczystą kopułkę z przyrządami optycznymi i
celowniczymi. Wyglądał groźnie, a na wspornikach były zamontowane dwa
obrotowe działka szybkostrzelne, wyposażone w mechaniczne żyroskopy do
stabilizacji w trakcie lotu. Każdy działko posiadało sześć luf kalibru 7,62. Lufy
już się kręciły, generując dobrze znany, złowieszczy dźwięk!
Słysząc to, napastnicy spojrzeli z trwogą w górę. Niektórzy z nich łudzili się
jeszcze, że to dron, który będzie ich wspierał..., ale szybko zrozumieli, że byli
w błędzie!
Ażeby dopełnić sytuację grozą, z przeciwnej strony ulicy pojawił się
następny, identyczny dron. Zawisł nieruchomo i też kręcił lufami. Drony były
ustawione w trybie "Fire to Fire", czyli rozpoczynały atak na widok pistoletu
lub jakiegokolwiek innego groźnego przedmiotu. Pistolet Ariusa miał
wbudowany czujnik emitujący zakodowany sygnał. Drony wyjątkowo nie
reagowały na jego pistolet i pozwalały na jego użycie bez żadnych
konsekwencji.
Goniących było wielu. Ulicę zdążyli już otoczyć z dwóch stron. Kilku z nich
uniosło naiwnie swoje pistolety, celując do latających robotów.
Raptem w lufach dronów pojawił się ogień, co oznaczało, że wykryły cel;
czyli "intruzów". Głośny, dłuższy jednostajny huk wypełnił ulicę. Pociski
kalibru 7,62 z łatwością przebijały blachy samochodów, rozcinając je na
odpadające połówki. Metalowe wióry z pojazdów, pomieszane z kawałkami
rozerwanych ciał ludzkich, szkła, tapicerki i plastiku unosiły się w powietrzu
przez dłuższą chwilę.... Aż opadły.
Nastała dziwna cisza.
Żadnych krzyków... żadnych strzałów. Przypadkowi świadkowie, czy raczej
przypadkowi uczestnicy tej sytuacji kucali, wciskając się w ściany budynków.
Przerażeni, wyczekiwali na jakiś następny akt tego tragicznego spektaklu. Po
chwili walka zaczęła się na nowo. Niektórzy dobijacze, ocaleni z pierwszego
ataku dronów, zaczęli strzelać w odwecie. Drony tylko na to czekały, aby
ponownie zweryfikować "intruzów" i wyodrębnić z tłumu przypadkowych
ludzi. Drugi atak dronów był precyzyjniejszy; krótkie serie rozcinały ciała
strzelających, wręcz z chirurgiczną precyzją. W kilka sekund maszyny latające
wyłuskały większość z napastników.
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W pewnej chwili od dużych dronów oderwały się mniejsze, o średnicy
półtora metra. Było ich razem cztery. Każdy z nich został wyposażony w
pojedynczą lufę kalibru FN 5.7x28 strzelającą amunicją o zawrotnej prędkości
wylotowej, prawie tysiąca metrów na sekundę; co pozwało na przebicie niemal
każdej kamizelki kuloodpornej.
Obniżyły lot do wysokości trzech, czterech metrów nad ziemią i przesuwały
się powoli szukając niedobitków, ukrywających się pomiędzy zniszczonymi
pojazdami. Wtedy rozległy się pojedyncze strzały, ale dron natychmiast
odpowiedział serią. Z za resztek pociętego wraku samochodu wymiotło gościa
na kilka metrów, patrosząc wnętrzności i mieszając je z kawałkami własnej
kamizelki kuloodpornej. W tej samej chwili inny "intruz" wystrzelił w tylną
część drona cały magazynek, pozbawiając go kilku newralgicznych części.
Dron zachwiał się, zatoczył łuk i uderzył w ścianę. Nastąpiła niewielka
eksplozja po czym rozpadł się na wiele części.
Najbliższy z dronów natychmiast zareagował... strzelił kilka razy w korpus
napastnika, oczyszczając go niemal do kości ze wszystkich organów
wewnętrznych. Następnie dron ruszył w przeciwnym kierunku, kiedy któryś, z
jeszcze oddychających dobijaczy pociągnął za spust śrutówki. Wylatujący z
lufy strumień dużych stalowych kul trafił skutecznie w środek drona. Wybuch
spowodował, że urządzenie rozsypało się jeszcze będąc w powietrzu.
Pozostałe dwa sprawne mini-drony wyczyściły z pozostałych ”intruzów”
niemal całą uliczkę. Resztę dopełnił Arius strzelając do każdego, kto by
próbował stanąć mu w poprzek. Wyciął sobie drogę ewakuacyjną i wsiadł do
najbliższego sprawnego auta; pośpiesznie opuszczając pole bitwy. Drony
bojowe udały się dyskretnie za nim, jako ewentualne narzędzia wsparcia do
forsowania nieoczekiwanych blokad drogowych.

Z

bliżał się zmierzch. Deszczowe chmury już całkowicie ustąpiły, dając
miejsca promieniom zachodzącego słońca. Arius dojeżdżał do dzielnicy
opuszczonych, dawnych zakładów przemysłowych. Przedtem krążył dłuższy
czas po okolicy, aby zgubić ewentualny ‘ogon’. Nikt rozsądny nie zapuszczał
się w te rejony przedmieścia bez wyraźnej potrzeby. Po ulicach dzielnicy
pałętali się różni dziwacy, zboczeńcy i dealerzy narkotyków. Od czasu do czasu
pojawiały się grupy lokalnych gangów, wypatrujących konkurencji w celu
wszczęcia bijatyk lub przepędzenia z własnego rejonu. Niektórzy pokazywali
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palcami w kierunku Ariusa, a raczej auta, które prowadził, ponieważ tak
luksusowe nie były tam często widywane.
W takich miejscach jak to, kręciło się mnóstwo szpicli i kapusiów.
Meldowali
o
wszystkim
policji
lub
korporacyjnym
agencjom
detektywistycznym. Wielu hackerów i specjalistów IT wysokiej klasy
skonfliktowanych z prawem znalazło tu swoje kryjówki, albo tajne punkty
operacyjne. Znaczna część z nich to renegaci i outsiderzy nienawidzący
chciwych korporacji finansowych, mętnych tajnych lóż masońskich o zasięgu
globalnym, zwyrodniałych grup interesów medialnych, telekomunikacyjnych
czy bio-technologicznych… dążących do gwałtownej depopulacji społeczeństw
zapisanej w ideach oraz instrukcjach toksycznej New World Order.
Można tych buntowników śmiało określić jako fanatycy idei Wolnego
Świata oraz symbiozy z Naturą.
Duże korporacje technologiczne i potężne banki inwestycyjne, poprzez
swoje imperia medialne nazywały tych wolnych ludzi pogardliwie
'odwrotnością cywilizacji' lub 'blokadą rozwoju'. Chciwi finansiści, sprzedajni
dziennikarze, skorumpowani politycy, porażeni patologicznymi ideami
filantropii, sprzedajni policjanci... i cała reszta tej nieprzezroczystej, ‘cuchnącej
cieczy’ szczerze nienawidziła tych zdesperowanych przeciwników
korporacyjnej destrukcji; odważnych, mądrych i skutecznych! To właśnie ci,
wolni ludzie wypowiedzieli bezlitosną wojnę wszystkim chorym ideom
depopulacji ludzkości i patologii tak zwanego Nowego Porządku Świata.
A prawda była taka, że najwredniejsze odnogi tych wszystkich
korporacyjno-globalistycznych wymiocin, takich jak technologiczny XaS czy
ich oficjalne polityczne przybudówki w postaci ONZ, Banku Światowego,
WHO, itp… poniosły dotkliwe porażki w przeciągu minionych kilku miesięcy.
I to zarówno na polu wizerunkowym ‘public relations’, jak również straciły
dużą liczbę sprzętu do emisji zabójczego dla ludzi smogu elektromagnetycznego, w postaci ultra-fal technologii 5G. Zdecydowane działania
społecznych grup hackerskich poważnie zachwiały impetem i realizacją wizji
New World Order.... Do tego stopnia, że cała ta unia korporacyjno-polityczna w
obawie przed rosnącą siłą buntu społecznego postanowiła przyśpieszyć swoje
knowania przeciw społeczeństwom i narodom.
Wprowadzono tajny plan o kryptonimie D‒Day; czyli w oznaczonym czasie
wszystkie anteny główne korporacji XaS oraz wielu innych operatorów
telefonii komórkowej i internetowych miały zacząć emitować szkodliwe dla
zdrowia ludzkiego intensywne, ultra-krótkie fale elektromagnetyczne,
penetrujące kody genetyczne DNA wszystkich istot biologicznych.
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Częstotliwości były dostrojone szczególnie dla DNA człowieka. Z
wykradzionych w Sieci dokumentacji oraz tajnych raportów XaS i ONZ
wynika, że rozbicie łańcuchów genetycznych kodu DNA przy użyciu fal ultrakrótkich 5G spowoduje ogromne spustoszenia w komórkach żywych... o
trudnej do przewidzenia skali!
Wypłynął też tajny audyt WHO, z którego wynikało, że ultra-krótkie fale
elektromagnetyczne 5G z powodzeniem zmieniają strukturę powietrza, a
zwłaszcza tlenu. Oznacza to, że tlen zawarty w powietrzu zmienia swoje spiny,
które zamieniają się w postacie anty-równoległe w stosunku do spinów
nieparzystych elektronów w cząsteczce tlenu…. Powoduje to, że płuca nie są w
stanie absorbować takiego tlenu i nie rozprowadzają do kluczowych organów
ciała. Takie powietrze dla istoty biologicznej jest bez żadnej wartości
odżywczej.
Aby wzmocnić działania ataku 5G, zaplanowano również równoległą emisję
fal atakujących systemy nerwowe, poprzez zakłócanie naturalnych
elektrycznych fal mózgowych oraz połączeń neuronów... w celu wywołania
zbiorowych obłędów! Niezależni eksperci przewidywali katastrofę o skali o
wiele większej w skutkach, od katastrofy II wojny światowej!
Gdy Arius dojeżdżał do zespołu budynków produkcyjnych było już ciemno.
Okolica wyglądała jak sceneria z jakiegoś filmu grozy. Żadnego oświetlenia w
całym sąsiedztwie. Sam też wyłączył samochodowe reflektory. Używał
noktowizji. Wytężył wzrok, aby omijać porozrzucane ostre kawałki metalu, o
które mógłby nieuważnie przebić opony. Spojrzał w lusterko; ujrzał dwa duże
ciemne drony, podążające za nim od centrum Londynu. Ich elektryczne silniki
nie wydawały prawie żadnego dźwięku. Kiedy zatrzymał samochód drony
oddaliły się nieco, aby sprawdzić okolicę. Były w pełni autonomiczne;
posiadały wbudowaną sztuczną inteligencję.
Otworzył drzwi i ostrożnie wysiadł. W dłoni trzymał swojego Colta’38.
Spojrzał na tylne siedzenie, gdzie wcześniej położył emiter zakłóceń GPS.
Każde auto posiada liczne komputery: osobny do wtrysku paliwa, osobny do
przekładni skrzyni biegów… i jeszcze inny do bluetooth, które mogą emitować
niepożądane sygnały, wychwytywane przez liczne maszty przekaźnikowe, aby
z łatwością określić dokładną jego lokalizację. Aby temu skutecznie
przeszkodzić, Arius używał właśnie emitera zakłóceń sygnałów GPS,
rozpraszającego wszystkie wygenerowane fale z jakiegokolwiek urządzenia. W
taki sposób uczynił auto niewidzialne dla wszystkich szpiegujących
odbiorników i przekaźników.
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Hacker zrobił niepewnie kilka kroków, rozejrzał się uważnie. Wiedział, że
jest obserwowany. Ruszył przed siebie w kierunku brudnych metalowych
drzwi, po wschodniej stronie obskurnego obiektu przemysłowego. W licznych
jego oknach nie dostrzegł żadnych źródeł oświetlenia; jakby był całkowicie
porzucony…. Ale to tylko pozory! Odsunął kawałek zwisającej płyty na
zardzewiałej żelaznej ościeżnicy i ujrzał plazmowy ekran z klawiaturą. Nie znał
kodu i nie miał też ochoty tracić czasu na łamanie hasła. Po prostu wcisnął
przycisk dzwonka. Po kilku sekundach zamek w drzwiach puścił. Chociaż nikt
go nie zaprosił głosem, to jednak najwyraźniej oczekiwał jego przybycia.
Pchnął drzwi i wszedł do środka. Minął krótki, ledwo oświetlony korytarz,
docierając do windy towarowej. Poświecił swoim uniwersalnym zegarkiem
szukając przycisków oznaczających kondygnację. Wreszcie odnalazł i wcisnął.
Ruszył na trzecie piętro.
”Dawno mnie tu nie było” ‒ przebiegło przez myśl Ariusowi. ‒ ”Może tu
trochę odpocznę...?”
Włączył też w zegarku funkcję czujników: termicznego i ruchu, aby
wiedzieć, ile osób jest w danym pomieszczeniu, a nawet poza nim; kilka
metrów za ścianami. Czujniki pokazały tylko dwie osoby w chwili, kiedy
dojeżdżał na trzecie piętro.
”Nie powinno być żadnych kłopotów” ‒ uśmiechnął się, ukrywając pistolet
za pasek.
Winda zatrzymała się i w tej samej chwili pojawiła się nieduża, seksowna
azjatycka blondynka... z okrągłym sterczącym biustem, w stroju jak z powieści
fantazji erotycznych. Krótka, skórzana żółta kurtka z niebieskimi dużymi
guzikami oraz spódniczka mini; może nawet krótsza? I jeszcze kilka innych
dodatków..., które sprawiły, że Arius zapomniał o zmęczeniu, czy nawet
otwartej ranie, którą doznał w czasie wybuchu swojego samochodu.
Poczuł się tak, jakby zażył całe opakowanie viagry!
Azjatka przesunęła po nim powoli swój ujmująco-wyzywający wzrok.
Wpatrywała się dłuższą chwilę zagryzając soczyste wargi. Chwyciła za jego
rękę i pociągnęła za sobą. Weszli do dużego pokoju, wypełnionego różnym
sprzętem elektronicznym. Panował półmrok. Duża liczba komputerów i
mnóstwo włączonych monitorów świadczyło, że Arius właśnie przerwał
znajomej jakąś ważną pracę. Za kilkoma dużymi oknami rozpościerał się widok
dawnej robotniczej części Londynu, za którą sytuowało się rozświetlone
centrum City.
‒ Wiedziałam, że przyjedziesz ‒ odezwała się po angielsku z obcym
akcentem. ‒ Usiądź. Przyniosę jakiś opatrunek. Trzeba to odkazić.
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Hacker rozsiadł się na fotelu i oparł nogi o stolik.
‒ Ślicznie wyglądasz... Jak zwykle zresztą! ‒ Jej widok sprawiał mu
przyjemność. ‒ Masz jakąś wódkę?
‒ Coś się znajdzie – szepnęła GirlSnake.
Po chwili wróciła z gazą i jakimś odkażaczem. Usiadła obok niego i zajęła
się jego rozciętym biodrem.
‒ Ale twoich dżinsów nie będę zaszywać ‒ zaśmiała się ślicznie. Arius miał
słabość do jej uśmiechu. Zawsze, kiedy ją widział, to prowokował, aby się
śmiała. Jej ładna twarz i pełne energii oczy nawiązywały z nim jakąś
ekscytującą interakcję....
‒ Czy przerwałem ci jakąś ważną pracę? ‒ zapytał.
‒ Nie ‒ odparła kończąc opatrunek ‒ Teraz moje roboty pracują same w
sieci. Ja tylko ustawiłam adresy witryn, które powinny przeszukać. Niektóre już
dotarły do zabezpieczeń i właśnie łamią hasła oraz kody dostępu. A kiedy moje
robociki otworzą już te zabezpieczenia, to osobiście wpuszczę tym agencjom
specjalne ‘prezenciki’ w postaci zjadliwych wirusów, mojej własnej produkcji.
‒ Czy te agencje zalazły ci za skórę? Czy to sprawa osobista? ‒ nie ukrywał
ciekawości.
‒ Nie, nie! Dostałam zlecenie. Robię to dla klienta – zawiesiła na sekundę
głos. - Ale gdyby to była sprawa osobista to… rozjebałabym te agencje i te ich
portale w piździec! Żadne tam wirusiki; tylko bezlitosna anihilacja i wyrzucenie
z Internetu!
‒ Twój angielski rozwinął się od czasu mojej ostatniej wizyty u ciebie.
Poznałaś nowe interesujące i sugestywne zwroty. – Hacker docenił jej postępy
w nauce języka.
Azjatka uśmiechnęła się uroczo i odparła:
‒ Jeśli mnie odpowiednio wkurwisz, to pokażę tobie jeszcze więcej moich
zdolności lingwistycznych.
Jej połyskliwe i pachnące blond włosy spięte do góry, udekorowane były
gustownymi kolorowymi spinkami. Część z nich odczepiło się i delikatne
kosmyki dotykały jego policzka.
”Robi to z premedytacją” ‒ pomyślał.
Wzrokiem ogarnął kilka monitorów; od razu odgadł, że jej klient to raczej
ktoś poważny, bo zamówił atak na agencje i korporacje z działu wysokiej
technologii.
”Musi jej nieźle płacić. Kto to mógł być?” ‒ zastanawiał się przez chwilę.
32

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

GirlSnake, bo taką miała ksywę w środowisku hackerów, należała do lepiej
opłacanych specjalistów od łamania PIN-ów i kodów dostępów.
Kim była i jak się nazywała? Tylko ona wie. Skutecznie zatarła za sobą
wszystkie ślady w Sieci oraz wszystkie ślady w Realu. Każdy w środowisku
znał ją jako GirlSnake. Arius poznał ją przed rokiem, w czasie wspólnej akcji
przeciwko ONZ. Już wtedy pokazała talent! Była szybsza od innych w łamaniu
kodów. Później jeszcze kilka razy pracowali we wspólnych projektach. Po kilku
miesiącach nawiązała się między nimi dość osobliwa relacja: byli kochankami,
dobrymi kolegami, wspomagali się zawodowo.... Ale nie można było mówić o
przyjaźni czy lojalności. GirlSnake nie była fanatyczką jakiejkolwiek ideologii,
ani też żadnej wizji nowego świata czy rewolucji. Kierowała się głównie
zyskiem..., chociaż nie do końca! Miała jakieś ukryte wartości, których
tajemnice skutecznie chroniła. Czasami, w trakcie luźnych rozmów wyciekały z
niej strzępy prawdziwej osobowości: rozsądnej, lojalnej i uczciwej. Czy
pracowała dla chińskiego rządu? Dla chińskiego wywiadu? Dobre pytania.
Na szklanym stole stała półmetrowej długości konstrukcja z twardego
ciężkiego plastiku, wypełniona w dwóch trzecich elektronicznymi
komponentami: kilka twardych dysków i mnóstwo drogich kart graficznych.
Wszystko to było połączone pajęczyną kabli. Z pewnością GirlSnake budowała
osobisty serwer do sieci jakiegoś półlegalnego Internetu. Widać, że wkładała w
to wiele energii, ponieważ wszystko było solidnie zamontowane. Serwer będzie
chciała powiesić na ścianie, tuż przy szklanym stole, bo obok leżało ciężkie
narzędzie pneumatyczne do wbijania długich gwoździ w twarde ściany.
Sprężone powietrze, dostarczane przez zbrojony, gumowy szlauf wypychał z
ogromną siłą gwoździe, przy każdym naciśnięciu cyngla. Zresztą kilka takich
skonstruowanych serwerów było już przytwierdzonych do ścian w tym pokoju.
‒ Arius? ‒ Spojrzała uśmiechnięta w jego oczy. ‒ Co znaczy to imię?
Zrobiła ruch ręką, aby jej nie przerywać.
‒ Nick-name dla każdego hackera czy żołnierza Ruchu Oporu coś znaczy….
A twój? Chyba już wiem…. ‒ Zrobiła tajemniczą minę i kontynuowała: ‒ Arius
to skrót od imienia Ariovistus, legendarnego lidera Aryjczyków czyli Ariów,
który pokonał Juliusza Cezara! I to aż trzykrotnie! Niesamowita historia! Cezar
oddał mu potem swoją najstarszą siostrę za żonę wraz z ogromnym posagiem w
postaci rozległych ziem za rzeką Ren. ‒ Azjatka figlarnie zmrużyła oczy ‒
Plemiona Ariów należały do Lachów z Imperium Scytii Europejskiej.
‒ Odrobiłaś lekcję ‒ uśmiechnął się szczerze.
‒ Nawet prezentujesz się jak Aryjczyk lub Scyta z licznych malowideł…. No
i jesteś taki wysoki jak oni.
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Mówiąc to, usiadła przodem do niego i przysunęła się tak blisko, że poczuł
jej gorące piersi przy swoich. Objął ją w pasie… i po kilku sekundach
pozbywszy się części odzieży kołysali się powoli w różne strony. Może w innej
sytuacji byłoby to najmilsze zdarzenie w tym dniu, ale sytuacja szła w coraz
mniej ciekawym kierunku….
Arius uniósł rękę za plecami GirlSnake i ponownie spojrzał na zegarek; jego
detektory wskazywały, że w mieszkaniu cały czas są tylko dwie osoby!
Oznaczało to, że mógł czuć się względnie wyluzowany i spokojnie wykorzystać
miłą okazję. Niestety, ale jego ostrożność zalecała mu inny scenariusz do takiej
sytuacji.
Postanowił działać!
Uniósł lekko GirlSnake do góry i ponownie posadził, aż w jej oczach
pojawiła się rozkosz i mgła. Jęknęła cicho. Powtórzył tę czynność jeszcze kilka
razy do chwili, kiedy kobieta zaczęła sama skakać do góry i z powrotem,
wydając coraz to głośniejsze jęki. Wtedy Arius wstał z fotela, unosząc w rękach
śliczną, niewielką Azjatkę, aby przenieść ją na stojący w pobliżu szklany stolik.
Odsunął ręką leżące na nim narzędzia i posadził ją na nim; jeszcze kilka razy
sprawiając jej i sobie rozkosz! Po czym cofnął się zdejmując ją ze stolika i
odwrócił tyłem do siebie. Była zachwycona! Rozłożyła szeroko ręce na ciężkiej
plastikowej obudowie serwera i zaczęła się prawdziwa jazda! Mężczyzna
pchnął kilka razy GirlSnake od tyłu, bo była to jej ulubiona pozycja…. A ona
zapiszczała i wbiła paznokcie w plastik. Hacker przesunął dłonią po stole,
sięgając pneumatycznego wbijacza gwoździ i uniósł….
… Zaczekał jeszcze sekundę, aby dopełnić aktu rozkoszy... i kiedy poczuł,
że wystrzelił... przyłożył narzędzie do zewnętrznej strony dłoni GirlSnake i
wstrzelił długiego gwoździa!
Rozległ się głośny, głuchy stuk i syk uchodzącego powietrza z narzędzia.
Kobieta wydała ostry ryk z bólu. Przez chwilę patrzyła wystraszona na swoją
dłoń. Nie dowierzała w to, co widziała! Arius wykorzystał tę sekundę
zaskoczenia i wbił ponownie długiego gwoździa w drugą dłoń GirlSnake.
Kobieta zasyczała, ale już się nie darła. Spojrzała ze złością w kierunku
Ariusa, by po chwili uśmiechnąć się szyderczo. Wiedziała, że... on już wie!
‒ To nie była pułapka! - szepnęła wściekle Azjatka.
‒ Pozwolisz, że sam to już ocenię. – Odsunął się od niej.
Teraz Arius mógł już wreszcie zająć się intruzem ukrytym w drugim
pomieszczeniu. Zapiął dżinsy i zbliżył usta do ucha GirlSnake:
‒ Było wspaniale ‒ szepnął. ‒ A tobie? Przyznaj... takiego seksu jeszcze nie
miałaś! Nowe doświadczenie?
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Ponownie spojrzał na zegarek, który uparcie pokazywał, że w mieszkaniu są
dwie osoby….
… Ale oprócz Ariusa!
Urządzenie nie wliczało osoby właściciela zegarka, ponieważ było
zsynchronizowane z jego tętnem.
Wyjął pistolet i wystrzelił pół magazynku, wybijając pociskami kuchenne
drzwi z futryn.
Za chwilę nastąpił ostrzał ogniowy zwrotny, zmuszając Ariusa do odskoku i
ukrycia się za metalową szafką. Duża liczba kul wbiła się w ścianę tuż przy
nim. Ktoś strzelał do niego z pistoletu maszynowego. GirlSnake krzycząc z
bólu, próbowała coś zrobić, ale ręce przytwierdzone do serwera nieco jej to
utrudniały. Wreszcie jakąś nieludzką siłą uniosła ciężki obiekt i pobiegła z nim
w kąt, schodząc z potencjalnej linii strzału, lub jakiegoś głupiego rykoszetu
kuli.
Arius przyczaił się i znowu wystrzelił kilka pocisków przez ścianę z gipsu.
Wszystkie pociski przeszły na wylot. Zmienił magazynek i przeładował
Colta’38. W drzwiach pojawiła się lufa pistoletu maszynowego i znowu
zasypała cały pokój długą serią. Kilka pocisków otarło się o kuloodporny, długi
płaszcz kowbojski, robiąc siniaki w mięśniach Ariusa.
”Dobrze, że to są tylko naboje pistoletowe... Bo inaczej byłoby już po
płaszczu” ‒ pomyślał dodając sobie odwagi; po czym ruszył biegiem do drzwi,
aby zdążyć zanim napastnik doładuje naboje. Przy futrynie włożył rękę za
drzwi; wystrzelił cały magazynek we wszystkich kierunkach. Następnie
załadował nowy i czekał.
Minęło kilka sekund i nic się nie działo; nawet wredne krzyki GirlSnake
ucichły. Arius spojrzał w jej kierunku i zobaczył, że dziewczyny już w kącie nie
ma! Uwolniła się jakoś od plastikowej ciężkiej obudowy i... zniknęła!
”Czyżby pojawiły się nowe kłopoty?” ‒ przemknęła mu szybka myśl. ‒ ”Jest
za cicho.”
Zaniepokojony obejrzał się za siebie i ujrzał stojącą po środku pokoju
GirlSnake z wycelowanym w niego rewolwerem '45.
”O kurwa! Ona ma w swoich łapskach artylerię!” - analizował w pośpiechu.
Stalowy rewolwer z załadowanymi wielkimi nabojami był tak ciężki, że w
okaleczonych dłoniach kobiety trząsł się chaotycznie. Rozpoczęła potężny
ostrzał. Silny huk utwierdził Ariusa, iż lepiej będzie zejść z linii strzału
wkurzonej Azjatki. Arius ryzykownie wskoczył za drzwi do kuchni, szukając
nerwowo napastnika, który przed chwilą dokładnie z tego miejsca do niego
strzelał. Dostrzegł siedzącego mężczyznę, opartego o ścianę. Krwawił. Doszedł
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do niego i odsunął jego pistolet. Spojrzał w wykrzywioną z bólu twarz;
rozpoznał... to był Dr. Psycho, psychiatra i specjalista od wariografu.
‒ To ty włożyłeś ładunek wybuchowy do mojego samochodu! ‒ zasyczał
wściekły Arius.
‒ Co? ‒ wytrzeszczył oczy doktorek. ‒ Co ty pleciesz?
‒ Po co za mną łazisz? Kto ci dał zlecenie? Mów! - Celował pistoletem w
Psycho.
Psychiatra uśmiechnął się ironicznie i wystękał:
‒ Przywlokłeś za sobą agentów XaS! Zaraz po twoim wyjściu pojawili się w
dużej liczbie i rozwalili cały teatr... Mnie udało się uciec. Nie wiem kto jeszcze
ocalał..., ale z pewnością tylu, aby cię dopadli… i zemścili!
Teraz Arius wytrzeszczył oczy.
”Co się kurwa dzieje?!” ‒ analizował.
Po chwili odwrócił się i krzyknął:
‒ GirlSnake! Już w porządku! Koniec wojny! Nikt, nikomu nic nie zrobi.
Wiedział, że kobieta będzie miała kłopot z załadowaniem ponownie
rewolweru... Chyba, że miała drugi; nabity. Dodał pośpiesznie:
‒ Psycho jest uszkodzony… potrzebuje pomocy! Zaszło nieporozumienie!

W

kuchni panował niedorzeczny spokój. Na krześle siedział Arius, gapiący
się przez okno z pistoletem w jednej ręce, ze szklanką wódki w drugiej.
W odległości kilku kroków, po przeciwnej stronie pomieszczenia GirlSnake
ratowała krzywiącego się z bólu Psycho. Wszyscy nerwowo spoglądali w
telewizor. Z medialnych serwisów wynikało, że w centrum Londynu doszło do
dwóch krwawych zdarzeń: wybuchu samochodu pułapki na ruchliwej ulicy,
oraz ataku przypadkowych ‘włóczęgów’ na grupkę bezdomnych,
pomieszkujących w opuszczonym teatrze. Liczba ofiar obu zdarzeń jeszcze nie
została ustalona…. Policja prowadziła dochodzenie.
”Nie do wiary” ‒ myślał intensywnie Arius. ‒ ”Kto zdradził? NewGoebbels?
Czy TyberiusADHD? A może zdradził Ehnathon2.0?”
‒ Wszystko wskazywało, że ty zdradziłeś! ‒ odezwał się Psycho, jak gdyby
czytał w jego myślach. ‒ Atak w teatrze nastąpił w kilka minut po twoim
wyjściu. Nikt nie wiedział, że chcieli wysadzić w powietrze twój samochód
wraz z tobą. Dlatego wszyscy z Ruchu Oporu szukają właśnie ciebie. Są
przekonani, że ty zdradziłeś! Lepiej nie kontaktuj się z nikim, aż do wyjaśnienia
całej sprawy.
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‒ Psycho, nikt przecież wcześniej nie wiedział, gdzie odbędzie się spotkanie.
Ehnathon2.0 zdecydował o miejscu, ale dopiero na krótko przed przybyciem
liderów. Oskarżenia wobec Ehnathona2.0 byłyby zbyt proste i naiwne.
‒ Skoro wszyscy zdążyli na spotkanie, to grupa najemników z XaS też
mogła zdążyć! Mógł każdy zdradzić, nawet personel techniczny lub strażnicy! –
Psychiatra syczał z bólu.
‒ W wiadomościach nie mówią o innych atakach na samochody… ‒
zamyślił się Arius. ‒ To znaczy, że inni nie byli przeznaczeni do odstrzału..., ale
też może oznaczać, że pozostałym też założono ładunki wybuchowe do aut,
tylko nie zdążyli wejść do nich.
‒ Ty opuściłeś spotkanie w teatrze jako pierwszy. Trzy minuty później
wybuchło twoje auto. Pozostali mieli wychodzić w odstępie dwóch minut za
tobą…. Mogli usłyszeć wybuch i strzały, dlatego ulotnili się w całkiem innym,
przypadkowym kierunku. Zresztą nie wiem dokładnie czy wszyscy zdołali
wyjść z budynku zanim rozpoczął się szturm najemników XaS w teatrze. ‒
Psycho konstruował logiczny wywód. ‒ Nie wiadomo też, czy w ogóle kogoś
złapali?
Przy drzwiach rozległ się gong. GirlSnake spojrzała w ekran domofonu i
wcisnęła przycisk.
‒ To medycy! ‒ rzuciła i poszła w kierunku windy.
Po chwili do serwerowni weszły dwie osoby. Starszy wysoki mężczyzna w
sfatygowanym popielatym garniturze, nosił grube okulary i bujny zarost. Jego
towarzyszka była niewiele młodsza; ładna, dojrzała kobieta. Zdjęła z siebie
jasny płaszcz przeciwdeszczowy, odsłaniając kształtną figurę.
‒ Gdzie pacjent? ‒ spytał rzeczowo lekarz.
GirlSnake wskazała ruchem ręki wejście do kuchni. Przybysze weszli do
środka, spojrzeli w kierunku Psycho i otworzyli dwie duże walizki; wyjęli
przyrządy medyczne i zestaw kroplówek. Dojrzała asystentka doszła do drzwi i
delikatne je zamknęła od środka, uprzednio wypraszając ruchem ręki Hackera i
Azjatkę.
‒ Znasz ich dobrze? Można zaufać lekarzowi i jego asystentce? ‒ zapytał
Arius .
‒ Są z tej dzielnicy i mają pełne ręce roboty ‒ odparła GirlSnake. Nikt do tej
pory nie zarzucił im kapusiostwa. Zresztą po co mieliby współpracować z
policją, skoro ich przychody są kilkukrotnie większe od pensji lekarzy
zatrudnionych w szpitalach. Tu leczą zamożnych hackerów i przestępców; czyli
mają najlepsze résumé w Metropolii.
Aryjczyk przytaknął; zamyślił się, po czym zapytał:
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‒ Skąd znasz Psycho?
GirlSnake zrobiła dziwny grymas twarzy, który był ciężki do
rozszyfrowania.
‒ Kiedy odszedł z psychiatryka to błąkał się szukając jakiegoś zajęcia.
Dawał ogłoszenia w Internecie w poszukiwaniu pracy i robił posty w licznych
forach internetowych w sprawie swoich niecodziennych doświadczeń;
dotyczących ”Syndromu 5G”. Znalazłam inne osoby, które miały identyczne
doświadczenia i poskładałam to wszystko razem. Odkryłam następny spisek
korporacji XaS. Reszty już możesz się domyśleć. Kilka miesięcy temu
skontaktowałam Psycho z Ruchem Oporu… okazał się niezwykle przydatny.
Robili jakiś wspólny projekt na odporność zakłóceń fal 5G w płatach
mózgowych i pracy neuronów.
‒ Myślisz, że to nie on zdradził? ‒ upewniał się Arius.
‒ Nie! On czuł się ofiarą XaS.
GirlSnake zamyśliła się spoglądając w okno. Poprawiła delikatnie włosy,
aby nie urazić swoich bolących dłoni. Po dłuższej chwili odezwała się nie
odwracając wzroku od okna:
‒ Psycho przyszedł do mnie godzinę przed tobą. Był cały roztrzęsiony tym
atakiem w teatrze. Twierdził, że ty zdradziłeś…. Nie chciałam w to uwierzyć,
ale nie dawał się przekonać. Dałam mu proszki na uspokojenie... i wtedy ty
zadzwoniłeś do drzwi. Przestraszył się! Myślał, że przychodzisz po niego!
Oderwała wreszcie wzrok od okna i spojrzała na swoje ręce. Po chwili
smutno dodała:
‒ Chciałam dowiedzieć się coś więcej od ciebie... i tak jakoś wyszło.
Mogłam przecież przewidzieć, że słynny Arius, lider grupy Hackerów
Aryjskich walczących o Stary Porządek Świata, będzie czujny i nieufny jak
zwykle. Że wszystkiego się domyśli i będzie kontrolował całą tę sytuację….
Zapanowała krótka cisza. Ariusowi zrobiło się szczerze przykro z powodu
cierpienia GirlSnake.
‒ Powinnaś dostać surowicę. Gwoździe mogły być zardzewiałe.
Spojrzała na dłonie, nieudolnie udając wesołość.
‒ Psycho stał w pokoju strasznie przestraszony, kiedy robiliśmy seks.
Gdybyś nie strzelał do niego, to by tak cicho stał całą noc, a my moglibyśmy
robić powtórkę... albo powtórki.
‒ Jeszcze nigdzie nie idę....
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łośne wołanie Psycho obudziło Ariusa, który zasypiał, co i rusz,
przerywaną drzemką. GirlSnake zaniosła rannemu coś do picia. Po chwili
wyszła z kuchni i powiedziała:
‒ Idź do niego. Chce z tobą pomówić.
Arius zajrzał do kuchni. Na twardym stole, na kilku kocach leżał Psycho
przyłączony do kroplówek. Miał przytomny wzrok.
‒ Jak smakuje śniadanie? ‒ zapytał Hacker, wskazując na plastikowe,
przezroczyste rurki z kapiącym antybiotykiem.
‒ Całkiem spoko – odpowiedział psychiatra. ‒ Lekarz wydłubał dwie kule.
‒ A ta starsza panienka trzymała cię za rączkę? ‒ Arius udawał dobry humor.
Psycho skrzywił usta w gorzkim uśmiechu i powiedział:
‒ Ale głupio wyszło.... Wiesz, myślę sobie, że atakując teatr, ci sadyści z
XaS specjalnie zostawili kilka wyjść czy dróg ucieczki. To stary wypróbowany
sposób agentów..., aby część hackerów uciekając, doprowadziła do innych
tajnych punktów siatki Renegatów... a pozostała część w panice zaczęła
zwalczać się wzajemnie wewnątrz Ruchu Oporu, oskarżając pozostałych o
zdradę.
‒ Patrzyłeś, czy nie ciągniesz za sobą ‘ogona’? Mogłeś coś przeoczyć!
‒ Nie przeoczyłem. Dotarłem tu rowerem.
‒ Mądry ruch z tym rowerem ‒ przytomnie zauważył Arius. ‒ Do rowerów
nie instalują ładunków wybuchowych.
‒ Nie instalują też szpiegowskich GPS-ów.
Obaj zaśmiali się głośno. Psycho najwyraźniej poradził sobie już ze stresem.
‒ Dlaczego... ‒ zaczął powoli psychiatra ‒ … wziąłeś odtrutkę na
skopolaminę?
Arius spojrzał na niego z uznaniem.
‒ Jak to wykryłeś? Stosuję odtrutkę od dłuższego czasu, ale nikt nigdy tego
nie wykrył.
‒ Nie doceniłeś mnie. Mogło cię to sporo kosztować. Przypomnę tobie, że
jestem psychiatrą z dwudziestoletnim doświadczeniem. A po godzinach
najmowałem się do różnych instytucji i agencji jako specjalista od wariografów
oraz innych metod wykrywania kłamstw, czy nazwijmy to ... nielojalności.
‒ To dlaczego nie zareagowałeś w mojej sprawie? Dlaczego nie
powiedziałeś innym?
‒ Byłeś ostatnim z liderów Ruchu, którego sprawdzałem w opuszczonym
teatrze. I wiesz co? Niczym się nie wyróżniałeś od innych. Rytuał wykazał to
samo u wszystkich!
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‒ No więc gdzie ta twoja przebiegłość w odkrywaniu prawdy? ‒ ironizował
Arius.
‒ Nie zrozumiałeś co powiedziałem.... Próbuję ci uświadomić, że nie
wyróżniałeś się od innych... bo wszyscy inni też zażyli odtrutki na
skopolaminę! Dokładnie tak, jak ty! I dokładnie taką samą odtrutkę, jaką ty
stosujesz.
‒ Skąd jesteś pewien, że taką samą? - nie dowierzał Aryjczyk.
‒ To proste… wszyscy mieliście identyczne charakterystyki udawanej
emocji narkotycznej po skopolaminie. Pokazał to jednoznacznie wariograf.
Arius poczuł się nieswojo. Zrozumiał, że zażywanie odtrutki było tylko
iluzoryczną przewagą nad pozostałymi. Skoro każdy z liderów też ją zażywał,
to każdy mógł coś mieć do ukrycia przed innymi.... To, z kolei oznacza, że
mógł każdy z nich zdradzać, albo prowadzić własną grę na dwa, lub nawet na
trzy fronty! A to resetuje pole widzenia; wiele spraw wraca z powrotem do
punktu wyjścia.
‒ A po co ty używasz odtrutek? Czy masz coś do ukrycia? ‒ Psycho
przerwał rozważania Aryjczyka.
‒ Tak! Z pewnością! I ty mnie upewniłeś w tym, że dobrze zrobiłem ‒
powiedział wkurzony i wychodząc z kuchni rzucił na odchodne: ‒ Nie objadał
się tą kroplówką, dbaj o linię!
”Pieprzony Chemik sprzedawał odtrutki na skopolaminę wszystkim innym!”
‒ analizował, wkładając swój kowbojski kuloodporny płaszcz. ‒ ”Dostał ode
mnie kasę na wyłączność na pół roku..., czyli, że nikomu, oprócz mnie, nie
mógł tej odtrutki sprzedawać!”
‒ Zabierasz się z stąd? ‒ usłyszał za sobą głos GirlSnake.
Odwrócił się do niej. Stała w zielonym szlafroku z rozpuszczonymi
lśniącymi włosami. Zbliżył się do niej i delikatnie objął jej obolałe dłonie. Nie
wyrwała ich.
‒ Przykro mi, że tak wyszło….
‒ Nie ma w tym twojej winy ‒ przerwała mu cicho.
‒ Wiedziałem, że kogoś ukrywałaś. Sądziłem, że może coś kombinujesz....
Ale nie chciałem zrobić ci krzywdy. Chciałem cię tylko unieruchomić. Dlatego
przykleiłem ci ręce do serwera.
‒ Przykleiłeś?! ‒ wysunęła gwałtownie swoje dłonie z jego dłoni ‒ Znowu
zaczynasz mnie wkurzać!
‒ Dam znać, jak tylko coś się dowiem - zmienił ton.
‒ Uważaj! I nikomu nie ufaj ‒ mówiąc to spojrzała z ironią na swoje ręce.
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Rozdział:

II
S

amolot dolatywał do Mediolanu. Arius spojrzał przez okno i dostrzegł
znajomą zabudowę lokalnego, prywatnego lotniska. Zdecydował ściągnąć
do Londynu swój prywatny samolot, aby uniknąć drobiazgowej kontroli straży
granicznej. Lot z Anglii do Włoch objęty był procedurą wewnętrzną Unii
Europejskiej; co pozwalało na obejście kilku czynności, notorycznie
pomijanych przez lokalne porty lotnicze. Odrzutowa, nieduża, kilkuosobowa
awionetka była zarejestrowana na fikcyjną spółkę, z siedzibą w Serbii. W czasie
krótkiego lotu Aryjczyk miał dużo czasu na ułożenie puzzli zdarzeń z ostatnich
dwóch dni.
Przede wszystkim zarządził przymusową i natychmiastową ewakuację
swojej sekcji Ruchu Oporu. Procedury ewakuacji przewidywały opuszczenie
siedziby Grupy Aryjskiej w ciągu dwudziestu minut. Tyle tylko czasu miało
trzynastu hackerów i specjalistów IT na zniszczenie sprzętu oraz ucieczkę.
Komputery, serwery i dyski zewnętrznej pamięci zostały włożone do
specjalnego dużego pojemnika z silnie toksycznym kwasem, który rozpuszczał
do stanu płynnego wszystkie plastikowe i metalowe nośniki danych. Po
opuszczeniu pomieszczeń tajnej siedziby przez cały personel: włączały się
samoczynnie zraszacze, zamontowane przy suficie, spryskując całe
pomieszczenie specjalną cieczą chemiczną, niszczącą wszystkie ślady
biologiczne w postaci pozostawionych odcisków palców, zgubionych włosów,
naskórków, śliny..., czyli wszystkich śladów mogących potencjalnie
zrekonstruować DNA lub ustalić personalia.
Cała załoga Grupy Aryjskiej przeniosła się do innej siedziby, wcześniej
przyszykowanej na taką właśnie ewentualność; w pełni wyposażonej, tak aby
mogła natychmiast uzyskać zdolności operacyjne.
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Arius zdecydował się na taką przeprowadzkę swojej grupy, ponieważ
istniało realne i uzasadnione niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia
swoich hackerów. Po wydarzeniach w londyńskim teatrze oraz pułapki w
samochodzie wiele wskazywało, że Ruch Oporu jest już od dawna
inwigilowany przez agentów z XaS. Pytanie, które niepokoiło Ariusa, to: ile
wiedziano o nim oraz jego grupie Aryjskich Strażników Starego Porządku
Świata?
Aryjczycy prowadzili swoją aktywność dość dyskretnie, co pozwoliło im na
komfort bycia wyizolowanymi od pozostałych grup zrzeszonych w Ruchu
Oporu. Każda grupa miała dużą autonomię i swobodę w działaniu, aby uniknąć
niepotrzebnych, lub nawet lekkomyślnych transferów personalnych w obiegu
wielu grup. Arius przestrzegał zasady, że tylko on będzie na zewnątrz
reprezentował Aryjczyków. Konsekwentnie chronił wizerunki swoich
towarzyszy i zachowywał ich pełną anonimowość.
Rozmyślał intensywnie nad tym, co powiedział mu Psycho: że wszyscy
czterej liderzy Ruchu, przed pojawieniem się w teatrze zażyli odtrutkę na
skopolaminę.... To mogło oznaczać wiele; począwszy od zdrady Ruchu,
poprzez zwykłą ostrożność, czy nawet nieufność wobec pozostałych... aż do
próby prowadzenia jakiejś swojej gry! Co zresztą, nikogo by nie dziwiło!
Ale nie to akurat dręczyło Ariusa..., lecz pytania:
”Kim był Chemik?”; ”Czy pojedynczą osobą jak się przedstawiał w
Internecie?”; ”Czym się kierował?”; ”Czy Chemik to jakaś większa grupa?”
Logicznie rzecz ujmując, Chemik dotarł do każdego z liderów Ruchu Oporu
Sekcji Europejskiej, co już jest niepokojące z uwagi, na jego skuteczność! A co
z sekcjami Ruchu z innych kontynentów? Każdemu z liderów sprzedawał
odtrutki zapewniając, że nikomu więcej nie sprzeda ich przez następne kilka
miesięcy. Z pewnością miał identyczny schemat działania wobec wszystkich. A
to świadczy o misternie zaplanowanej akcji. Nawet o konspiracji! Chemik
sprytnie wciągnął liderów Ruchu Oporu do gry, w której to on ustalał reguły.
Arius wiedział, że Chemik jest kluczem do dużej sprawy!
Tylko dokładnie jakiej sprawy?
Awionetka miękko wylądowała i kierowała się pośpiesznie do niewielkiego
budynku z czymś, co można uznać za wieżę kontroli lotów. Żadnej straży
granicznej czy celników. Pełna anonimowość dla pasażerów, którzy nie żałują
grosza. Jasno zielony Volkswagen SUV czekał przy końcu płyty lotniska. Arius
wcisnął przycisk emitera impulsów i Volkswagen błysnął trzykrotnie światłami.
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J

asno zielony SUV dojeżdżał do siedziby fundacji GenFuture, monitorującej
projekty medycyny przyszłości. Tak bynajmniej fundacja określała swoją
działalność w oficjalnym biuletynie. Zarząd GenFuture niemal w całości
kierował lobbingiem nowych technologii w dziedzinie neurologii. I co
najważniejsze, GenFuture było przeciwnikiem idei wdrożenia sieci
przesyłowych 5G. Fundacja miała zresztą kilku hojnych sponsorów..., do
których nieoficjalnie zaliczał się również Arius.
Blokady przeciw-uderzeniowe, rozstawione przy głównym wjeździe,
chroniące dostępu do budynku fundacji ustąpiły; pozwalając Ariusowi wjechać
do wnętrza przestronnego garażu. Sam budynek był nowy, okazały… a nawet
reprezentacyjny. Jego białe, połyskliwe pokrycie ścian zewnętrznych było
przyozdobione kruszonym kryształem, nadającym niespotykany blask odbitemu
światłu.
Trzy-piętrowy gmach, zaprojektowany jako klasyczne renesansowe dzieło
architektury miejskiej Mediolanu, doskonale wkomponowywał się w otoczenie
oryginalnych i wiekowych zabytków. Splendoru dodawał miedziany,
zaokrąglony dach. Duże, strzeliste okna oraz okazałe zdobione wejścia do
GenFuture robiły odpowiednie wrażenie, a nawet onieśmielały co poniektórych
petentów.
Po kilku minutach Arius podążał za uzbrojonym strażnikiem, w dobrze
skrojonym uniformie. Wzdłuż wysokiego, jasnego korytarza mijał okazałe,
trzymetrowej wysokości okna - z jednej strony, oraz precyzyjne duże rzeźby, a
raczej bryły przestrzenne, genetycznych łańcuchów istot zamieszkujących
planetę Ziemia - z drugiej strony. Te nowatorskie dzieła sztuki zostały
zaprojektowane przez grupę popularnych artystów z Natural Art Lab z
Warszawy i Budapesztu. Artyści byli forpocztą i awangardą na rynku tzw.
”sztuki nowoczesnej”. Do wykonania użyli drukarek 3D, które wydrukowały
‘rzeźby’ z wielu składników: między innymi ze złota, scandium, bursztynów,
szafirów, miedzi, stopów metali rzadkich…. Ekspresyjne pozy genetycznych
łańcuchów symbolizowały ciągły ruch oraz ewolucję. Każda z tych
różnorodnych form przyodziała właściwy sobie kształt zewnętrzny,
odpowiadający danej budowie fizycznej istot.
Kiedy dotarli do końca długiego, pięćdziesięcio-metrowego korytarza stanęli
przy żółtych wysokich, dwuskrzydłowych drzwiach. Strażnik zeskanował
swoją dłoń przy użyciu detektora zamontowanego w ścianie, po czym dał się
słyszeć dyskretny dźwięk zamka odblokowującego zasuwę w drzwiach.
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Ochroniarz pociągnął za dużą mosiężną klamkę i otworzył tylko jedno
skrzydło.
Arius uśmiechnął się do niego i ruszył już sam do środka. Usłyszał za sobą
delikatnie zamykające się drzwi. Stał tak przez chwilę przyzwyczajając oczy do
półmroku, który wypełniał komnatę. Jedynym źródłem światła było kilka
włączonych ekranów komputerowych.
‒ Cóż za miła niespodzianka ‒ usłyszał znajomy męski głos, dochodzący ze
środka pomieszczenia. ‒ Przyjacielu....
‒ Dzień dobry, doktorze.
Z półmroku wyłoniła się postać starszego mężczyzny w białym fartuchu.
Ciemne, dłuższe zaczesane do tyłu włosy oraz okulary w cienkiej oprawie,
doskonale pasujące do jego delikatnych rysów twarzy. Był średniego wzrostu i
gestykulował rękoma niemal przy każdej wypowiedzi; często, nawet jeżeli nic
nie mówił, tylko myślał.
Stanął blisko gościa, dokładnie obejrzał go, uśmiechnął się serdecznie i
troskliwym głosem wyraził swoje zaniepokojenie:
‒ W Londynie coś wybuchło i była jakaś poważna bitwa... cały czas mówią
o tym w telewizji. Ale ciebie z pewnością tam nie było? Prawda?
‒ Unikam takich niebezpiecznych sytuacji. Przecież mnie znasz....
‒ Oczywiście! Tylko tak zapytałem. ‒ Doktor uśmiechnął się tajemniczo. ‒
Zamówić ravioli? Kilka minut z stąd robią pyszne.
‒ Może następnym razem. Trochę mi się spieszy....
Mało kto znał prawdziwe imię doktora; ale znajomi nazywali go Ravioli lub
doktor Ravioli z powodu jego fanatycznego stosunku do tej właśnie potrawy.
‒ Jak zwykle. Powinniśmy kiedyś dłużej pomówić ‒ poprawił okulary. ‒ To
opowiadaj, co jest przedmiotem twojej wizyty?
Arius opowiedział o tajemniczym Chemiku sprzedającym swoje odtrutki w
Internecie. O swoich obawach co do jakości tych środków, oraz wyraził
niepokój, co do późniejszych, ewentualnych, konsekwencji ich wcześniejszego
zażywania.
‒ Dlaczego zdecydowałeś się je zażywać? ‒ spytał akademik.
‒ Testy na wariografie można oszukać, ale ze skopolaminą jest trudniej.
Istnieją obawy, że w czasie działania skopolaminy operator wariografu może
potajemnie i wbrew ustalonym procedurom zastosować techniki i elementy
hipnozy bez wiedzy przesłuchiwanego. Na przykład wgrać mu jakieś odruchy
czy uzyskać odpowiedzi, których nie było w oficjalnym katalogu pytań. W
związku z powyższym, wolałem zastosować blokady chemiczne przeciw
narkotykowi, aniżeli ryzykować bezpieczeństwo mojej Grupy Aryjskiej.
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‒ Nie ufałeś im! Masz rację.
‒ Teraz z kolei obawiam się czy sama odtrutka kupiona od Chemika nie jest
jeszcze większym zagrożeniem od samej skopolaminy. Odtrutka to
zmodyfikowana receptura, czyli może zawierać jakieś dodatkowe środki
niepożądane….
‒ ... Narkotyki lub psychotropy, które mogłyby uaktywnić się w najmniej dla
ciebie odpowiedniej chwili? ‒ uściślił doktor, ściągając okulary.
‒ Właśnie.
‒ Środki, o których opowiadasz to z pewnością nowe odtrutki
psychoaktywne o skomplikowanej recepturze. Nie znajdziesz ich składu w
Encyklopedii ani oficjalnym obiegu ‒ Ravioli zamyślił się, ale po chwili jakby
doznał olśnienia i dodał ‒ Chodź ze mną zrobimy testy!

G

enFuture posiadał nowoczesny park medyczny, a wiele z jego maszyn czy
robotów stanowiły unikaty w skali światowej. Jeśli zbudowano jakieś
nowoczesne urządzenie medyczne tylko w kilku egzemplarzach, to z pewnością
GenFuture posiadał jedno z nich. Fundacja z Mediolanu miała opinię
konserwatywnej oraz silnie wspierającej rozwój ”cywilizacji intelektu”;
gardziła wizjami New World Order, w której ludzki indywidualizm powoli
traciłby znaczenie na rzecz budowy nowych okaleczonych społeczeństw o
tożsamości cyfrowej, pozbawionych jakichkolwiek kodów kulturowych.
Arius, oraz wielu innych Aryjczyków regularnie zasilali mediolańską
fundację sporymi kwotami. Teraz mógł osobiście przetestować na ile warto
było w nią inwestować. Właśnie przeszedł całą serię procedur na różnych
skanerach i analizatorach. Niektóre z nich w ogóle pierwszy raz widział lub
pierwszy raz o ich istnieniu się dowiedział. Trwało to już w sumie ponad dwie
godziny i poczuł się lekko znużony, a nawet nieco zdezorientowany.
Oczekiwał na wyniki w niewielkim pomieszczeniu, przylegającym do
jakiegoś nuklearnego skanera neuronów. Drzwi otwarły się, a w nich pojawił
się doktor Ravioli.
‒ Chyba coś znaleźliśmy ‒ wyczuwało się nieukrywaną ekscytacje w jego
głosie. ‒ Posłuchaj…. W twoim systemie krwionośnym znaleźliśmy dziwny
enzym.... Sztuczny enzym o nienaturalnym pochodzeniu! Nic więcej! Z analizy
krwi wynika, że ów tajemniczy sztuczny enzym doskonale się maskuje, udając
enzym naturalny. To jakaś pochodna zmutowanej tajemniczej cząsteczki, którą
zaordynowano tobie w tej odtrutce na skopolaminę. Trzeba to wyjąć i obejrzeć!
Mówiąc szczerze, wątpię, aby wykryły to zwykłe, popularne skanery używane
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w klinikach. Masz szczęście! Szykuj się do medycznej procedury….
Zaczynamy za piętnaście minut!
Doktor odwrócił się i wybiegł z pomieszczenia.
”Czy tu w ogóle ktoś pyta o zgodę pacjenta na zabieg?” ‒ pomyślał
ironicznie Arius. Ale ogólnie cieszył się, że procedury medyczne trwają tu
błyskawicznie.
Po chwili Ravioli wrócił ze stertą wydruków; jeszcze nie wszystkie były
opisane przez specjalistów medycznych. Rozpiął swój biały fartuch i rozsiadł
się w fotelu. Przeglądał uważnie papiery.
‒ Enzymy to katalizatory wielocząsteczkowe białka, ‒ doktor rozpoczął
medyczny bełkot ‒ które poprzez ułatwioną aktywację energii przyśpieszają
specyficzne reakcje chemiczne. Niemal wszystkie reakcje chemiczne związane
z funkcjonowaniem organizmów wymagają współudziału enzymów, aby
osiągnąć wymaganą wydajność. W taki sposób enzymy determinują procesy
metaboliczne i biochemiczne. Aktywność enzymów może być kontrolowana
poprzez inne cząsteczki, czyli 'inhibitory'. Wiele leków i trucizn to inhibitory
enzymów. Aktywność enzymów zależy od bodźców zewnętrznych
fizykochemicznych środowiska, co siłą rzeczy może zostać użyte przeciw
osobnikowi, który jest nosicielem sztucznych enzymów. ‒ Zrobił pauzę i
spojrzał przenikliwym wzrokiem. ‒ Czy nadążasz?
‒ Jak do tej pory… tak.
‒ To dobrze, bo teraz będzie najważniejsze! Sztuczne enzymy to syntetyczne
cząsteczki, których sposób działania udaje sposób działania centrum aktywnego
enzymów naturalnych. Obecnie, możliwa jest produkcja i synteza związków o
przewidzianej strukturze przestrzennej w taki sposób, by udawała ona centrum
aktywne enzymów.
Doktor Ravioli zdjął okulary i patrząc w przestrzeń, obok Ariusa
kontynuował zaniepokojonym tonem:
‒ Oznacza to, drogi przyjacielu, że sztuczne enzymy, których obecnie jesteś
nosicielem, mogą wywołać nieprzewidziane przez ciebie reakcje; a uściślając
mogą wywołać reakcje pożądane przez twoich wrogów! Mogliby dość
poważnie zakłócić twoją decyzyjność, czego konsekwencje możesz sobie
dopowiedzieć sam! Idąc tym tokiem wywodu logicznego można stwierdzić, z
dużą dozą pewności, że skoro ”źli ludzie” zamontowali tobie oraz twoim
sojusznikom takie paskudne sztuczne enzymy, to mają też do ich aktywacji
klucz! Na przykład poprzez emisję sygnału 5G. To prosty sposób, aby rozwalić
Ruch Oporu od środka! Jeśli te wrogie sztuczne enzymy zostały wam włożone
stosunkowo dawno, to wasi przeciwnicy mogli zmienić któremuś z was system
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wartości, aby was zdradził. Science-fiction? Nie! Sam osobiście znam takie
przypadki.

Z

denerwowany Arius stał pomiędzy czterema wysokimi, na dwa metry
słupami; każdy ze słupów znajdował się metr od niego. Wewnętrzne ich
strony były przezroczyste i pokryte tysiącami elektrod. Hackera i słupy otaczała
szklana kopuła. W zacienionej części sali medycznej, w sterowni przylegającej
do tej dziwacznej kopuły, siedział doktor Ravioli, dwóch techników oraz
anestezjolog.
Po chwili w okrągłej, szklanej kopule zniknęła grawitacja i ciało Ariusa
uniosło się; dryfowało jak widuje się dryfujących astronautów w przekazach
telewizyjnych z orbity. Jego głowę chroniła gęsta metalowa siatka, przez którą
mógł z niepokojem obserwować kolejne fazy procedury.
Ze wszystkich czterech słupów wyszły setki kolorowych iskier
elektrycznych, dotykających jego ciało, niczym atakujące osy. Iskry elektryczne
przesuwały się po skórze i nerwowo tańczyły. Wyglądało to jak nienaturalna
burza z ogromną ilością błyskawic. Po jakimś czasie dał się wyczuć wzrost siły
pola magnetycznego a iskry zamieniły się w łuki elektryczne, które wchodziły
coraz głębiej w jego ciało. Arius spiął się w dziwnym uniesieniu przy kolejnym
wzroście intensywności ładunków elektrycznych, przenikających wszystko
oprócz chronionej głowy, którą łuki elektryczne omijały.
Ciało pozbawione grawitacji w idealny sposób reagowało na specyficzny
zabieg medyczny. Układ krwionośny w takim sztucznym środowisku rozkładał
równomiernie krew, dzięki czemu całe ciało było prawidłowo ukrwione.
Pomijając, oczywiście subiektywne doznania samego obiektu zabiegu...
zwłaszcza dokuczliwych sensacji żołądkowych po obfitym śniadaniu.
Ładunki elektryczne wypalały właśnie sztuczne enzymy, ukryte podstępnie
w jego ciele. Emitowane przez elektrody łuki nie posiadały klasycznych
ładunków elektrycznych. Były to raczej hybrydy ładunków elektrycznych,
ponieważ nie zawierały oznaczonych czy przypisanych potencjałów ‘plusminus’. Dlatego na ciele nie pojawiły się żadne ślady oparzeń lub ślady wlotów
i wylotów łuków elektrycznych. Po minucie procedury nastąpiła minuta
przerwy, w czasie której wstrzyknięto Ariusowi sterydy…. Po czym ponowiono
procedurę.
Po wszystkim, o własnych siłach dotarł do wanny wypełnionej kleistą cieczą
i ułożył się w niej. Personel medyczny przyłączył do niego różne kable
mierników i igły medycznych przyrządów. W taki sposób miał dochodzić do
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siebie przez kilka godzin. Lepka ciecz powodowała błyskawiczne gojenie
poirytowanej prądem skóry, a igły poprzez rurki przetaczały jego własną krew
przez system skomplikowanych filtrów, czyszcząc ją z rozbitych odpadów
sztucznych enzymów. Na końcu wtłoczono mu kilka kroplówek z substancją o
stalowym kolorze... doktor Ravioli określił ją jako lek nowej generacji, który
jeszcze nie został zaakceptowany i dopuszczony do obrotu przez Ministerstwo
Zdrowia; była to jakaś mieszanka przyszłości jednoatomowych antybiotyków i
naturalnych sterydów z liści kokainy.
Po wszystkim zmył z siebie lepką ciecz. Wychodząc z kabiny prysznica czuł
się już całkiem dobrze. Obejrzał rozcięcie biodra, które doznał w czasie
wybuchu samochodu. Medycy z GenFuture też się i tym zajęli. Zregenerowali
ranę jakąś sterydową odżywką.
Włożył odzież i skierował się do pobliskiego gabinetu doktora.
Drzwi były otwarte, ale i tak zapukał.
‒ Wejdź przyjacielu. Usiądź. ‒ Ravioli wskazał ręką na krzesło po
przeciwnej stronie biurka. ‒ Jak się czujesz?
‒ Całkiem dobrze ‒ odpowiedział szczerze Arius.
‒ Powtórne analizy wykazały wynik negatywny na obecność tych
sztucznych enzymów w twoim ciele. Jesteś czysty! Nie ma po nich już nawet
śladu.
‒ Co to było?
‒ To jakieś paskudztwo, które uaktywnia się na polecenie.... Nie wiemy
dokładnie jeszcze na jakie, ale to coś z pewnością reaguje na silne fale ultrakrótkie; na przykład na takie, jak 5G. Jeśli udałoby się tym paskudztwem
zarazić cały zarząd liderów Ruchu Oporu to Ruch przestałby istnieć. ‒ Ravioli
dokładnie potwierdził swoją wcześniejszą teorię.
‒ W tajemnicy powiem ci, że dobrze kombinujesz, doktorze. Jeśli zjawi się
ktoś u ciebie z Ruchu Oporu to bądź ostrożny! Istnieje obawa, że....
Wzmocnijcie ochronę i procedury w Instytucie.
Zdążyli wymienić jeszcze kilka cennych uwag; każdy z nich był przecież
wysokiej klasy ekspertem w swojej dziedzinie. Nawet z pozoru, mało znacząca
uwaga, mogła zawierać kluczowe treści, które, jeśli nie w tej chwili, to w
przyszłości mogły być na wagę złota. Arius uścisnął dłoń akademikowi i
opuszczając jego gabinet rzucił:
‒ Odezwę się! Skoczymy na pyszne ravioli!
AFX41OY2563QEA%49(&)
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Rozdział:

III
T

urbulencje wstrząsnęły odrzutową awionetką, budząc Ariusa z krótkiej
drzemki. Spojrzał przez okno. Szybko przesuwające się chmury wypełniały
prawie cały widok. Sześciogodzinny lot z Mediolanu do Gabonu w ŚrodkowoZachodniej Afryce przebiegał dosyć spokojnie. Przysłonił okno i zaczął
rozmyślać. Szczególnie niepokojące było to, że nic nie wiedział o losach
pozostałych trzech liderów Ruchu Oporu po łapance i strzelaninie w
londyńskim teatrze. Media głównego przekazu konsekwentnie milczały i
rozpoczęły proces wyciszania sprawy. Media niszowe czy internetowe
ograniczały się tylko do spekulacji, nie podając żadnych konkretnych faktów.
Jakiekolwiek próby kontaktu z grupami Ruchu Oporu w takiej sytuacji były
wielce niepożądane czy wręcz niebezpieczne. Każda z takich prób mogła być
skutecznie inwigilowana lub nawet kontrolowana przez XaS. Sami liderzy grup
Ruchu mogli być inspirowani poprzez sztuczne enzymy do nieracjonalnych
zachowań lub braku lojalności dla swoich idei i przekonań. W takiej sytuacji
należało zerwać kontakt z nimi oraz zawiesić realizację wspólnych planów
ataków na XaS i pozostałych operatorów 5G.
Nawet kody źródłowe anten głównych 5G zdobyte przez Ariusa, w obecnej
sytuacji będą mało przydatne. Chociaż analiza samej konstrukcji zdobytych
kodów mówi wiele o serwerach XaS i w przyszłości może przyczynić się do
rozwoju skuteczniejszych wirusów niszczących te serwery.
W tej chwili kluczowe było odnalezienia tajemniczego Chemika... wszystko
wskazuje, że jest jedynym połączeniem pomiędzy Ruchem Oporu a patologią z
New World Order. Chemik, to z pewnością jakaś autonomiczna komórka grupy
specjalistów od przesyłu danych i kontroli umysłów: "Mind Control". Coś w
rodzaju kontraktorów zewnętrznych, których mógł opłacić XaS lub inna
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agenda. Praktyka pokazuje, że takie molochy korporacyjne w stylu XaS są
usilnie szpiegowane przez różne instytucje czy specjalistyczne zespoły
hackerskie oraz wywiadownie gospodarcze. Zarządy dużych korporacji wolą
zlecić supertajne zadania agencjom zewnętrznym: tzw. kontraktorom, aby
ominąć szpiegów w swoich szeregach.
Znalezienie takiego zewnętrznego kontraktora, chociażby jakim jest postać
lub agencja o nazwie Chemik, wymaga dużo energii, a skala trudności zadania
często przekracza budżet, jakim dysponują szpiedzy wewnętrzni. Chemik z
pewnością stosuje wiele obejść w sieci oraz punktów przekierowujących adresy
IP komputerów czy połączeń masztów wraz z utajnieniem operatora
internetowego. W takich sytuacjach sygnały połączeń są rozwarstwione i każda
warstwa idzie przez inny serwer, aby w sieci tuż przed adresatem, te warstwy
ponownie scalić. Tylko, że wtedy warstwy te zostały już wyczyszczone ze
wszystkiego, co by naprowadziło na źródło.
W takiej specyficznej sytuacji należy przedsięwziąć także specyficzne środki
i narzędzia! Współczesne komputery są oparte na architekturze von Neumanna
z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Zakłada on układ maszyny obliczeniowej,
której procesor składa się z tranzystorów. W latach siedemdziesiątych
dwudziestego wieku inżynierowie z Intela połączyli te tranzystory w
zintegrowany mikroprocesor, który według prawa Moore, współzałożyciela
Intela, co dwa lata zwiększa dwukrotnie liczbę tranzystorów w układzie
scalonym; ponieważ w takim tempie rozwijają się techniczne możliwości.
Efektem tego jest zwiększenie ich wydajności. Upychanie coraz większej
liczby tranzystorów w mikroprocesorze powoduje, że obecna generacja
procesorów Intel Core zawiera miliard, a nawet więcej tranzystorów w jednym
procesorze. Specjaliści przewidują, że już niedługo możliwości krzemu zostaną
osiągnięte do granic jego wydajności fizycznych.
Jeśli te granice byłyby w jakiś sposób przekroczone to zaczną pojawiać się
efekty kwantowe, czyli zjawiska wynikające z fizyki cząstek elementarnych; co
zachwieje poprawnym działaniem klasycznych procesorów. Teoretycznie
można by było zwiększać wydajność pecetów przy dalszym zwiększaniu
częstotliwości taktowania zegara, co pomnożyłoby liczbę wykonywanych
operacji w czasie; ale na przeszkodzie stoi problem wydzielania ciepła,
trudnego w takiej ilości do odprowadzania. Intel Core Ex-treme Edition zużywa
sto czterdzieści Watt co oznacza, że po przekroczeniu czterech Giga Hertz
utrudniłoby komunikację między strukturą logiczną znajdującą się przy
krawędziach procesora. Inżynierowie zwiększyli więc wydajność poprzez
umieszczenie kilku rdzeni obliczeniowych w jednym układzie. Do zastosowań
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desktop-owych liczba rdzeni wzrosła do czterech, a w przypadku serwerowych
wzrosła do osiemnastu. Umieszczenie większej liczby rdzeni nie przyniosło
oczekiwanego wzrostu wydajności.
Rozważając kwestie techniczne, Arius utwierdzał się w przekonaniu, że jego
wywód logiczny był od samego początku prawidłowy. Znał doskonale
ograniczenia komputerów krzemowych oraz ich sposób odnajdywania logiki.
Pamiętał słynny eksperyment o nazwie Domokrążca, w którym tradycyjnym
komputerom krzemowym postawiono zadanie odnalezienia najkrótszej drogi
dla czterdziestu miast europejskich. Liczba wszystkich wariantów osiągnęła
niespotykaną cyfrę oraz ogromny czas oczekiwania na wyniki. Ponieważ krzem
nie myśli i nie posiada intuicji, to aby osiągnąć prawidłowy wynik musi
obliczyć każdą możliwą drogę.
Arius chcąc odnaleźć Chemika, powinien sięgnąć po niekonwencjonalne
sposoby i narzędzia. Uważał, że znalazł taki sposób i odpowiednie narzędzie….
To komputer neuronowy! Kojarzący i kierujący się intuicją.
Wiedział nawet, gdzie znajduje się taki komputer o ogromnej wydajności.
Trafił na jego ślad przed rokiem, w czasie tak zwanego Zaćmienia w Sieci. Do
zawieszenia wydajności sieci dochodziło kilka razy i było wiadomo już, że to
nie jest zwykłe przeciążenie Internetu. Hackerzy i specjaliści IT połączyli swoje
siły, aby złapać tajemniczy sygnał poprzedzający zawieszenia Internetu.
Męczyli się wiele miesięcy, ale wreszcie złapali. Zlokalizowali źródło
tajemniczego sygnału, które określili: od Europy Południowej po Afrykę
Środkową. Ale potem sygnał ustał, co uniemożliwiło dokładniejsze określenia
miejsca jego emisji.
Jednak kilku specjalistów Ruchu Oporu z Grupy Aryjskiej włamało się do
satelity chińskiej agencji rządowej i zdobyło kluczowe dane niezbędne do
analizy kierunku fali Zaćmienia w Sieci. Chiński satelita obserwował ruch
internetowy półkuli północnej. Aryjczycy uzyskali w taki sposób specyficzne
widma pola elektromagnetycznego niezauważone lub zignorowane przez inne
satelity oraz analityków. Czy Chińczycy wiedzieli co zarejestrowali?
Niewykluczone, że tak. Obecnie nie miało to żadnego znaczenia.
To właśnie komputer neuronowy o niespotykanej wydajności zakłócał
Internet….
… I Arius znał dokładnie jego lokalizację!
Znajdował się w Gabonie, państwie w zachodniej części Afryki Środkowej.
Właśnie do niego leciał..., aby przy pomocy tego neuronowego cacuszka
odnaleźć Chemika.
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Komputer neuronowy oparty jest o sieć neuronową, której wzorem jest sieć
neuronów ludzkiego umysłu. Działanie komputerów neuronowych zasadniczo
różni się od działania klasycznych komputerów opartych o krzem. Komputer
neuronowy wykorzystuje połączenia między ogromną siecią miliardów
komórek nerwowych i za ich przekazem potrafi przetwarzać sygnały płynące ze
zmysłów wzroku, słuchu, dotyku... i reagować na nie. Znajduje zastosowanie na
lotniskach i w monitoringu miejskim do rozróżniania twarzy oraz sylwetek, a
nawet ruchów i gestykulacji ludzi. Komputer neuronowy działa intuicyjnie,
czyli wybiera logicznie opcje obliczeniowe aż do skutku; a nie jak komputer
krzemowy: analizuje wszystkie opcje.
W roku 2014 pokazał się komercyjny działający procesor neuronowy
TrueNorth. Tym co daje komputerowi neuronowemu przewagę w
rozpoznawaniu wzorców, jest możliwość prowadzenia działania w większej
liczbie równoległych, jednocześnie zaangażowanych wątków. W ciągu,
zaledwie, kilku lat udostępniono dla nowych procesorów układu neuronowego
aż czterysta komputerowych programów komercyjnych. Ale to są oficjalne
dane encyklopedyczne, które niewiele mają wspólnego z faktycznym rozwojem
sieci neuronowych. To, co jest oficjalnie dostępne obecnie dla rynków
cywilnych i konsumenckich, to już jest przestarzałe dla wojska czy NASA.
Arius szykował się na spotkanie z czymś dużym…. Z czymś, co go zaskoczy
lub zainspiruje!

L

and Rover z napędem 4x4 wyjeżdżał z pasa startowego, ukrytego wśród
gęstej roślinności afrykańskiej dżungli. Tajne i trudno dostępne lotnisko
należało do tubylczej ludności, odizolowanej od reszty plemiennych
społeczeństw zamieszkujących Gabon. Arius spojrzał w lusterko, w miejsce,
gdzie zostawił swój odrzutowy samolot wraz z pilotem. Okolica wydała się
spokojna, ale nie wolno zapominać, że to obszar aktywności wielu grup,
których identyfikacja nie jest jednoznaczna. Chociaż lotnisko nie posiadało
płotu, a nawet wieży kontroli lotów, to wcale nie oznaczało, że obecność kogoś
z zewnątrz jest jakąś tajemnicą dla tubylców. Wręcz przeciwnie.... Spokój, jaki
zastał tu Ariusa świadczył tylko o tym, że ktoś chce z nim się spotkać.
Samo odnalezienie tego miejsca, to nie lada wyczyn nawet dla
wyspecjalizowanych agencji rządowych od cyber-bezpieczeństwa. Grupie
Aryjczyków zajęło to miesiące; samo włamanie do chińskiego satelity to
dopiero pierwszy trop. Sygnał wyłapywany z orbity określił ogromny obszar;
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od Europy Południowej aż po Afrykę Środkową. Ale to i tak wielki sukces,
ponieważ rywale nie mieli nawet tego! Następny trop Aryjczycy złapali po
zhackowaniu serwera w Algierze, należącego do piratów somalijskich, którzy
prowadzili obserwacje żeglugi; a raczej kontenerów ze sprzętem
elektronicznym oraz przemysłowym opuszczających Morze Śródziemne.
Dostali duże zlecenie od pasera na taki towar.
System logistyczny somalijskich piratów i lokalna centrala zostały
całkowicie sfinansowane przez wielkie korporacje bankowe z City of London.
Z danych pochodzących z serwera piratów wynikało, że na wysokości Gabonu
zanika dość regularnie sygnał GPS nawigujący jednostki żeglugowe. Byli
nawet tacy, co widzieli w tym analogie do słynnego Trójkąta Bermudzkiego; z
tą różnicą, że umownie nazywany Trójkątem Gabońskim zwrócił na siebie
uwagę stosunkowo niedawno.
Łącząc te wszystkie przesłanki nasunął się wniosek, że to właśnie cykliczny,
silny sygnał elektromagnetyczny, zarejestrowany z orbity oraz regularne
zakłócenia GPS w żegludze, występujące w identycznym czasie, są efektem
tego samego źródła. W taki sposób poszukiwania zawęziły się do niewielkiej
strefy afrykańskiej dżungli. Zespół Ariusa zidentyfikował w tej okolicy tylko
kilka targetów, którym przypisać można tego rodzaju działalność. Ale jedna z
tych opcji pasowała do całej układanki idealnie…. To była stacja misyjna,
zapomniana od lat w gęstej dżungli. Z dawnego zakonu pozostało tylko kilku
misjonarzy, którzy wypowiedzieli lojalność dawnym patronom, zarzucając im
cynizm.
Zakonnicy odizolowali plemiona zamieszkujące ich obszar działania i
otoczyli zadziwiającą troskliwością i życzliwością. Owi misjonarze nie
utrzymywali oficjalnych kontaktów ze światem zewnętrznym i konsekwentnie
odmawiali przyjęcia jakiekolwiek pomocy od różnych fundacji czy agencji.
Sami zbudowali quasi-spółdzielnie rolne, zaspakajające bieżące potrzeby
egzystencjalne lokalnej społeczności. Od lat nie zanotowano żadnej ucieczki
lub opuszczenia tego miejsca przez jakiegokolwiek tubylca z tej grupy.
Land Rover wlókł się powoli leśną, mało uczęszczaną dróżką. Od czasu do
czasu pojawiały się ciekawskie zwierzęta, wpatrujące się z uwagą w przybysza.
Wcale nie uciekały; niektóre leniwie odwracały się i nieśpiesznie kontynuowały
swoje czynności.
Bujna, afrykańska roślinność robiła niesamowite wrażenie. Wysokimi,
starymi drzewami, z których gałęzi zwisały długie, cienkie nasiona; otulone
gęsto dużymi liśćmi o intensywnym zielonym kolorze, leniwie poruszał wiatr.
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Na solidnych gałęziach znalazły schronienie inne, wędrowne rośliny,
przyniesione przez ptaki lub burze; przyczepiwszy się do kory, wydawały
wielokolorowe kwiaty otaczające niesamowitą koroną całe poszycie leśne
wzdłuż wąskiej drogi.
Arius był zachwycony widokiem. Poczuł potężną dawkę pozytywnej energii
tego miejsca.
Rozkoszując się widokiem przyrody dotarł wreszcie do rozdwojenia tej
leśnej drogi. Zastanawiał się, w którą stronę skręcić, kiedy niespodziewanie
ujrzał... postać. Człowieka.
Zbliżył się do niego, a wtedy tamten wskazał ręką kierunek i... zniknął w
chwilę potem wśród zarośli. Aryjczyk skręcił we wskazanym, przez tajemniczą
postać, kierunku. Po kilku minutach powolnej i ostrożnej jazdy dojrzał w oddali
drewniany płot po obu stronach drogi. Minął płot i ponownie ujrzał postać,
która tym razem stała nieruchomo. Zatrzymał samochód dwadzieścia metrów
przed nią. Teraz dostrzegł, że to szczupły mężczyzna, przyodziany w tradycyjne
lokalne kolorowe tkaniny. Po chwili tubylec odwrócił się i ruszył przed siebie.
Arius odczytał to jako znak, że tu należało zostawić samochód i w dalszą drogę
ruszyć pieszo za nim.
Szli tak w absolutnej ciszy kilka minut, kiedy niespodziewanie z za zakrętu i
potężnych starych drzew wyłoniła się stroma skała, wysoka na dwieście
pięćdziesiąt metrów! Była niemal idealnie pionowa, jakby ktoś lub coś
wyciosał jej ściany…. Pomalowane gęsto w dziwne prehistoryczne graffiti.
Rysunki były proporcjonalne; raczej kojarzyły się z blue-printem rysunku
technicznego. Niesamowite, nieznane współczesnej cywilizacji przedmioty… a
może pojazdy? Niektóre miejsca zawierały coś w rodzaju kodów, kojarzących
się ze wzorami naukowymi, spisanymi w nieznanym języku. Znaki różniły się
odcieniami, ale wszystkie były w kolorze metaliczno niebieskim.
Dopiero z bliskiej odległości Arius dostrzegł, że te wszystkie znaki i
symbole były wyfrezowane w twardej skale z ogromną precyzją. Frezy były
dość zdecydowane, a krawędzie ostre. Technikę tę widywał już wcześniej: w
prehistorycznych miastach na terenie Azji, Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu. Ale tam były to raczej motywy zdobnicze lub praktyczne. Natomiast
te, które teraz obserwował miały całkowicie odmienny charakter! Te motywy
były jakąś instrukcją techniczną lub przesłaniem do istot inteligentnych!
Przewodnik odwrócił się i spojrzał w kierunku Aryjczyka, a potem na skałę.
Wskazał ręką wejście do jaskini. Było trójkątne o identycznych kątach, który
każdy liczył dokładnie sto dwadzieścia stopni; szpicem ku górze.
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W wejściu stało kilku, uzbrojonych w pistolety maszynowe mężczyzn,
którzy nosili takie same kolorowe, lokalne tkaniny; coś na wzór specyficznych i
osobliwych garniturów.
Hacker ruszył w kierunku jaskini, dokładnie według wskazówek
przewodnika. Mężczyźni spojrzeli w jego kierunku po czym rozstąpili się,
robiąc mu przejście do wnętrza. Żaden z nich nie odezwał się ani sylabą. Stali
w milczeniu wpatrując się wnikliwie w mijającego ich przybysza. Obcisła
koszulka i streczowe dżinsy Ariusa upewniły ich, że nie wnosi pistoletu lub
czegoś w tym rodzaju. Swój Colt '38 zostawił w samochodzie, ale wcale nie
oznaczało to, że zostawił też jego mini wersje... z tymi raczej się nie rozstawał.
Do ich produkcji użył drukarek 3D, które wydrukowały z tworzyw sztucznych
wiele kopii pistoletów. Z uwagi, że żadna część w tych pistoletach nie zawierała
metalu, okres przydatności i użycia był ściśle ograniczony… aczkolwiek można
było z nich oddać po sześćdziesiąt strzałów, zanim przestały nadawać się do
swojej funkcji. Naboje również były wykonane z utwardzonych tworzyw
sztucznych i pajęczej śliny o rzadko spotykanej gęstości molekuł; zawierały
klasyczny proch strzelniczy.
Kiedy Arius znalazł się wewnątrz góry, wciąż nie opuszczało go zdziwienie;
wszystko, co go otaczało było dokładnie gładkie. Ściany przestronnego,
wysokiego na kilka metrów korytarza również. Wszędzie można było napotkać
prehistoryczne rysunki, z treści których było ciężko wywnioskować, o co tak w
ogóle chodziło artystom…. A może konstruktorom? Architektom? Rysunki nie
były podobne do żadnych znanych i oficjalnie odkrytych.
Światło w korytarzu miało przyjemną, spokojną zielonkawą poświatę.
Trudno było jednak zlokalizować jego źródło, ponieważ równomiernie
rozkładało się w każdym miejscu. Żadnych żarówek czy innych punktów
oświetleniowych; raczej to same ściany emitowały fotony.
Przy końcu, niezbyt długiego korytarza, stało następnych dwóch
uzbrojonych strażników. Ci jednak nie rozstąpili się; blokując wejście
Hackerowi do ogromnej, oświetlonej sali. Arius zatrzymał się blisko nich i
czekał.
Wpatrywał się zdumiony we wszystko, co go teraz otaczało. Mało kto mógł
oczekiwać czegoś takiego na tym afrykańskim zadupiu.
‒ Niesamowite! Prawda? ‒ wytrącił go z zadumy jakiś głos. Aryjczyk
obejrzał się za siebie. Tuż za nim stał wysoki, szczupły mężczyzna w długim
płóciennym płaszczu mnicha z nałożonym kapturem. Nie wiadomo skąd się
pojawił; pewnie następna sztuczka tej jaskini.
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‒ Fajne miejsce ‒ odpowiedział Aryjczyk. ‒ Nie można go znaleźć na żadnej
dostępnej wyszukiwarce internetowej.
‒ I nie tylko na wyszukiwarce internetowej! Nie istnieje na żadnych mapach!
Nie widzą go nawet satelity wojskowe. Chroni je specjalny kamuflaż.
Dwaj uzbrojeni strażnicy odsunęli się. Mnich wpatrywał się w Ariusa z
ciekawością, po czym ściągnął kaptur ukazując twarz Europejczyka; twarz
wypełnioną ascezą oraz jakąś niewypowiedzianą troską.
‒ Powinienem cię o coś zapytać – zaczął uprzejmie gospodarz. ‒ Czy
mógłbyś odłożyć te dwie sztuki wymyślnych pistoletów z plastiku? Skanery je
wykryły i nie wpuszczą cię dalej, do środka. Czujniki są tak wrażliwe, że
wykryją nawet niebezpieczne przedmioty z gumy; rozróżniają kształty.
‒ Oczywiście ‒ odwzajemnił się uprzejmością Hacker. ‒ Tak się z nimi
zżyłem, że nawet nie wiem kiedy są przy mnie, a kiedy nie. Rozumiesz…
Specyfika zawodu.
‒ Rozumiem ‒ Gospodarz uśmiechnął się wyrozumiale, a gość wyjąwszy
dwie sztuki broni położył je na najbliższej półce, wydrążonej w skalnej ścianie.
‒ Miło cię poznać ... osobiście! Niewielu ze świata zewnętrznego tu dociera.
Ty należysz do wyjątków. ‒ rzekł Mnich i wskazał ręką do ogromnej komnaty.
Przeszli przez jakąś dziwną energię, emitowaną pionowo tak, jakby to był
rodzaj niewidzialnych wrót lub drzwi. Arius odniósł wrażenie, że każdy atom w
jego ciele został prześwietlony. Ale nie było to przykre doświadczenie.
Komnata była tak duża, że kojarzyła się z galerią handlową. Długa i szeroka
na sto pięćdziesiąt i wysoka na dwadzieścia pięć metrów. Okalało ją całą kilka
pięter wydrążonych poziomów w litej, twardej skale. Na parterze, przy ścianach
mnóstwo przezroczystych monitorów i drogich serwerów, zajmujących prawie
każdą wolną przestrzeń świadczyło, że dzieje się tutaj coś niezwykłego….
Wszystkie te urządzenia wysokiej wydajności pracowały intensywnie,
absorbując wiele uwagi krzątających się pomiędzy nimi inżynierów i
specjalistów. A było ich ze stu..., może więcej.
Komnata pośrodku była pusta, jak gdyby przestrzeń ta stanowiła ważny
element w jej konstrukcji. Właśnie z tej środkowej części wydobywało się
centralne oświetlenie dla całej sali. Chociaż samo źródło światła nie było
dostrzegalne. Dziwne i nienaturalne! Można tylko wydedukować, że takie
myślenie jest prawidłowe, ponieważ układające się cienie pracujących
specjalistów układały się promieniście na zewnątrz.
Inną rzeczą, która zdziwiła Aryjczyka to: sposób komunikowania się całej tej
tajemniczej załogi. Było widać u każdego z nich ogromne zaangażowanie; co i
rusz pokrzykiwali coś pomiędzy sobą lub nawet na drugi koniec tej stu
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pięćdziesięciu-metrowej komnaty. Każdy z nich doskonale słyszał i odczytywał
polecenia lub uwagi od swoich towarzyszy…. Szkopuł jednak w tym, że w
wielkim pomieszczeniu była idealna cisza! Nie było słychać żadnych
pokrzykiwań… nie było słychać nawet szeptu! Jakieś tajemnicze ścieżki
akustyczne, w wiadomy tylko dla siebie sposób, dostarczały wiadomość w
formie dźwięku bezpośrednio od nadawcy do adresata… nie zakłócając
pozostałym inżynierom rozmów lub dialogów. Każdy słyszał dokładnie to, co
było tylko do niego powiedziane; eliminując wszystko to, co było powiedziane
do kogoś innego. To inteligentna i rozwinięta forma ”Komunikacji w Tłumie”;
bez mikrofonów, słuchawek, centralek….
Komnatę wypełniała jakaś specyficzna przestrzeń, jakże różna od tej
przestrzeni na zewnątrz jaskini. Istniały w niej odmienne reguły fizyki:
optycznej oraz akustycznej. To rodzaj świadomego, przezroczystego
Organizmu absorbującego ludzi w nim przebywających.
Dziwne rzeczy działy się też na wyższych poziomach. Wydrążone w skałach
piętra, wokół komnaty wypełnione były czymś, co można by było od biedy,
uznać za rodzaj generatorów. Produkowały osobliwe i nieznane pola
energetyczne, z którymi miałby problem każdy współczesny fizyk, próbujący je
w jakiś sposób sklasyfikować lub opisać.
Hacker obserwował to wszystko uważnie do chwili, aż Mnich zauważył:
‒ Wchodząc tu, poczułeś silne pole energetyczne. To swojego rodzaju wrota,
wpuszczające tylko naszych specjalistów oraz mile widzianych gości. Intruzów
nie wpuszczają, choćby próbowali strzelać z dział. Żadne pociski znane
współczesnej ludzkości nie są stanie przebić tej zapory.
‒ Co to za rodzaj pola? ‒ zaciekawił się Arius.
‒ To pole zbudowała cywilizacja, która zamieszkiwała te ziemie kilkaset
tysięcy lat wstecz. Nie chcę cię zanudzać szczegółami technicznymi z
prehistorii.... Zresztą, kilka tajemnic lubię mieć tylko dla siebie…. ‒ Mnich
uśmiechnął się tajemniczo.
Doszli do niewielkiego pomieszczenia, w środku którego nie było żadnego
komputera czy monitora. Weszli do środka. Po wymianie kilku kurtuazyjnych
zdań obaj usiedli po przeciwnych stronach biurka.
‒ Nasza misja przybyła tu czterdzieści lat temu. ‒ Gospodarz ukrył dłonie w
luźnych rękawach swojego płaszcza. ‒ To misja zakonników. Budowaliśmy
szkoły, przynieśliśmy zasady nowoczesnych upraw rolnych oraz
projektowaliśmy struktury społeczne. Po pewnym czasie okazało się, że misja
jest przykrywką dla czegoś całkiem innego…!
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Mnich spojrzał do góry, jakby chciał uniknąć wzroku adwersarza. Zamyślił
się dłuższą chwilę, szukając odpowiednich określeń na sprawy, które jest ciężko
określić. Korzystając z ciszy Arius przyjrzał się dokładniej twarzy mnicha. Jego
inteligentne rysy z wysokim czołem, wydłużoną brodą i jaśniejącymi od trosk
włosami, budowały całkowicie miły wizerunek. Dokładnie, świeżo
przystrzyżony bujny zarost oraz specyficzna uroda kojarzyła go z postaciami
hiszpańskich konkwistadorów, z portretów późnego średniowiecza i początku
epoki renesansu. Skromność w gestach oraz oszczędność i wstrzemięźliwość w
wypowiedziach, świadczyły o wyczuciu i dojrzałości.
Zakonnik chrząknął i kontynuował monolog:
‒ Okazało się, że w grupie misjonarzy jest wielu agentów lojalnych
korporacyjnym agencjom, ale nie swojemu powołaniu. Po wielu dyskusjach
zdecydowaliśmy, że taka formuła wielu mnichom nie odpowiada... oraz że nie
będą przykrywać swoją obecnością żadnych wrogich celów, skierowanych
przeciwko rdzennej, tubylczej ludności. Chodziło głównie o wywóz
meteorytów, niezwykle rzadkich stopów metali, które nie występują zbyt często
na Ziemi. Liderzy zakonu dali się przekupić korporacjom i próbowali
zdyscyplinować mnichów. Bez skutku! Miesiąc później, kiedy mnisi opuszczali
tę okolicę zauważyli, że w ich miejsce przybywają oddziały wojskowe. Nie
mieli oznaczeń żadnego państwa, ani nawet oznaczeń ONZ. Byli to zwykli
najemnicy oraz Legia Cudzoziemska: czyli najpaskudniejsi z paskudnych! Od
razu wprowadzili represje wobec tubylczych plemion. Część mnichów została,
aby chronić tych, którym wcześniej to obiecała…. Ale wpierw mnisi
wypowiedzieli wojnę swojemu byłemu zakonowi! Do tej pory, ze sporej grupy
renegatów zakonu, po czterdziestu latach zostało tylko kilku odważnych. Walkę
prowadziliśmy bezwzględną! Zapytasz, jak udało się garstce zakonnikom
zniechęcić korporacje i wyrzucić najemników? Otóż mieliśmy sojusznika! Ale
o nim później.
‒ Dlaczego mi ufasz? ‒ zapytał rozważnie Arius.
‒ Nie jest to kwestią zaufania, tylko kwestią chwili ‒ odparł Mnich. ‒ Wiem,
że jesteś Aryjczykiem; prowadzisz takich jak ty do walki przeciw New World
Order. Widziałeś nasze centrum; takich maszyn i w takiej ilości nie
uświadczysz nawet w NASA czy NORAD. Wiemy o tobie tyle, aby zaoferować
ci sojusz. Nasi specjaliści wytypowali grupę Strażników Aryjskich Starego
Porządku Świata, a później daliśmy twojej grupie kilka ‘niby-przypadkowych’
wskazówek jak odnaleźć to miejsce.
‒ Co jest przedmiotem tego sojuszu?
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‒ Wspólny wróg! New World Order! Chciwe korporacje! XaS! Fałszywe
ideologie! Oraz wiele innych przeszkód!
‒ Obszerny katalog.… ‒ zauważył Arius. ‒ Dlaczego dopiero teraz oferujesz
sojusz? Coś wam zagraża? Wcześniej nie dostrzegaliście, że problem 5G
również i was dotyczy?
‒ Rozumiem twoją ironię – tłumaczył się zakonnik ‒ ale nie sądziliśmy, że
elektroniczny XaS oraz korporacje szczepionkowe... i reszta motłochu z New
World Order wykona taki szybki skok technologiczny.
‒ Mając takie narzędzia ‒ Aryjczyk wskazał komnatę pełną superkomputerów ‒ nie możecie sami rozprawić się z New World Order?
Potrzebujecie sojuszników?
‒ Uściślając, potrzebujemy sojusznika... a nie sojuszników – doprecyzował
gospodarz. ‒ Liczba mnoga nie zapewnia dyskrecji. Według mojej oceny tylko
Grupa Aryjska spośród całego Ruchu Oporu spełnia kryteria, które przyjęliśmy.
Zwłaszcza widać to właśnie teraz, kiedy Ruch Oporu jest rozgrywany i w
rozsypce. Nie chcemy i nigdy nie chcieliśmy być częścią Ruchu. Myślę raczej o
umowie dwustronnej... my posiadamy potężne narzędzia, a wy doskonale
radzicie sobie w terenie. Nikt inny nie ma tyle sukcesów co Strażnicy Aryjscy.
Mnich pogładził swoją przystrzyżoną brodę. Zamyślił się. Nie odzywał się
przez dłuższą chwilę. Arius też skorzystał z krótkiej przerwy w dyskusji i
rozmyślał o warunkach możliwego sojuszu. Gospodarz przerwał milczenie:
‒ Jest pewne wytłumaczenie skoku technologicznego XaS, ale… pomówimy
o tym później. Najpierw upewnijmy się co do szczegółów.
‒ W porządku. Na rzazie nigdzie mi się nie śpieszy.
‒ Ale teraz ty powiedz, co ty oczekujesz od nas? ‒ Mnich zapytał wprost.
‒ Chcę znaleźć Chemika. To osobnik albo grupa osobników, zagrażająca
Ruchowi Oporu. Według naszych prognoz: Chemik to kryptonim nowej grupy,
stawiającej sobie za cel unicestwienie Ruchu. Jest trudny do znalezienia, a jego
lokalizacja jest tajemnicą nawet dla jego sponsorów. Tradycyjne metody
szukania tropu są niezadowalające, ponieważ korzysta z ochrony operatorów
sieci na każdym poziomie Internetu. Stosuje nieznane kody, odporne na wirusy
tak, jakby jego sygnały pochodziły z jakiejś innej sieci; ”sieci równoległej”,
sieci nie będącej fizycznie w zasięgu sprzętu znanego przez współczesną
cywilizację.
Gospodarz milczał kilka sekund. Uniósł brwi i odrzekł:
‒ Wiedzieliśmy..., że skoro szukasz kontaktu z nami, to oznacza, że cały
Ruch Oporu jest zagrożony.
‒ Nie chcę nic więcej powiedzieć o szczegółach.
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‒ Zrozumiałe ‒ przytaknął zakonnik.
‒ Wiem, że masz dostęp do innej technologii zaawansowanej. Myślę, że przy
jej zastosowaniu szybko odnajdziemy Chemika.
Mnich rozparł się w fotelu.
‒ Z pewnością też wiesz, że posiadamy komputery neuronowe. Takie
komputery są stosowane dość często przez różne agencje wywiadu. Ale
zasadnicza różnica polega na tym, że nasze komputery są zbudowane według
planów z przed setek tysięcy lat! ‒ powiedział zakonnik, ale nie dostrzegł
żadnych oznak zdziwienia u przybysza.
Pomieszczenie wypełniła cisza. Przez dłuższą chwilę obaj analizowali dalszy
rozwój oferty sojuszu oraz jego ewentualnych korzyści.
‒ Naszą siłą jest potężna Sieć Neuronowa, o powierzchni setek mil
kwadratowych, ukryta w dżungli. Jest niewidoczna z samolotów i z orbity. To
hybryda neuronów naturalnego pochodzenia oraz sztucznego. Jej synapsy są też
hybrydą. Sieć stale się rozrasta..., ale oprócz niej dysponujemy Siecią Logiczną,
która artykułuje polecenia, interpretuje wyniki. Sieć Logiczna to ludność
tubylczych plemion w liczbie kilku tysięcy. Ludność ta, doskonale rozumie
wagę bycia częścią tego ekosystemu Sieci Neuronowej i poczytuje sobie to za
ogromny zaszczyt!
Gospodarz zrobił dziwny gest ręką jakby przechodził do następnego
rozdziału.
‒ Nakreślę pokrótce sposób działania naszego komputera neuronowego. Na
początku projektu jest typowany cel; używamy do tego komputery neuronowe,
które widziałeś w dużej komnacie. Następny etap to uaktywnienie sieci: w tym
celu ludność tubylcza łączy telepatycznie swoje umysły w Sieć Logiczną. To
kilka tysięcy umysłów połączonych w wygenerowanym Polu Telepatycznym,
zaprojektowanym w prehistorii przez nieistniejącą już cywilizację. Pole
Telepatyczne łączy Sieć Logiczną razem z potężną Siecią Neuronową,
pokrywającą duże połacie dżungli. Kiedy już istnieje symbioza neuronów na
wszystkich poziomach... to następuje Impuls o niespotykanej skali…, czyli to
coś, co wy określacie jako Zaćmienie w Sieci. Taki impuls trwa kilka sekund,
ale w tym czasie wygenerowana fala tego Impulsu okrąża planetę stukrotnie,
penetrując każdy zakątek Internetu w poszukiwaniu celu, na który został
ustawiony. Skuteczność jest zadziwiająca! Dodam, że nasz komputer
neuronowy penetruje każdy cel... bez względu jaką technologię taki cel stosuje!
A z tego co mówisz, wynika, że Chemik stosuje coś, z czym zwykłe komputery
krzemowe nie wiedzą, jak sobie poradzić! Chemik będzie od nich szybszy o
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kilka ruchów, a kiedy już znajdą jego lokalizację, to on będzie już gdzieś
indziej.
Arius położył dłonie na biurku i szepnął:
‒ Dopadnijmy go!
‒ Tak. Zaczniemy procedury.... Wszystko powinno być przyszykowane po
południu. ‒ Mnich wstał i ruszył do drzwi. Zawołał specjalistę, z którym
wymienili kilka zdań w tubylczym języku. Wrócił do biurka, przeglądając jakąś
dokumentację, po czym usiadł i rzekł głosem z nutą ekscytacji:
‒ Nasze detektory śledzące ruch satelit szpiegowskich przewidują, że pusto
nad Afryką Środkową będzie pomiędzy trzynastą a szesnastą czasu lokalnego.
Ktoś znowu złapie sygnał, ale bez dokładnej lokalizacji jego źródła. Teraz
odpocznij. O trzynastej czterdzieści sześć zaczynamy. Ty będziesz też
uczestniczył w tym akcie.

C

ienie drzew otaczających polanę dawały schronienie licznie
przybywającym tubylcom pobliskich plemion. Ludzie przychodzili z
różnych kierunków w małych, kilkuosobowych grupkach. Byli uśmiechnięci i
dziwnie spokojni. Jakże odmienni mentalnie od ludzi, których Arius zazwyczaj
widywał: zagonionych pracą; pogonią za niewidzialną iluzją nagrody
korporacyjnych quasi-idei; przesiąkniętych zwyrodniałą ideą globalizmu;
zmęczonych nieustanną walkę o przetrwanie w toksycznym środowisku New
World Order.
Wielu z jego znajomych, czyniło dobro, ale kosztowało ich to relatywnie
zbyt wiele energii. Walczyli z czasem... walczyli z otoczeniem, z narzuconymi
zasadami niespójnymi z Naturą! Z całym tym zakłócaniem!
Tu, w środku afrykańskiej dżungli czas płynął w sposób naturalny,
zestrojony do zegara biologicznego żywych bytów. Ludzie myśleli i czynili w
rytm przypisany człowiekowi. Nie czuło się żadnych toksycznych patologii
głoszonych przez nawiedzonych idiotów ogarniętych wizją, co raz to
nowszych, opętańczych ideologii.

O

toczony ludźmi Mnich, zbliżał się powoli do centralnego punktu polany.
Nie było widać żadnej ochrony osobistej, która tak dbała o jego
bezpieczeństwo w jaskini. Wysoki, w kapturze, witał się z przybyłymi
wylewnie, jakby znał każdego osobiście, z pośród tej całej kilkuset osobowej
grupy. Gabończycy w przeważającej części nosili europejską odzież, tylko
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więcej uwagi przywiązywali do jaskrawych kolorów. Ale byli też tacy, którzy
nosili tylko swoje tradycyjne odzienie. Pojawiło się też kilkunastu etnicznych
Europejczyków, również w płóciennych, długich ciemnych płaszczach, z
którymi zakonnik przywitał się poprzez silny uścisk dłoni. Mówiąc do nich,
wskazywał ręką w kierunku Ariusa; ci spoglądali w jego kierunku i wznosili
prawe ręce w geście powitalnym.
Raptem ludzie rozstąpili się, aby zrobić przejście innemu przybyszowi, który
powoli zbliżał się do Mnicha. Na łące zapanowała cisza. Ustały rozmowy i
szepty. Osoba owinięta w długi płaszcz z kapturem wystylizowana na
zakonnika, raczej nim nie była. Mniszką też nie….
”To kim?” ‒ zaintrygował się Arius. Po chwili dostrzegł też półprzezroczystą
tkaninę zasłaniającą twarz tej tajemniczej postaci.
Mnich i tajemnicza postać zbliżyli do siebie twarze tak, jakby przekazywali
sobie coś bezpośrednio do ucha. Postać spojrzała przez krótką chwilę w
kierunku Ariusa, aby zaraz potem stanąć dokładnie w centralnym punkcie
polany.
‒ Ty też chodź ‒ odezwał się strażnik, którego Arius widział przedtem w
jaskini.
Kiedy wszyscy przybyli wylegli z zarośli dżungli okazało się, że polana jest
zatłoczona. Arius stał wśród nich. Kilkuset ludzi zamilkło, aby przyjąć fazę
medytacji. Zajmująca centralne miejsce tajemnicza postać wzniosła ręce i
rozległ się rozdzierający powietrze nieludzki dźwięk!
Arius nie był pewien czy dźwięk wydała tajemnicza postać, czy ktoś inny... a
może coś innego?
Po chwili gest uniesionych rąk powtórzyli mężczyźni w kapturach... I
ponownie rozległ się głośny nieludzki dźwięk!
Następnie pozostali uczestnicy, w liczbie kilkuset, unieśli ręce… i znowuż
dało się słyszeć taki sam nieznany rozdzierający powietrze dźwięk, ale
pomnożony przez echo!
W tej samej sekundzie całą pustą przestrzeń wypełniła jakaś nieznana,
tajemnicza siła, dająca się wyczuć przez każdą niemal komórkę ciała.
Narastające wibracje cząsteczek powietrza powodowały dreszcze jak w
gorączce. Mnóstwo obrazów i pomieszanych algorytmów w szybkim czasie
ułożyły się w klarowny i logiczny ciąg, porządkując wstępny chaos. Zaraz
potem wszystko stało się proste i pojęte!
Arius błyskawicznie zrozumiał, że jego umysł przemierzył ogromne
przestrzenie i odległości Internetu. Poruszał się po nim z taką łatwością, z jaką
poruszał się po ulicach znanych sobie miast; otwierał drzwi które chciał i
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zaglądał wszędzie, gdzie chciał. Posiadł jakiś uniwersalny klucz do każdych
drzwi, nawet do drzwi pilnie strzeżonych sejfów.
Aryjczyk cały czas czuł ogromne wspomaganie setek umysłów ludzi, którzy
z nim uczestniczyli w tym akcie. Ich ludzkie neurony zjednoczone ze sobą i
wzmocnione przez rozległą Sieć Neuronową, pokrywającą kilkusetkilometrową
przestrzeń dżungli wdzierały się z łatwością w różne niedostępne i zakazane
zakątki Internetu.
Zrozumiał, że teraz on powinien przejąć stery tej Masy Neuronowej....
Sprężył się i zaczął penetrować wszystko, co mogło doprowadzić do Chemika.
Po chwili znalazł jego ślady... trafił na jego raporty i tajne zapiski... książkę
adresową jego klientów, w której odnalazł też Ehnathona2.0...
TyberiusaADHD... oraz NewGoebbelsa.... Wszyscy zainfekowani poprzez
sztuczne enzymy! Tak samo zakażonych tym paskudztwem było mnóstwo
polityków, dziennikarzy, wojskowych!
”Ale gdzie jest bezpośredni trop do Chemika?” ‒ pytał w myślach Aryjczyk,
penetrując jego tajne i osobiste akta. Odnalazł już wszystkie dane personalne
zespołu Chemika, ale... sam Chemik był skryty za jakąś kurtyną skutecznie
chroniącą jego tajemnicę!
Aryjczyk próbował kilka razy złamać kody zabezpieczeń i wyważyć wrota
do tajemnic Chemika... czuł, że jest już blisko….
... Kiedy niespodziewanie oberwał potężną siłą zwrotną! Jakaś miażdżąca
fala przyblokowała jego próby dotarcia do Chemika.
Przeciwnik najwyraźniej połapał się już, że jest atakowany, a jego
najskrytsze tajemnice przestały już nimi być! Bronił jednak zawzięcie dostępu
do swoich akt osobistych, które wyjawiłyby jego prawdziwą tożsamość!
Fala uderzeniowa siły zwrotnej była tak skuteczna, że Arius stracił na krótko
orientację. Poczuł się jak dawno temu, kiedy był pilotem wojskowym; awarii
uległ system pompujący tlen do maski pilota na dużych wysokościach. Kiedy
skręcał z zawrotną prędkością samolot zaliczył przeciążenie szesnastu ”G”...
wtedy właśnie pierwszy raz doświadczył takiego uczucia dezorientacji.
Wiedział, że musi się szybko poskładać, ponieważ zaraz może przyjść
następna fala uderzeniowa od Chemika!
”Czym on dysponuje?” ‒ gorączkowo analizował. ‒ ”To jest coś innego od
tego, co jest dostępne na rynku.”
W tej samej chwili poczuł drugą taką paskudną siłę zwrotną, wystrzeloną
przez przeciwnika..., ale tym razem Chemik nie trafił! Arius umiejętnie
odskoczył z linii strzału i otoczył się energią Pola Neuronowego, robiąc z niego
coś na kształt kamizelki kuloodpornej.
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”A jednak nie jesteś taki cwany!” ‒ Aryjczyk zadrwił z przeciwnika.
Następny, niecelny strzał miał natomiast przykre konsekwencje dla samego
Chemika..., ponieważ Arius przyszykował programy ścigające: tak zwane Psy
Pawłowa. Programy te błyskawicznie wstrzeliwały się w luki, wyprodukowane
przez zwrotne fale uderzeniowe; zanim luki zdążyły się ”zrosnąć”.
Teraz Chemik miał tylko dwie opcje:
… Pierwsza: to przyjąć watahę Psów Pawłowa uszkadzających jego własne
neurony.
… Druga: to uniknięcie bezpośredniego trafienia, ale unik powiela ślady
pochodzenia kierunku strzału... co przez krótki czas zostawia otwarte furtki do
swojego systemu.
Czasu było niewiele! Żaden komputer krzemowy nie zdążyłby, ale komputer
neuronowy zadziałał bezbłędnie!
Chemik ratując własną skórę, zdecydował się na drugą opcję! Tylko że w
taki sposób dopuścił Aryjczyka do swoich najpilniej strzeżonych tajemnic.
Każdy, kto miał okazję sterować pamięcią komputera neuronowego
doświadczał ekstazę. Arius właśnie ją doświadczał i dotarł do adresu IP
Chemika. Wkrótce wyważył solidne drzwi oraz całkowicie zniszczył
zabezpieczenia jego serwera!
Zdobył tajne akta!
Niespodziewanie jednak ponownie poczuł silny opór. Psy Pawłowa
zasygnalizowały odnalezienie chytrze ukrytego cyber-sejfu. Istniała
uzasadniona obawa, że otwarcie go zużyje dużą część energii Pola
Neuronowego; przecież nie wiadomo co jeszcze Chemik mógł zastawić z
drugiej strony drzwi... pułapki, miny, roboty!
Po chwili namysłu Aryjczyk zdecydował się rozbić sejf, sprytnie ukryty na
osobnej płycie atakowanego serwera….
… Ale wtedy właśnie siła Pola Neuronowego wzrosła kilkukrotnie,
generując impuls energetyczny wywalający drzwi cyber-sejfu Chemika z
zawiasami!
Od tej chwili tajne dokumenty i tożsamość Chemika przestały być
jakąkolwiek tajemnicą dla Ariusa... który już czytał i zapisywał jego najskrytsze
tajemnice!
Do zniszczenia drzwi sejfu przyczyniła się jakaś dodatkowa siła, która
pojawiła się w trudnej i kluczowej sytuacji. Aryjczyk domyślał się, że
generatorem tej przyjaznej siły mogła być właśnie tajemnicza postać...
zajmująca centralny punkt polany.
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Po wszystkim Aryjczyk czuł zmęczenie, jak po całym dniu pracy, ale
wiedział, że procedura trwała tylko kilka chwil.

B

yło już późne popołudnie, kiedy wezwano Ariusa do jaskini. W komnacie
Mnicha, obok niego samego, siedziało jeszcze dwóch techników.
Wcześniej przynieśli wstępne raporty i analizy z penetracji serwera Chemika.
Całe zajście zostało zapisane w sieciach neuronowych i dodatkowo
skonwertowane na język komputerów krzemowych. Jedna z kopii tego zapisu
była przyszykowana specjalnie dla Aryjczyka, aby miał dostęp do niej w
każdym zakątku globu.
Mnich wciągnął dużą porcję powietrza w płuca, aby po chwili zagwizdać
jakąś melodyjkę z kreskówki. Uniósł brwi i wesoło mrugnął do Hackera.
Następnie przejrzał pobieżnie raporty i zwrócił się bezpośrednio do gościa:
‒ Całkiem dobrze sobie poradziłeś. Wypatroszyłeś Chemika ze wszystkiego!
Teraz z pewnością w pośpiechu ewakuuje się ze swojej nory! Zanim dolecisz
do Seattle po niego, to już go tam nie zastaniesz. ‒ Zrobił krótką przerwę, po
czym wyjął niewielki nośnik pamięci, który wręczył gościowi ‒ Ale tu masz
jego nową melinę…. Nasi specjaliści wydłubali z jego zapisków adresy
ewakuacyjne w razie wpadki. Były dobrze zakodowane i skompresowane w
taki sposób, aby nikt nie zwrócił na nie uwagi.
‒ Cóż, przecenił swoje zdolności ‒ odparł z przekąsem Aryjczyk.
Gospodarz rozparł się w fotelu. Spojrzał w kierunku dwóch mężczyzn w
średnim wieku.
‒ Kebiru i Obey ‒ Mnich wskazał ręką w kierunku siedzących w milczeniu
techników ‒ to eksperci Sieci Neuronowych o największym doświadczeniu, a
każdy z nich mógłby swobodnie wykładać jako profesor w najdroższych
akademiach tej planety. Przyszykowali dla ciebie specjalne zalecenia i sugestie,
z których możesz skorzystać w trakcie obławy na Chemika.
Arius spojrzał z uznaniem na obu specjalistów.
Ci odpowiedzieli uprzejmie delikatnym uśmiechem, wstali i wyszli z
komnaty.
‒ Istnieje pewien szkopuł ‒ kontynuował po krótkiej chwili zakonnik. ‒
Chemik nie jest tym wrogiem, którego oczekiwałbyś. To... nie jest ktoś, kto
pracuje dla korporacji ani dla rządu!
Mówiąc to, pchnął po biurku cienką, papierową teczkę w kierunku gościa.
Arius otworzył ją i dostrzegł tylko trzy kartki wypełnione kodami
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genetycznymi DNA. Kody te jednak różniły się od tych, które wcześniej znał...
były znacznie gęściejsze!
Zdumiony spojrzał na Mnicha.
‒ Tak! To jest właśnie twój Chemik ‒ wysyczał zakonnik. ‒ Twój wróg! On
nie jest w pełni człowiekiem! Czy raczej uściślając: tylko jego niewielka część
zawiera geny ludzkie! Dlatego... ‒ zawiesił głos przez pełną sekundę ‒
postanowiłem zrobić wyjątek i przedstawić tobie kogoś…. Ta osoba jest w pełni
kompetentna, aby wprowadzić cię w szczegóły. ‒ Mnich doszedł do drzwi i
powolnym ruchem ręki zaprosił tę samą tajemniczą osobę, która kierowała
strumieniem neuronowym w trakcie seansu na polanie.
Smukła, wysoka postać w długim płaszczu weszła energicznie do komnaty,
zajmując miejsce w fotelu po jednym z techników. Zdjęła kaptur, ale twarz oraz
cała głowa była ukryta za półprzezroczystą tkaniną, dokładnie tą, którą już
miała na łące.
‒ To nasz nieoceniony sojusznik ‒ przedstawił przybysza gospodarz. ‒ Nie
jest jednym z nas. Nie należy nawet do rasy oficjalnie zamieszkującej naszą
planetę ‒ zrobił kilkusekundową przerwę, przyglądając się reakcji Ariusa. ‒ To
przedstawiciel starej rasy ludzi, zamieszkujących w prehistorycznych czasach
Ziemię. Ich cywilizacja rozwinęła wiele dziedzin nauki na poziomie tak
zaawansowanym, że nawet obecnie ich osiągnięcia są wadliwie odczytywane
jako technologie przybyszów z innych planet! Ale to są technologie Ziemian, a
nie żadnych UFO! Komputery neuronowe, które dzisiaj testowałeś na polanie:
to również ich osiągnięcie!
Arius wpatrywał się w tajemniczą postać z pewnego rodzaju tryumfem;
kiedyś w globalnej sieci Internetu znalazł dowody na istnienie zaawansowanej
technicznie cywilizacji z przeszłości oraz jej obecnej aktywności…. Były to
jedynie poszlaki….
… Ale teraz przed nim siedział żywy dowód!
Mnich dotknął ręki tajemniczej postaci i przez krótką chwilę wyglądali tak,
jakby przekazywali sobie myśli za pomocą telepatii. Kiedy odsunął rękę
ponownie zwrócił się do Aryjczyka:
‒ Powinieneś wiedzieć, że część twojego DNA jest tożsame z DNA tej
prehistorycznej rasy…. Dlatego tak łatwo i naturalnie hakowałeś serwery
Chemika. Sieć neuronowa, z której dzisiaj korzystałeś, była zbudowana przez tę
starą rasę ludzką, której część genów ty posiadasz. Jesteś naturalnym
operatorem starożytnych urządzeń neuronowych. To rzadka cecha!
‒ ... Cecha aryjska? ‒ upewniał się Arius.
Gospodarz uśmiechnął się życzliwie i wstał.
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‒ To Neribu ‒ przedstawił tajemniczą postać.
Arius również wstał w oznace szacunku i ciepłym głosem zwrócił się do
tajemniczej postaci:
‒ Miło przebywać w twoim towarzystwie.
Postać uniosła ręce dotykając półprzezroczystej tkaniny by ją wreszcie
zdjąć. Ukazała się ludzka, kobieca twarz o niespotykanej urodzie. Pasowała
dokładnie do postaci z fresków malowanych i rzeźbionych w starożytnym
Egipcie. Jej skóra była koloru biało-stalowego, świeża i zdrowa. Świdrujące
oczy w różnych odcieniach, trudnego do określenia koloru przenikliwie
skanowały wszystko i wszystkich... aż iskrzyły witalnością. Wysokie kształtne
czoło, delikatnie zdobione ostrą kreską ciemnych brwi, dopełniały długie rzęsy,
pulsujące ledwo widoczną poświatą, w trudnym do sprecyzowania kolorze.
Niby człowiek współczesny, ale taki po ‘dobrym tuningu’. Jej smukła
sylwetka była napędzana jakąś trudną do opisania energią.
Niespodziewanie wysunęła prawą rękę do Ariusa w geście przywitania.
On odpowiedział w taki sam sposób i uścisnęli sobie dłonie. Neribu miała
mocny, szczery uścisk... ale nic po za tym się nie wydarzyło! Arius nie zemdlał,
nie spocił się, nic go nie poraziło... nic takiego, co by było oczekiwane przy
dotknięciu postaci z innego świata!
Ulżyło mu!
‒ Miło cię wreszcie poznać, Aryjczyku. Śledziłam twoje ekscesy w sieci i
szczerze ci kibicowałam. ‒ Jej głos był miły i spokojny. Biegły angielski z
ledwo wyczuwalnym akcentem. Na dźwięk tych pochwał Arius poczuł się jak
prawdziwy celebryta. Chciał odwzajemnić się czymś równie miłym, ale Mnich
okazał zniecierpliwienie i przerwał:
‒ Potem sobie poopowiadacie historyjki z Internetu! Teraz do roboty, czas
ucieka! ‒ Usiadł i kontynuował: ‒ Chemik to też postać z prehistorii. Uważamy,
że to kreatura o wiele starsza od rasy, którą reprezentuje Neribu! To nawet nie
jest człowiek. Chemik to humanoid, ale należy do całkiem innej gałęzi
ewolucji. Nie myśli jak ludzie... wartości, które on wyznaje zasadniczo różnią
się od naszych! Mówiąc kolokwialnie: nie oczekujemy żadnej przyjaźni czy
sympatii z jego strony; a tylko same kłopoty! Ziomkowie naszej Neribu już
setki tysięcy lat temu prowadzili wojny z tą wściekłą rasą humanoidów i byli
przekonani, że wyplenili skutecznie. I prawie mieli rację....
‒ Prawie? ‒ zawiesił głos Arius.
‒ Właśnie, prawie. Ale to może opowie ci sama Neribu. Natomiast co do
Chemika…. To jakaś ekspedycja naukowa z przed stu lat odnalazła na pustyni
dobrze zakonserwowane ciało humanoida. Całkiem niedawno zainteresowała
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się nim korporacja XaS, której genetycy regenerują wszystko, co znajdą z
prehistorii. Wyciągnęli więc z humanoida kod genetyczny i odbudowali jego
klona w bliżej nieznanej liczbie osobników! Jesteśmy pewni, że Chemik to
właśnie taki humanoid zbudowany ze znalezionych kodów DNA. ‒ Mnich
ponownie przesunął cienką papierową teczkę w stronę Hackera. ‒ To jest
właśnie jego kod genetyczny: rdzeń ludzki... ale reszta już nie!
‒ Znalazłeś te kody genetyczny w Internecie?
‒ Tak, w serwerze agencji rządowej National Security Agency. Oni też
wiedzą co robi XaS, ale jakoś nic nie reagują. Mogą być w spisku z XaS…. Ale
nie muszą! Nie ma żadnych dowodów na takie oskarżenie.
‒ Czyli możliwy wspólny projekt? ‒ dopytywał Arius.
‒ Niewykluczone… również nie potwierdzone! Ale najciekawsza część
naszych ustaleń niezbyt jest pocieszająca! Chemik stosuje całkowicie odmienne
systemy nośników pamięci oraz zagadkowe systemy sieciowe oparte na
procesorach zbudowanych z DNA. Systemy te, oparte na łańcuchach DNA nie
są w pełni znane współczesnej nauce. Różnią się całkowicie od procesorów
krzemowych! Różnią się też od procesorów neuronowych!
‒ W twardym dysku zamiast krzemu stosuje się biologiczne DNA?
‒ Tak. Chemik nawet nie stosuje Sieci Neuronowych, które my stosujemy ‒
potwierdził zakonnik.
‒ W takim przypadku humanoid odbudował starą, nieznaną obecnie
technologię z przed setek tysięcy lat, a może nawet z przed milionów lat ‒
zamyślił się Arius. ‒ Komputery DNA to bio-komputery, w których obliczenia
zachodzą poprzez reakcje chemiczne pomiędzy cząsteczkami DNA. Dane są
zakodowane w postaci spiral DNA. Ale do tego potrzebne są enzymy… albo
sztuczne enzymy, aby sprowokować reakcje chemiczne w DNA. To
identycznie, jak w odtrutce na skopolaminę.... Wtedy Chemik użył tej samej
‘płaszczyzny logicznej’.
‒ Czy coś chcesz nam powiedzieć? ‒ zaciekawił się tym wątkiem Mnich.
‒ Nie teraz! ‒ uciął Aryjczyk. ‒ W takim przypadku enzymy w połączeniu z
DNA to znak towarowy Chemika, po którym zlokalizujemy dokładny adres
jego nowej meliny!
Komnatę wypełniła cisza. Każdy w myślach układał i systematyzował
zdobyte dane. Milczenie przerwał Arius:
‒ Lecę do USA. Może Chemik zdążył uciec z Seattle, ale możliwe, że jest
jeszcze w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie! Masz przecież zapisane jego
adresy ‒ zwrócił się do Mnicha. ‒ Spróbuj znaleźć jego nową norę! Dokładną
pozycję.
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‒ Sekunda! ‒ odezwała się Neribu ‒ Lecę z tobą!
Aryjczyk spojrzał w jej kierunku nie ukrywając zdziwienia. A ona
pośpiesznie kontynuowała:
‒ Nikt nie zna, tak dobrze jak ja, tego humanoida. A w ogóle to posiadam
wiele umiejętności oraz znam kilka tricków, niezbędnych przy spotkaniu z nim
osobiście.
Arius i Mnich spojrzeli po sobie i przytaknęli jej.
‒ Biegnij po walizki ‒ rzucił pośpiesznie Aryjczyk. ‒ Nie traćmy czasu!
‒ Jakie walizki? ‒ zdziwiła się Neribu.
‒ Spokojnie ‒ uśmiechnął się zakonnik. ‒ On myśli, że jesteś kobietą
współczesną i nosisz coś jeszcze, oprócz tego swojego płaszcza. Daj mu trochę
czasu!
Mężczyźni wymienili między sobą jeszcze kilka ważnych uwag, po czym
uścisnęli sobie dłonie. Wychodząc z jaskini, Arius powiadomił pilota przez
radio, aby natychmiast rozgrzewał silniki awionetki.
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

IV
M

inęła doba od chwili, odkąd to aryjski Hacker i kobieta starożytnej rasy,
opuścili Afrykę. Oboje bez kłopotów dotarli do stolicy Stanów
Zjednoczonych. Międzyczasie Mnich wraz ze swoimi specjalistami przy użyciu
sieci neuronowej włamali się do licznych serwerów systemów nawigacji GPS i
centrum monitoringu miejskiego Seattle, w celu śledzenia wszystkich
samochodów opuszczających melinę Chemika. Zdobyty adres natychmiast
został otoczony tysiącem obiektywów, łącznie z tymi z satelit. Z obserwacji
wynikało, że miejsce pośpiesznie opuściło szesnaście samochodów w różnych
kierunkach miasta. Ale tylko niewielka część z nich opuściła Seattle. Grupa
kilku samochodów udała się na południowy wschód i wyglądała jak eskorta. Po
całym dniu panicznej ucieczki dotarli do Washington D.C..
Wtedy właśnie Kebiru i Obey, specjaliści Sieci Neuronowej z jaskini w
Gabonie wpuścili wirusy w komputery pokładowe uciekających samochodów
potencjalnej eskorty Chemika. Chcieli w taki sposób zdobyć tajne kody i szyfry
do blokad wjazdów chroniących budynek, w którym znajdą ewentualne
schronienie.
Założenia grupy pościgowej dowodzonej przez Ariusa i Neribu
prognozowały, że eskortowanym jest sam Chemik! Grupa zlokalizowała nawet
obiekt, który zapewniłby ochronę uciekinierom z meliny w Seattle. To gmach
Loży Masońskiej Towarzystwa Złotego Brzasku w stolicy USA, Waszyngtonie
D.C..
Lożę założono jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego wieku i skupiała
ważnych oficjeli oraz polityków o poglądach New World Order; ale również
finansjery nowojorskiej z Wall Street i londyńskiej z City of London; należeli
też do niej funkcjonariusze nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej.
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Był to, swego rodzaju ewenement kulturowy, łączący różne, a nawet
sprzeczne ze sobą ideologie społeczne oraz sprzeczne cele. A spoiwem tych
ideologi była całkowita alienacja od Świata Natury!
Loża Masońska Towarzystwa Złotego Brzasku to urzeczywistnienie quasiideologi ruchu opartej na ”filozofii hermeneutycznej”. Zakładała ona całkowite
wyizolowanie ludzkości od reszty naturalnego świata: zwierzęcego oraz
roślinnego. Szkodliwość ”hermeneutyzmu” została udowodniona przez
psychiatrów, lekarzy, socjologów, biologów... a szczególnie przez samych
filozofów! Wykładnia ”hermeneutyzmu” uważana jest częściej jako ‘ideologia’
używana przez socjopatów, faszystów, komunistów, socjalistów i syjonistów...
natomiast rzadziej jako ‘filozofia’ lub nawet jej składowa.
Ideologia - zwana też filozofią - ”hermeneutyczna” oraz jej zgubne skutki
zostały dostrzeżone i docenione przez klan Rockefellerów, którzy już we
wczesnych latach XX wieku wprowadzali siłowo elementy ”hermeneutyzmu”
do systemu edukacji w USA. Rockefellerowie jako główni sponsorzy Komisji
Edukacji Narodowej w Stanach Zjednoczonych zajmowali w tej Komisji ważne
stanowiska. Do tej tej pory cytuje się paskudne powiedzenie Rockefellera z
tamtych czasów: "... nie potrzebuję szkolić geniuszy, wystarczą mi idioci
umiejący policzyć swoją pensję i rozumieć czas pokazywany przez zegarek,
aby nie spóźniali się do roboty...".
W Stanach Zjednoczonych, do chwili powstania Komisji Edukacji
Narodowej, edukacją zajmowały się organizacje społeczne, wyznaniowe oraz
urzędy miejskie. Szkoły i ich program nauczania był autonomiczny bez
elementów centralizacji. Nie spodobało się to Rockefellerom oraz innym im
podobnym toksycznym odpadom ludzkości o przerośniętych własnych ”ego”.
Dlatego też uparcie forsowali idee ujednolicenia programów nauczania według
klucza napisanego właśnie przez tych zwyrodniałych syjonistycznych i
masońskich potworów, którym przeszkadzało kształcenie niezależnych,
autonomicznie myślących i wolnych obywateli.
Loża Masońska Towarzystwa Złotego Brzasku stawiała sobie za cel
zdobycie wpływów politycznych - kosztem lojalności do czegokolwiek...
skupiała zwykłe łajzy biegnące za karierą w polityce i biznesie. Łajzy... bez
pomysłu na siebie!
Nawet w czasach współczesnych, w XXI wieku Loża nadal ‘produkowała’
swoich polityków oraz prezesów, niezbędnych do zatkania dziur w wątpliwej
reputacji fundacjach oraz pasożytniczych think-tanków.
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Według przeprowadzonych analiz, to właśnie waszyngtońska siedziba Loży
Masońskiej idealnie pasowała do tego, aby ukryć taką kanalię w osobie
Chemika.
Budynek Loży Masońskiej Towarzystwa Złotego Brzasku był okazały,
czteropiętrowy. Zajmował cały blok; czyli całą szerokość i długość pojedynczej
ulicy. Robił narcystyczne wrażenie i ociekał przepychem. Ozdobiony wieloma
znakami wolnomularzy, których symbolika była pilnie i zazdrośnie strzeżoną
tajemnicą przez jej członków. Tak samo strzeżone były tajne rytuały,
odbywające się w jego wnętrzu. Seledynowe ściany rezydencji wolnomularzy
nawiązywały do symboliki Szkocji i Walii. Obiekt miał blaszany, ciemnozielony dach kopertowy, z wystającymi wypustkami okiennymi. W środku
posesji znajdował się spory dziedziniec.
Dwa główne wejścia; od północy i od południa, opatrzone w wysokie
solidne dwuskrzydłowe drzwi, pokryto znakami pisowni sumeryjskiej oraz
staro-egipskiej. Przy wejściach znajdowały się liczne systemy monitoringu.
Cały budynek był kontrolowany przez urządzenia optyczne, termiczne i sensory
ruchu. Dodatkowe zmyślne fotokomórki zamontowano na ozdobnych
wysokich, metalowych słupach oświetleniowych okalających posesję.
Praktycznie nie istniał żaden skrawek, który nie byłby dokładnie strzeżony! We
wszystkich oknach były zamontowane stalowe żaluzje i laserowe czujniki
drgań. Od środka każde okno chroniła siatka antyakustyczna, blokująca
wydobywanie się dźwięku na zewnątrz, aby nikt nie usłyszał co działo się
wewnątrz.

K

ilka mil od autostrady prowadzącej do Washington D.C. znajdowała się
popularna i zatłoczona galeria handlowa. Zjeżdżali tu na zakupy okoliczni
mieszkańcy oraz urzędnicy ze wszystkich zakątków stolicy. W takim tłumie
odpowiednio wyszkolonym agentom łatwo było zachować anonimowość;
chociaż wszędzie aż roiło się od licznych systemów monitoringu osobistego,
jak i przemysłowego.
Ciemny, duży SUV pojawił się dyskretnie tuż przy wyznaczonym punkcie
kontaktowym, od zachodniej strony galerii handlowej. Nikt z niego nie
wychodził przez długie minuty. Przyciemnione szyby utrudniały ustalić
dokładną liczbę przybyłej ekipy. To przednia straż konwoju, którego
niecierpliwie oczekiwał Arius.
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W pewnej chwili, w oddali pojawiły się trzy identyczne SUV-y. Szybko
zbliżyły się do tego pierwszego. Po kilku sekundach we wszystkich otworzyły
się przednie drzwi od prawej strony i wysiadło czterech mężczyzn. Odziani byli
w ciemne garnitury i nosili ciemne okulary. Każdy z nich trzymał prawą rękę
wyżej; w taki sposób, aby łatwo i szybko dosięgnąć swojego pistoletu. Odeszli
od samochodów i czekali.
Arius wyszedł ze swojego auta, stojącego nieco z dala. To znak, że można
rozpocząć procedury.
Agenci szybko doszli do niego z wykrywaczem metali. Po pobieżnej
pozytywnej kontroli przystąpili do ustalenia personaliów. Aryjczyk zbliżył swój
kciuk do skanera, zostawiając do analizy jego obraz. Po kilku sekundach skaner
wydał dźwięk, że nikt o takim odcisku palca nie figuruje w rejestrze
terrorystów.
Hacker zaśmiał się w myślach, ponieważ wcześniej nałożył cienką nanofolię z wydrukowanymi laserowo odciskami palców samego wice-prezydenta
Stanów Zjednoczonych! Taki sobie kawał! Odbitki tych odcisków palców
krążyły po Internecie. Ale oprócz dobrego żartu, Aryjczyk nie mógł przecież
pozwolić agentom, aby zdobyli jego prawdziwe znaki biometryczne.
Po zakończeniu tej krótkiej procedury agent ruchem ręki skinął w kierunku
SUV-ów.
Z trzeciego auta wyskoczył mężczyzna, aby energicznie otworzyć tylne
drzwi pojazdu.
Niemal natychmiast wysiadł z niego wysoki, postawny, starszy mężczyzna.
Wiatr delikatnie rozwiewał jego szare, dłuższe włosy, sięgające ramion. Bez
tracenia czasu ruszył w kierunku Ariusa. Mimo swojego wieku tryskał energią,
a w jego ruchach oraz wyprostowanej postawie był widoczny żołnierski sznyt.
Czasami kojarzył się z nakręconym robotem. To wysoki rangą oficer Air Force
w stanie spoczynku: Edgar Snow. Obecnie kongresman oraz przewodniczący
Komisji Kongresu d.s. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego.
Ale najważniejszy, w obecnej sytuacji był fakt, że to właśnie kongresman
Snow był odpowiedzialny za bezpieczeństwo stolicy Imperium jakim było
miasto Washington D.C.. To Snow kierował i doradzał agencjom jak
rozwiązywać sytuacje kryzysowe oraz zapobiegać epizodom terrorystycznym.
Kiedy zbliżył się do Aryjczyka: uśmiechnął się zdejmując lustrzane okulary.
Jego świdrujące i przenikliwe oczy zeskanowały wszystko szybko i dokładnie.
Następnie uścisnął serdecznie prawicę Ariusa.
‒ Chociaż wiem, że znowu coś rozwalisz w mieście… i tak się cieszę z
twojego widoku! ‒ przywitał się kongresman, we właściwy sobie tylko sposób.
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‒ Też miło cię zobaczyć ‒ odwzajemnił się Hacker. Po czym dodał: ‒
Przekaz telewizyjny dodaje ci parę lat. W rzeczywistości wyglądasz dużo
młodziej.
‒ Doprawdy? ‒ nie krył zdziwienia Snow. ‒ Chyba wyrzucę tych
specjalistów od PR i wizażystki... i przyjmę nowych!
‒ Celne spostrzeżenie.
‒ Mów co cię sprowadza do stolicy Imperium? ‒ Kongresman nagle
spoważniał.
‒ Potrzebuję, jak to wcześniej ująłeś, coś rozwalić w Centrum ‒
odpowiedział szczerze Aryjczyk.
‒ Masz moje pozwolenie, każdy niezbędny obiekt…. Za wyjątkiem Białego
Domu, Kongresu, Pentagonu i obiektów Agencji Bezpieczeństwa Narodowego!
‒ Nie, to żaden z nich! ‒ natychmiast uspokoił.
‒ No dobrze, jeśli to inny obiekt…. Nie chcę znać szczegółów. Wiem kim
jesteś: prawdziwym patriotą! ‒ Kongresmen zamyślił się przez chwilę, sięgając
pamięcią dawnych czasów; kiedy poznał młodego Ariusa, pełnego zapału i
niezwykle inteligentnego. Snow był jego pierwszym instruktorem wojskowym,
uczącym pilotażu samolotu F-18 Super Hornet. Obaj spędzili ze sobą mnóstwo
czasu oraz wylatanych wspólnych godzin.
Kiedy Arius ukończył Akademię Lotniczą z wyróżnieniem, natychmiast
zgłosił się ochotniczo na misję w Republice Południowej Afryki. Były to ściśle
tajne akcje Pentagonu, z cichym i niejawnym wsparciem ONZ-u.
Tuż po zestrzeleniu przez najemników F-18, pilotowanego przez Ariusa,
Edgar Snow, wówczas pułkownik, mocno przeżywał utratę swojego ulubieńca.
Przez długie miesiące zarzucał sobie, że pozwolił tak młodemu i jeszcze
niezbyt doświadczonemu pilotowi uczestniczyć w tym niebezpiecznym
konflikcie. Odczuwał osobistą odpowiedzialność za tego młodego patriotę!
Kiedy przyszły meldunki od szpiegów, że młody pilot mógł się jednak
uratować, pułkownik Snow natychmiast zarządził misję ratunkową. Szukano go
przez miesiąc, przeczesując każdy skrawek dżungli z samolotów zwiadu
elektronicznego oraz satelit wojskowych. Wreszcie natrafiono na dziwny ślad,
ukrywającej się w dziczy, jakiejś grupy. Po obróbce zdjęć analitycy byli
zszokowani: to była grupa dorosłych goryli, w której stwierdzono obecność…
człowieka!
Sześć godzin później grupa komandosów z Delta Force była już na miejscu.
Zbliżyli się do siedliska goryli, które jednak zdążyły go opuścić niemal w
ostatniej chwili. Gorylom nie uszło uwadze lądowanie komandosów w dżungli.
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Pozostał tylko Arius, który przyglądał się z ukrycia przybyłym żołnierzom i
rozpoznał w nich przyjaciół.
… Później powrót do jednostki wojskowej... medale … i awans do stopnia
kapitana.
‒ Ścigam pewnego jegomościa, którego gdybyś i ty poznał ‒ wyjaśniał
sytuację Aryjczyk na tyle, na ile mógł ‒ z pewnością nie miałbyś krzty litości
dla niego!
‒ Okay. Tylko nie przesadzaj z ogniem…. Czasami odnoszę wrażenie, że
używasz niewspółmiernie dużych ilości środków wybuchowych do sytuacji! ‒
Kongresman mrugnął znacząco okiem. ‒ Czy mógłbyś coś wreszcie zniszczyć
w taki sposób, aby nie trzeba było później sprzątać przez kilka miesięcy?
‒ Oczywiście że mógłbym… ale nie czułbym się z tym wcale dobrze!
Obaj mężczyźni wybuchli dzikim śmiechem.
Stojący opodal ochroniarze spojrzeli tylko po sobie głupim i pytającym
wzrokiem. Niczego przecież nie słyszeli.
Edgar Snow znowu poczuł bliską obecność oficera, z którym dogadywali się
niemal w każdej kwestii. Doskonale rozumieli swoje specyficzne poczucie
humoru. Tęsknił za tym! Niestety w Kongresie widywał na ogół nudnych
kongresmenów, ociężałych senatorów i jeszcze nudniejszych urzędników. A co
do dziennikarzy… to katastrofa intelektualna!
‒ Kiedy planujesz akcję?
‒ Dzisiejszej nocy ‒ odrzekł pośpiesznie Hacker.
‒ Dobrze. Rozwal co masz do rozwalenia i spieprzaj stamtąd najszybciej jak
możesz! ‒ Snow kalkulował coś w myślach. Po chwili zapytał: ‒ Starczy ci
dwadzieścia pięć minut na ucieczkę?
‒ To centrum stolicy! A na dodatek obiekt nie jest jeszcze w pełni
rozpoznany. Myślę, że czterdzieści pięć minut mi starczy. ‒ Aryjczyk targował
się o każdą jednostkę czasową.
‒ No dobrze ‒ westchnął kongresman. ‒ Zapewnię tobie te czterdzieści
minut. Ale po upływie tego czasu założę taką blokadę miasta, że nikt się nie
wymknie!
‒ Dam radę! ‒ zapewnił Arius.
Mężczyźni zamienili jeszcze kilka uwag, doprecyzowując potencjalne skutki
akcji dla miasta oraz ewentualny pościg jakiegoś przypadkowego policyjnego
patrolu.
Uścisnęli sobie serdecznie dłonie powtórnie i rozstali się. Kolumna czterech
ciemnych SUV-ów pośpiesznie oddaliła się z galerii handlowej.
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Aryjczyk wsiadł do swojego pojazdu, wspominając czasy sprzed dwunasty
laty: był już rezerwistą, kiedy Edgar Snow odnalazł go i poprosił o
uczestniczenie w tajnej misji. Potrzebował kilku doświadczonych i lojalnych
pilotów. Warunek: Snow musiał wszystkich znać osobiście i mieć do nich pełne
zaufanie.
Żaden z pilotów mu wtedy nie odmówił. Wszyscy udali się do Nevady na
kilku miesięczne szkolenie pilotażu super-nowoczesnych samolotów piątej
generacji F-22 oraz F-35.
Tajną akcję prowadzoną przez National Security Agency koordynował
osobiście Edgar Snow. Chodziło o zniszczenie instalacji radarowej w okolicach
Panamy i Wenezueli. Radary rozmieścili wtedy Rosjanie, chcąc zaznaczyć
swoją silną obecność w regionie. Do tej akcji nadawały się jedynie maszyny F22 oraz F-35, niewykrywalne lub ledwo wykrywalne dla wroga.
W kilka nocy sześć nieoznaczonych samolotów zlikwidowało cały system
rosyjskiej radiolokacji, nie ponosząc żadnych strat własnych!
Oczywiście, Rosjanie złożyli oficjalny protest do ONZ, ale nie mieli
dowodów oprócz zdjęć nieoznaczonych maszyn. Większość państw NATO już
posiadało wspomniane samoloty w swojej flocie… więc nikomu nic nie
udowodniono. Moskwa musiała się tylko zadowolić lakoniczną rezolucją o
treści: ”… że przestrzeń powietrzną Panamy i Wenezueli naruszyły samoloty
któregoś z państw NATO...”.

A

rius siedział oparty łokciami o stolik, w ogródku niewielkiej kawiarenki.
Obserwował masońską fortecę po przeciwnej stronie ulicy. Uwagę
koncentrował na wejściu do niej, licząc gości ją odwiedzających. Nie było ich
zbyt wielu, ale dało się zauważyć na ich twarzach jakąś ekscytację.
‒ Znaleźli sobie całkiem dobry punkt: Washington D.C., stolica imperium,
Kongres, Senat, centrum polityki światowej, lobbyści różnej maści.... Chcą
przejąć struktury decyzyjne ‒ powiedział jakby sam do siebie.
‒ Do tego dodaj kluczowe agencje państwowe jak: FBI, CIA, NSA,
Pentagon ‒ uzupełniła Neribu.
Arius spojrzał jej w oczy:
‒ Czy myślisz, że oni o niczym nie wiedzą? Jesteś aż taka naiwna?
‒ Myślę, że... wiedzą tylko niektórzy. Tylko ci, co widzą w tym całym New
World Order swoje osobiste korzyści! Takich można znaleźć w każdej agendzie
wymienionej przez ciebie i przeze mnie.
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‒ Znajdziemy tych architektów chaosu! To kwestia czasu. ‒ Położył banknot
na stoliku, wstał i już wesołym tonem zagadnął: ‒ Ale teraz zrobimy dla ciebie
damskie zakupy... jest zbyt upalnie na twój przyciężkawy płaszczyk z
kapturem.
‒ W Afryce też jest gorąco, a płaszczyk mi nie przeszkadzał! ‒ oponowała.
‒ Wyluzuj. Tam byłaś w dżungli, a tu jesteś w mieście.... I więcej się
uśmiechaj! Wszędzie są obiektywy. Kto wie... z twoją urodą może zrobisz tu
karierę modelki? ‒ kontynuował w sposób mało elegancki.
Kobieta wstała i powoli rozpięła kilka guzików w swoim płaszczu.
Następnie chwyciła za jego poły i zrzuciła z siebie. Oczom Aryjczyka ukazała
się postać proporcjonalnej zawodowej modelki; ale nie takiej przeciętnej urody
w stylu ”chudego wieszaka”, jakie widuje się w trakcie pokazów mody lub
pokazów bielizny…. Dojrzał postać kobiety! Prawdziwej. Takiej, jakie widuje
się na okładkach popularnych erotycznych pism dla mężczyzn!
Miała teraz na sobie tylko czarny, lśniący, jednoczęściowy kombinezon;
dokładnie przylegający do jej kobiecych kształtów. Taki kombinezon, jaki
widuje się w filmach Sci-Fi albo w sex shopach.
Minęła chwila, zanim Arius dostrzegł, że Neribu wzbudziła wielkie
zainteresowanie wśród wszystkich gości siedzących w ogródku kawiarenki, a
nawet tych, którzy patrzyli z wewnętrznej jej części. Kobiety również z
nieukrywanym zachwytem spoglądały w jej kierunku.
”Chyba wszyscy tutaj zazdroszczą mi jej towarzystwa” ‒ zauważył w
myślach dumny, uśmiechnięty Hacker. ‒ ”Zaraz wyciągną swoje telefony i będą
kręcić filmy do Internetu.”
Nieśpiesznie sięgnął po jej szary płaszcz zwisający z krzesła. Chwycił
oburącz, i jak przystało na dżentelmena: okrył nim swoją towarzyszkę.
‒ Czy jeszcze masz jakieś uwagi, co do mojej urody? ‒ spytała cicho.
‒ Żadnych! ‒ Złapał jej dłoń i lekko pociągnął. Ruszyli powoli w kierunku
wyjścia.

D

ochodziła druga w nocy. Ciemny, duży furgon medyczny zbliżał się
powoli do budynku Loży Masońskiej, gdzie mógł znaleźć nowe miejsce
pobytowe sam Chemik. Pewności żadnej nie było, ale to jedyny punkt
zaczepienia dla Ariusa i Neribu. Postanowili, że powinni natychmiast
zaryzykować i spróbować odbicie Chemika.
Aryjczyk zatrzymał karetkę sześćdziesiąt metrów od budynku, na tyle
blisko, iż zdawał sobie sprawę, że wzbudził zainteresowanie masońskich
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ochroniarzy. Wraz z nim w samochodzie było jeszcze dwóch uzbrojonych
Aryjczyków w mundurkach medycznych, czekających na sygnał. Arius miał
cały czas otwarty kanał łączności z pobliską artylerią przeciwlotniczą,
rozstawioną przez wojsko w stolicy. Artyleria miała chronić przed atakami
terrorystycznymi urzędy i instytucje demokracji w stolicy światowego
mocarstwa….
… Ale aryjscy hackerzy wdarli się niepostrzeżenie do serwerów systemu
obrony przeciwlotniczej i złamali, a potem zmienili kody, izolując od niego
samych wojskowych. Ci zauważyli to kilka minut temu i włączyli Cichy Alarm.
Cichy Alarm to w żargonie wojskowym alarm, który dociera tylko do
funkcjonariuszy oraz urzędników państwowych. Reszta mieszkańców miasta
nie ma zielonego pojęcia, że zaistniało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Takie
procedury stosuje się w celu uniknięcia zbędnej paniki ludności i zachowania
drożności szlaków komunikacji miejskich w czasie akcji.
Po przeciwnej stronie budynku, do wejścia od strony południowej,
niewielkim samochodem straży pożarnej dojeżdżała Neribu; wraz z dwoma
uzbrojonymi członkami zespołu z Grupy Aryjskiej. Ich auto oraz ich stroje
świadczyły, że mogą być z inspektoratu miejskiej kontroli przeciw-pożarowej.
Arius spoglądał uważnie w swojego laptopa, licząc dostępny arsenał artylerii
przeciwlotniczej miejscowej jednostki Air Force, która chroniła Washington
D.C.. Przesunął cyfrowy suwak na ekranie komputera, określając liczbę rakiet
do odpalenia... następnie przeprogramował je z trybu ziemia-powietrze na tryb
ziemia-ziemia.
Po czy wpisał PIN i wcisnął ENTER.
Teraz czekali aż nadlecą pociski!
Po krótkiej chwili kilka pocisków z zawrotną szybkością wyłoniło się z za
dachów okolicznych kilkupiętrowych, secesyjnych budynków rysując jasne,
cienkie smugi paliwa napędowego na tle nocnych, skłębionych chmur. Z
ogromną energią uderzyły z zadziwiającą precyzją w okna budynku Loży
Masońskiej; przeleciawszy przez nie do środka, przebiły wewnętrzne ściany, by
dostać się do korytarza głównego z windami. Kiedy impet silników
rakietowych ulokował pociski w centrum masońskiej twierdzy... wtedy ich
komputery pokładowe wysłały sygnały do zapalników, aby te zdetonowały
swoje ładunki wybuchowe.
Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła okoliczną zabudową, pozbawiając
szyb we wszystkich oknach pobliskich budynków oraz w wielu stojących
samochodach. Ostry, oślepiający błysk przeszył centrum Waszyngtonu na kilka
sekund.
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”Co za niesamowity widok” ‒ zafascynował się Aryjczyk.
Dzieło architektury sztuki masońskiej, jakim przed chwilą był dach gmachu,
w ciągu zaledwie sekund przestał istnieć! Uniósł się na kilka metrów...
następnie przełamał w kilku miejscach, aby wreszcie rozsypać się w drobne
kawałki i opaść! Siła uderzeniowa wyrwała główne stropy i metalowe chwyty z
betonowych ścian nośnych.
Chwilę później uderzyła druga salwa pocisków sterowanych: pozbawiając
budynek trzech górnych kondygnacji. Duże płyty z żelbetonu z impetem
wyskoczyły ze swoich osadzeń i umocowań; rozłożyły się niczym budowle z
kart. Dumne dotąd symbole tajemne i znaki dekoracyjne Loży Masońskiej
rozsypały się w pył, zanim opadły na ulicę. Tak, oto właśnie waliła się jedna z
potęg New World Order.
”Przechodzimy do następnego aktu. Kurtyna!” ‒ ironizował Hacker.
Przyznał w myślach, że odkąd zakończył swoją karierę wojskową, pociski i
rakiety przeszły znaczącą ewolucję. Szczególnie doceniał ich precyzję i
intuicyjne wyszukiwanie celów.
Kilka następnych pocisków pojawiło się nad zgliszczami, byłego już, dzieła
sztuki Nowego Porządku Światowego. Złowieszczo krążyły w czasie, kiedy
Arius zestrajał blue-print planu konstrukcyjnego zniszczonej właśnie twierdzy
masońskiej, zhackowanego od Urzędu Dzielnicy…. Zestrajał z celownikami
rakiet.
Kiedy już dokładnie określił wszystkie cele wewnętrzne ruin budynku dla
każdej rakiety, wysłał koordynaty drogą radiową.
”… I tradycyjnie wcisnąć ENTER” ‒ bawił się doskonale.
Krążące pociski zareagowały natychmiast. Skierowały się do odkrytych
szybów wind, którymi dotarły do stalowych drzwi schronów.
Pierwszy wybuch: wymiótł potężne stalowe drzwi i futryny, wbijając je w
przeciwległy koniec korytarza.
Drugi wybuch: to powtórka z pierwszego; wybiła kolejne metalowe drzwi i
utorowała drogę do pozostałych komnat schronu.
Trzeci wybuch: wyssał całe powietrze ze schronu. Ciśnienie wyrzuciło w
kawałkach członków ochrony osobistej Chemika na zewnątrz, obrzuciwszy
tkanką miękką i kośćmi świeże ruiny oraz pobliskie ściany sąsiednich posesji
po przeciw-leglej stronie ulicy.
Kiedy gruzy już opadły, ukazały się iskrzące rozerwane i luźno zwisające
kable energii elektrycznej. Huśtały się, wprawione w ruch falą uderzeniową. W
okolicy roznosił się odór gazu, wydobywającego się z uszkodzonych rur
miejskich, nieoczekiwanie pozbawionych przyłączy do budynku Loży
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Masońskiej. W pewnej chwili mieszanka iskier elektrycznych i ulatniającego
się gazu doprowadziła do kilku niekontrolowanych eksplozji. Ruiny
niespodziewanie zajęły się ogniem.
Ale doświadczony Aryjczyk, posiadający imponującą wiedzę z zakresu
pirotechniki w terenach zabudowanych z łatwością przewidział i taką
ewentualność. Miał w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę…. Otóż ‘wyhackował’ dodatkowo z obfitego arsenału Air Force kilka pocisków
ciśnieniowych, które już dolatywały do celu. Były niewielkie, ale niesamowicie
zwrotne; zaprojektowane do niszczenia TIR-ów wjeżdżających do stolicy.
Gęsty monitoring miejski kontrolował wszystkie zjazdy z autostrady i
obwodnicy. Wielu planistów wojskowych oraz ekspertów do walki z terrorem
nie wykluczało ataku terrorystycznego z lądu. W tym celu sprowadzono do
stolicy inteligentne pociski anty-tlenowe typu ‘powietrze-ziemia’ oraz ‘ziemiaziemia’. Działały tak, aby w czasie uderzenia i zniszczenia celu, na przykład
dużego pojazdu, nie spowodować ognia. W czasie wybuchu ładunek wypalał
cały tlen w promieniu stu dwudziestu metrów; pozbawiając w ten sposób
pożywki dla ognia. Unikano więc potencjalnie niebezpiecznych pożarów.
Trzy pociski lecące w linii rozproszyły się tuż nad celem. Samodzielnie
zidentyfikowały najgroźniejsze pożary ruin masońskich i natychmiast zbliżyły
się do nich. Eksplodowały w dziwnym, zielonkawym kolorze… i po chwili po
szalejącym ogniu już nie było śladu!
Arius i dwaj aryjscy operatorzy wybiegli z samochodu w strojach
ratowników medycznych. Dobiegając do ruin odkręcili tlen w swoich butlach,
połączonych do masek przeciwgazowych. Żrący, toksyczny dym wypełniał
zgliszcza. Gęsty kurz utrudniał widoczność. W rękach mieli bosaki i nożyce
hydrauliczne do usuwania przeszkód. Trzech rosłych mężczyzn sprawnie
przedzierało się przez rozrzucone przeszkody, torując sobie błyskawicznie
drogę do schronu. Nie mieli zbyt dużo roboty, ponieważ wybuchy wymiotły
prawie wszystko na zewnętrzną stronę zniszczonej posesji.
Po chwili dołączyła do nich Neribu z dwoma Aryjczykami.
‒ Uważajcie! Mogą jeszcze działać pułapki. ‒ ostrzegła.
Idąc w ruinach obserwowali dokładnie ściany, poszukując czujników ruchu.
Pozbawione centralnego zasilania nie powinny działać , ale mogły mieć własne
źródło energii.
Doszli do korytarza, w którym unosił się dławiący gęsty, trujący kurz.
Poprawili maski i założyli gogle VR, takie jak do gier komputerowych. Ujrzeli
coś w rodzaju wirtualnej przestrzeni 3D, w zakresie 360 stopni. Gogle Virtual
Reality były zsynchronizowane z sonarem, odbijającym sygnały fal radiowych,
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które to fale przenośny komputer zamieniał w obraz; pokazywał ściany i
wszystkie przeszkody znajdujące się przed nimi oraz wokół nich. To był taki
odpowiednik noktowizora, z tą tylko różnicą, że zamiast dobrej
widoczności w nocy, urządzenie dawało dobrą widoczność w dużym zapyleniu
i gęstym kurzu.
‒ Czy wszyscy mają ostry obraz? ‒ upewniał się Arius.
Odpowiedzieli twierdząco.
Minęli jakieś wyrwane metalowe drzwi i znaleźli się w niewielkim
pomieszczeniu. Na ścianach były porozwieszane miny-pułapki z czujnikami
zbliżeniowymi, montowanymi często w minach przeciw-piechotnych. Nie było
pewności, czy zadziałają.
Aryjczyk wyjął z torby urządzenie generujące słabe impulsy
elektromagnetyczne, takie jakie generuje wybuch atomowy, tylko o mniejszej
intensywności. Impulsy te stosowano do zakłócania lub uszkadzania
elektroniki. Wysłał kilka impulsów w ciągu sekund, po czym powiedział:
‒ Pułapki powinny już nie zadziałać.
‒ ”Powinny”? ‒ powtórzyła zaniepokojona Neribu. ‒ Może więcej
dokładności w osądach? Masz pewność?
Arius ruszył do przodu, unikając złośliwości towarzyszki. Ominął ostrożnie
pułapki i dotarł do następnego pomieszczenia.
Pozostali ruszyli za nim.
Wtedy przestrzeń zaczęła wypełniać się jakąś trującą zawiesiną!
‒ Czujniki wykryły gaz bojowy! ‒ krzyknął Hacker. ‒ Sprawdzić dokładnie
swoje maski!
Wszyscy nerwowo spojrzeli na wskaźniki swoich filtrów... były w porządku.
Po chwili dwóch aryjskich operatorów uruchomiło przyniesione ze sobą
wydajne wentylatory, które w kilka sekund oczyściły pomieszczenie z trującego
gazu oraz gęstego, żrącego dymu.
Ruszyli ponownie do przodu.
Po minucie ostrożnej i niebezpiecznej wędrówki wzdłuż krętych, krótkich
korytarzy dotarli wreszcie do celu….
... Kapsuły Medycznej, unoszącej się tuż przy ścianie. Otaczała ją
niebieskawa, gęsta anty-grawitacyjna ciecz ochronna, która skutecznie
zniwelowała fale uderzeniowe atakujących pocisków. W samej kapsule też
znajdowała się gęsta ciecz ochronna, zabezpieczająca półprzytomnego
Chemika. Kapsuła medyczna wykonana była z nieznanego, odpornego stopu.
Posiadała też tajemnicze właściwości przyciągające do swojej zewnętrznej
powierzchni gęstą ciecz ochronną.
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Tak jak przewidywała Neribu, Chemik słysząc niepokojące odgłosy,
błyskawicznie ukrył się w swojej Kapsule Medycznej, którą zawsze miał w
pobliżu. Identycznie, jak setki tysięcy lat wstecz..., kiedy stare rasy ludzi
zwalczały te wredne humanoidy; wtedy też w czasie zagrożenia uciekały do
swoich kapsuł!
‒ Teraz cała scena należy do ciebie ‒ powiedział zaniepokojonym głosem
Arius do Neribu. Wiedział, że nadeszła największa skala trudności całej tej
akcji. Kapsuły Medyczne, czy jak też je określano ‘pojemniki ewakuacyjne’, po
wybuchach lub innych szokach kinetycznych resetują swój ‘system
nawigacyjny’. Po jego ponownym uruchomieniu, system anty-grawitacyjny
unosi kapsułę i pośpiesznie oddala z miejsca zagrożenia. Nie było przecież
czasu, żeby ścigać po ulicach uciekającej kapsuły!
‒ Nie klaszcz tylko dopóki nie skończę ‒ odpowiedziała Neribu,
kontynuując jego specyficzne poczucie humoru. Nosiła pełny ekwipunek
strażacki. Ściągnęła maskę i rękawiczki. Dwaj operatorzy, którzy z nią przybyli
uczynili tak samo. Było im ciężko bez masek tlenowych, ponieważ powietrze
rozgrzewało się z każdą chwilą. Wiedzieli, że muszą się spieszyć przed
zakończeniem resetu nawigacji kapsuły.
Zostało może pół minuty!
Kobieta przesunęła dłonie nad powierzchnią kapsuły tak, jakby szukała
czegoś ukrytego... niewidzialnego. W sekundę potem, ukazało się coś, co
wyglądało na klawiaturę pokrytą nieznanym tekstem. Uśmiechnęła się
nieznacznie: udało się odnaleźć kontakt zewnętrzny z kapsułą.
Przestawiała znaki klawiatury według tylko sobie znanego sposobu. Z jej
twarzy można było wyczytać nerwy i ogromny wysiłek. Sekundy mijały....
W pewnej chwili pojemnik ewakuacyjny drgnął!
Aryjczyk pomyślał, że to Neribu zneutralizowała komputer kapsuły i zaraz
wyciągną z jej wnętrza samego Chemika…. Ale kobieta spojrzała w jego stronę
i krzyknęła panicznie:
‒ Ucieka! Kapsuła zaraz odleci!
Klawiatura zniknęła z obudowy pojemnika ewakuacyjnego… rozpłynęła się!
Arius odepchnął kobietę i błyskawicznie wyjął swój Colt’38.
Rozpoczął kanonadę! Wystrzelił długą serią.
Kule odbite od kapsuły rozhuśtały ją. Rykoszety metalowych odłamków
błądziły niebezpiecznie blisko. Energia kinetyczna uderzających pocisków
skutecznie zakłócała elektronikę unoszącego się urządzenia, które straciło
równowagę i obiło się kilkakrotnie o ściany pomieszczenia. Aryjczyk
błyskawicznie zmienił magazynek i ponownie wystrzelił jego zawartość. Wtedy
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pojemnik ewakuacyjny wydał dziwny elektroniczny dźwięk i gwałtownie
opadł.
‒ Starczy! ‒ krzyknęła Neribu. ‒ Kapsuła ponownie zanotowała kryzys
nawigacyjny i zaczęła się resetować na nowo!
Powtórnie zbliżyła obie dłonie odnajdując klawiaturę. Wtedy pojemnik
ewakuacyjny ponownie uniósł się lekko.
‒ Pośpiesz się, bo nie chcę w pogoni za nią biegać niczym alfons za
panienką po całej dzielnicy! ‒ Hacker poczynił nerwową uwagę, potrząsając
sugestywnie pistoletem. ‒ To duża mieścina!
‒ Poważnie? ‒ odgryzła się. Przesunęła wzrokiem w kierunku Colta'38 ‒
Możesz już go ukryć... i nie chwalić się długą lufą!
Zaskoczony Aryjczyk pogardliwie zmrużył oczy i wkładając pistolet za
pasek odparł:
‒ Laleczko.... Dowcip ci się wyostrzył!
Minęło kilka długich, niepewnych sekund.
Rozległ się cichy syk wydostającego się powietrza.
‒ Jest ‒ powiedziała sama do siebie. Teraz miała więcej czasu na złamanie
kodu. Odwróciła się przodem do obserwujących i z dumą w głosie przemówiła:
‒ Puk, puk…. Otwarte!
Pstryknęła palcami. Kapsuła osiadła, a po sekundzie zarysował się, dotąd
niewidoczny, kontur drzwi, czy raczej dużego włazu. Kiedy stał się całkiem
przezroczysty, ukazała się budząca odrazę postać... humanoida!
‒ Ale paskudny! ‒ wysyczał zdumiony Aryjczyk.
Dwóch operatorów błyskawicznie oderwało właz od kapsuły i wytaszczyli w
mało elegancki sposób humanoida na zewnątrz. Kiedy zaskwierczał w
dziwacznej mowie, to dostał z łokcia i po chwili kontynuował półprzytomny
stan swojej świadomości. Aryjczycy wyjęli nosze i położyli na nich to
dziwadło, przykrywając termiczną narzutą. Włożyli w nią butlę z tlenem i
odkręcili kurek, aby brzydal mógł swobodnie oddychać.
Droga powrotna trwała krócej i obyła się bez żadnych niespodzianek.
Wyszli z gruzów na ulicę, taszcząc paskudę w mało wyszukany sposób.
Słychać było syreny zbliżających się licznych wozów strażackich oraz reszty
pojazdów uprzywilejowanych. Mijający ich policjanci, torowali im drogę do
stojącego opodal samochodu medycznego.
Ekipy w strojach strażaków i medyków weszły do swoich pojazdów wraz ze
zdobyczą, opuszczając w pośpiechu miejsce zdarzenia.
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Rozdział:

V
Ś

witało, kiedy duża łódź motorowa pośpiesznie opuszczała wody terytorialne
Stanów Zjednoczonych. Kapitan jednostki pływającej obserwował dokładnie
radar, szukając okrętów straży wybrzeża Coast Guard. Jednocześnie pierwszy
oficer wypatrywał bezpośrednich zagrożeń przez lornetkę, ponieważ często
zdarzało się, że wybrzeże patrolowały wojskowe drony latające. Zarysy
bezludnych wysepek szybko oddalały się i łódź wpływała w akwen Atlantyku.
Mundury obu oficerów lśniły nienaganną bielą, udekorowane połyskującymi
metalicznie guzikami i odznakami. Obaj byli w średnim wieku i nosili krótko
przystrzyżone brody, co dopełniało ich prezencji powagi wilków morskich.
Sternik był nieco starszy i wyróżniał się dość znacznie z tej trzyosobowej
załogi: nosił białą czapkę z daszkiem z logo Żeglugi Śródlądowej stanu Illinois,
niebieską koszulkę bez rękawów i białe dżinsy. Wszyscy oni mieli reputację
dość solidnych oraz skutecznych przy wykonywaniu różnych najemnych zadań;
niekoniecznie przestrzegając prawo Żeglugi Morskiej. Ale to akurat było zaletą
w tym zawodzie i powodowało, że ich kalendarz był całkowicie zapełniony
zleceniami na cały rok do przodu. W dodatku dysponowali idealnym sprzętem
do pracy: czyli szybką i zwrotną łodzią motorową, o długości czterdziestu
dwóch metrów, mogącą przewozić większe ilości towaru. Precyzując, towaru,
którego nie przewiózłby za żadne pieniądze, każdy inny legalnie działający
armator.
Drzwi centralnego pomieszczenia sterującego otworzyły się gwałtownie.
Arius wszedł do środka i zapytał z udawanym spokojem w głosie:
‒ Nic się ciekawego nie dzieje?
‒ Pusto w całej okolicy ‒ odparł pierwszy oficer, nie odrywając ani na
chwilę lornetki od oczu.
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Kapitan uniósł wzrok znad ekranu radaru i rzucił jakby od niechcenia:
‒ Wszyscy popłynęli do La Cecil.
Oznaczało to dokładnie, że plan Aryjczyka nie zawiódł. Tuż przed
opuszczeniem portu wy-hackował kody dostępu do nieczynnej już, wojskowej
wieży radarowej, zbudowanej jeszcze przed drugą wojną światową na
niewielkiej wysepce La Cecil. Nikt tej wieży już nie używał od lat, ale
wszystkie oryginalne urządzenia pozostawiono. Zhackowane ze sztabu
regionalnego Coast Guard kody, wysłano sygnałem radiowym jako polecenie
uaktywnienia nadajników wieży radarowej. Uaktywnione nadajniki poważnie
zaniepokoiły wojskowych i w trybie alarmowym wysłali wszystkie swoje
jednostki pływające w okolicy, aby sprawdziły co się tam dzieje. Dzięki temu
powstał pusty korytarz morski, którym Arius wraz z ”towarem”, mógł niczym
nie niepokojony opuścić bezpiecznie USA.
Kapitan łodzi i Arius znali się z wcześniejszych akcji. Mieli zaufanie do
siebie nawzajem. Dla bezpieczeństwa całej akcji należało pośpiesznie wywieźć
Chemika ze Stanów Zjednoczonych. Istniała obawa, że został w jakiś sposób
oznaczony izotopem lub nano-emiterem, który pozwoliłby na szybkie
zlokalizowanie jego miejsca pobytu oraz miejsca przesłuchań, planowanych
przez Neribu. Należało wywieźć humanoida natychmiast z obszarów, które są
nasycone ogromną ilością masztów sieci telefonii komórkowej systemu 4G
oraz 5G; czyli z miast i terenów przemysłowych. Dla całkowitej pewności
najlepiej opuścić ląd... na morzu jeszcze nikt nie zbudował sieci 5G.
Natomiast satelity systemu 5G, krążące po orbicie nie są już tak wydajne, z
uwagi na duże odległości. Słabym punktem sygnałów 5G są spore przestrzenie
oraz wrażliwość na przeszkody: gęste chmury, a nawet częste opryski
chemiczne z samolotów, zawierające stężenie metali ciężkich. Ale opryski
odbywały się tylko nad lądem.
Dlatego fale 5G muszą być wzmacniane przez gęsto budowane maszty.
Nawet przewożenie autostradą półprzytomnego Chemika mogłoby zostać
wykryte przez liczne czujniki i lokalizatory, zamontowane przy każdym
zjeździe.

N

a rufie łodzi znajdowało się pomieszczenie, które zostało zaakceptowane
przez Neribu jako nadające się do przesłuchań humanoida... metalowe
ściany, zespolone gęstym rzędem nitów z jednym wejściem i bez okien. To
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dawna chłodnia do przewozu produktów rolnych; obecnie nie używana stała
pusta.
Humanoid leżał pośrodku sali na metalowej pryczy przyczepiony pasami.
Pozbawiony kapsuły medycznej kiepsko sobie radził, co wskazywało, że
pierwsza fala uderzeniowa niszcząca masońską twierdzę musiała go całkowicie
zaskoczyć. Zanim dotarł do kapsuły i wlazł do niej, był już ogłuszony. W czasie
jego ewakuacji z Washington D.C. postanowiono, że należy wstrzyknąć mu
sterydy, aby zniósł transport do portu, gdzie czekała już łódź. Teraz też
wstrzyknięto mu sterydy i czekano na efekty ich działania.
Chemik otworzył usta i w chwilę potem otworzył oczy. Wpatrywał się tempo
przez kilka sekund w sufit i bez ujawniania swoich emocji odezwał się całkiem
przytomnie:
‒ Co teraz? ... Chcecie się czegoś dowiedzieć? Będziecie musieli długo
prosić! ‒ Jego głos z każdą sylabą stawał się więcej ludzki. Po czym
błyskawicznie oderwał wzrok od sufitu, aby utkwić w Ariusie.
‒ Przepłaciłeś za tę odtrutkę na skopolaminę! Ale w pakiecie dostałeś
prezencik! ‒ Zaczął się głupawo i głośno śmiać. Skwierczący głos nie dodawał
mu powagi.
Aryjczyk oparł się spokojnie o pryczę, pozwalając kreaturze na wstępną
swobodną wypowiedź. Neribu stała tyłem, aby nie zdradzić za wcześniej swojej
tożsamości. W pomieszczeniu, w kątach stali jeszcze dwaj operatorzy z Grupy
Aryjskiej. Pozostali dwaj byli na pokładzie, żeby obserwować pracę załogi
łodzi motorowej, co do której mogli mieć pewne zastrzeżenia. Zwłaszcza, że
kapitan zwykle gadatliwy i wesoły, tym razem często milczał; unikając rozmów
wpatrywał się w pusty horyzont.
Humanoid wyszczerzył swoje ostre, cienkie, szpiczaste zęby, o teksturze
przezroczystej szarości. Zamiast ust było coś w rodzaju napiętej sinej dętki
równo otaczającej uzębienie. Nos i układ twarzy zbliżony do ludzkich kształtów
pokryty był szarą, bez połysku, miękką skórą, z której sączył się zawiesisty,
śmierdzący płyn. A tam, gdzie powinny rosnąć włosy… rosły dziwne wypustki
skórne, kojarzące się z nieodcedzonym ryżem strączkowym.
‒ Wiesz, ale inni też przepłacili... więc aż tak się tym nie przejmuj. ‒
Ironizował cały czas, szczerząc te swoje ohydne zębiska. Jego duże, okrągłe
oczy zmieniały odcienie szarości proporcjonalnie, do wyrażanych lub celowo
uzewnętrznianych emocji.
Arius zbliżył twarz do jego cuchnącego otworu usznego i zapytał:
‒ Czy to właśnie tym słyszysz?
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Chemik rozejrzał się, po czym schował zęby za napiętą dętką. Nic nie
odpowiedział.
‒ Czy mówisz o pakieciku, do którego włożyłeś te sztuczne enzymy? ‒
Aryjczyk rozpoczął przesłuchanie.
Oczy kreatury zmieniły odcień. Arius obszedł łóżko i zbliżył się do jego
drugiego otworu usznego, który też cuchnął.
‒ Usunąłem je dokładnie. Te enzymy! Nie ma już po nich nawet śladu.
Dlatego właśnie, nie wyczułeś mojej obecności w Washington D.C.. Dlatego też
nie zadziałał twój sygnał unicestwiający, który wysłałeś po tym, jak
zhackowałem, przy użyciu komputera neuronowego, twoje serwery w Seattle!
Aryjczyk odsunął się od jego wkurzonej, humanoidalnej twarzy i ocenił
wesoło:
‒ Wiesz... Zawiodłem się na tobie! Na tej twojej legendarnej quasiinteligencji! Wcale aż taki inteligentny nie jesteś!
‒ Jak się dowiedziałeś? ‒ zaskwierczał humanoid.
‒ Sam się domyśl przedstawicielu rasy, która sama siebie określa jako
”szczególna”.
W metalowym pomieszczeniu zapanowała cisza. Wątpliwości zostały
rozwiane i każdy dokładnie wiedział w jakiej jest sytuacji. Chemik nie miał już
żadnych złudzeń, iż utracił całą przewagę, którą dotychczas posiadał... wiedział,
że jego sytuacja jest wielce niezręczna; a nawet paskudna!
‒ Ale, ale... nie smuć się tak szybko ‒ uśmiechnął się Arius w sposób mało
elegancki. ‒ Przyszykowałem dla ciebie jeszcze inną niespodziankę…. Dawną
znajomą!
Na twarzy Humanoida zagościł strach. Wszyscy, którzy go znali w
przeszłości, raczej sympatią nie darzyli.
Neribu odwróciła się przodem i zdjęła kaptur. Jej intrygująca twarz nie
mogła być zapomniana, nawet przez takich ignorantów jakimi byli humanoidy.
Pasożyt uniósł głowę i wydarł się w nieokreślonej i nieznanej mowie!
Sycząc i skwiercząc, zapomniał się i próbował do niej doskoczyć, ale
metalowa prycza oraz pasy nie puściły. Aryjczyk nie chcąc dłużej przeciągać
farsy wypłacił precyzyjnie z łokcia w dętki ustne otaczające wściekle
wyszczerzone kły. Humanoid opadł spokojnie na pryczę, z lekka oszołomiony.
‒ Myślałeś, że w tym świecie już nie spotkasz skrzywdzonych ras z
przeszłości? ‒zapytała retorycznie kobieta. ‒ Przyszykuj się na niezłą jazdę!
Osobiście się tobą zajmę!
Pasożyt wpatrywał się w nią i nie dowierzał. Wściekłość zmieniła się w
strach.
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‒ Szukasz nowych Żywicieli...? Ty Pasożycie...! ‒ kontynuowała swój
monolog Neribu, nie oczekując żadnych odpowiedzi. ‒ Szukasz nowej rasy
ludzkiej, aby nią zawładnąć... dla odbudowy twojej pasożytniczej rasy
humanoidów?! Ale pamiętasz, poprzednio wam się to nie udało! Prawie was
wypleniliśmy! A teraz, któryś z idiotów korporacji XaS postanowił ciebie
odbudować ze znalezionych resztek DNA…. Ty ‘z wdzięczności’ oszukałeś go
i zaoferowałeś swoją starożytną wiedzę techniczną dla uzyskania rzekomej
przewagi?! Naiwni korporacyjni idioci z XaS, którzy wmówili sobie
wyjątkowość... nawet uwierzyli, że są wyjątkowi. Chociaż wcale nie są
wyjątkowi! To zwykłe mendy korporacyjne, nie umiejące odnaleźć się we
własnej rasie ludzkiej... w obecnej rzeczywistości! Wierzą, że wy,
humanoidalne pasożyty dacie im łaskę, władzę i wyjątkowość... Ale nic im nie
dacie! Wy, humanoidy nigdy nikomu nic nie daliście! Ponieważ nawet wy nie
szanujecie tych, co sprzedają swoich! Co sprzedają własną rasę! ‒ Ściszyła głos
w swoim przydługim monologu, dodając: ‒ Przyznaj sam, przecież ty nie
szanujesz tych ludzi z XaS za to, że zdradzili swoją rasę! Uważasz ich tylko za
narzędzie. Ty nigdy byś nie zdradził swojej rasy... chociaż jesteś pasożytem i
zwykłą mendą.
Ruchem ręki pokazała pozostałym, że szkoda czasu i należy przejść do
czynów.

N

eribu krzątała się pośpiesznie przy montażu przenośnej Sieci Neuronowej.
Dwie duże walizki, które ze sobą taszczyła teraz okazały się niezwykle
potrzebne. Wyjęła zaczyn genetyczny, skonstruowany setki tysięcy lat
wcześniej przez specjalistów jej rasy. Do zaczynu wpuściła zakodowane geny
hybryd neuronów, które w błyskawicznym tempie rozrastały się niczym
drożdże, pokrywając metalowe ściany kajuty, tak, jak wspina się dziki
winogron. Zajęło to czterdzieści minut, zanim całe pomieszczenie wypełniły
liczne kolorowe nitki i żyłki. Następnie niektóre zakończenia sieci neuronowej
przyłączyła do kilku komputerów, a z nich poprowadziła kablem połączenie do
super-drukarki 3D.
Sama drukarka to swojego rodzaju dzieło sztuki techniki starożytnej. W
świecie współczesnym takich drukarek 3D jeszcze nie projektowano. Aryjczyk
przyglądał się z uwagą urządzeniu i nie skrywał swojego zaciekawienia. Sam
chciałby być jej posiadaczem. Kiedy już wszystko było przyszykowane to
spojrzeli po sobie z dużym ładunkiem emocji.
‒ Zaczynamy? ‒ zapytała lekko drżącym głosem Neribu.
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‒ Tak. Przyszykuję humanoida ‒ odparł i walnął go ponownie z łokcia. ‒
Pobudka!
Chemik skrzywił się i krzyknął:
‒ Zwariowałeś?! Odbiło ci?! Dżentelmen z ciebie raczej żaden!
‒ Do rzeczy…. Jeszcze raz zapytam: powiesz wszystko albo wyciśniemy to
z ciebie! ‒ zagroził Hacker.
‒ Wal się człowieku! Nic wam nie powiem!
Arius spojrzał w kierunku Neribu i ruchem ręki dał znak, aby zaczynała.
Kobieta przesunęła wirtualny suwak ekranu swojego komputera i po chwili
cała sieć neuronowa pokrywająca ściany kajuty zaczęła drżeć, ale szybko
uspokoiła się, aby regularnie poruszać się w rytmie cyklicznych impulsów.
Komputer neuronowy zaczął właśnie skanować humanoida. Po skończeniu
całościowego skanu, komputer rozpoczął następną fazę; dostrojenie się do pola
elektrycznego, emitowanego przez ciało pasożyta. Kiedy wszystkie wskaźniki
pokazały, że proces zakończył się sukcesem, Neribu wcisnęła wirtualny żółty
przycisk, który Arius interpretował jako coś, w rodzaju ENTER.
Humanoid leżał niespokojny na pryczy ruszając się chaotycznie,
przyłączony do licznych czujników, kojarzących się z jakąś hybrydą maszyny
do EKG i EEG. Po chwili odezwała się cicho drukarka 3D. Zdało się słyszeć
coś, jakby brzęk i zaświeciły się rzędy białych światełek, wkomponowanych w
jakiś tajemniczy dysk o średnicy metra.
Następnie dysk rozdzielił się na dwie identyczne części, oddalające się od
siebie; przednia część samoistnie powędrowała nad centralny punkt ciała
leżącego humanoida; tylna część krążyła po orbicie pierwszej. To rodzaj
projektora budującego obraz trójwymiarowy. Światła teraz wydobywały się z
obu dysków, a pomiędzy nimi pojawiła się dokładnie odwzorowana
przestrzenna projekcja systemu nerwowego pasożytniczej kreatury; z licznymi
odgałęziamy we wszystkich kończynach, koncentrującego się w kręgosłupie,
który solidną wiązką nerwów łączył umysł.
Anatomia oraz struktura systemu nerwowego dalece odbiegała od budowy
człowieka. Ale to, co przykuło uwagę Ariusa, to biologiczna decentralizacja
układu logiczno-decyzyjnego, która była rozlokowana w całym ciele.
Zbudowana z kilku warstw sieci neuronowych, pokrywających się wzajemnie;
imitujących lub powielających obszary pamięci wewnętrznej. Oznaczało to, że
w jednym umyśle, czy całym systemie neuronowym istniało kilka różnych
zapisanych pamięci, z których tylko jedna była prawdziwa... a pozostałe
fikcyjne!
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To pułapka! Kojarząca się ze znaną ludzkości chorobą dwubiegunową czy
mnogiej osobowości.
Neribu poprzez prowizorycznie zbudowaną Sieć Neuronową, rozpiętą na
ścianach kajuty, połączoną z komputerem, próbowała rozróżnić poszczególne
warstwy; klasyfikując te osobowości, a następnie wyodrębnić je jako osobne
autonomiczne byty.
Dopiero po policzeniu ich wszystkich, będzie można odnaleźć taki byt,
który będzie oznaczony jako właściwy humanoidowi.
‒ O kurwa! ‒ wyszeptał Arius, wpatrujący się z niedowierzaniem w
trójwymiarową projekcję. ‒ Ale poplątany!
W starożytności i prehistorii liczne kroniki opisywały pasożytów jako rasę
humanoidów inteligentnych i przebiegłych, łatwo dostosowujących do nowych
warunków, nie tylko swój umysł, ale też budowę biologiczną całego swojego
ciała. W tym celu, aby przetrwać w niekończących się wojnach z nowymi
rasami ludzkimi, humanoidzi zastosowali różne nowatorskie rozwiązania.
Często upolowane pasożytnicze humanoidy były przesłuchiwane przez ludzi
i wydawały tajemnice swojego gatunku. W celu, aby temu zapobiec, pasożyty
przebudowały swoje struktury biologiczno-neuronowe, nosząc w sobie wiele
osobowości o wysokim ilorazie sprzeczności. To powodowało, że ludzie
schwytawszy kreaturę i przesłuchawszy ją i tak nie wiedzieli, która wersja jest
prawdziwa, ponieważ nie wiedzieli, która osobowość jest prawidłowa, a która
sztucznie zbudowana.
Starożytne rasy ludzkie nauczyły się jednak i z tym walczyć.
Neribu właśnie korzystała z urządzenia do prawidłowej identyfikacji postaci
rzeczywistej humanoidów oraz oddzielenia od nich postaci fikcyjnych. Kobieta
energicznie przesuwała wirtualne suwaki i dźwignie w monitorze. Dyski
drukarki 3D pokazywały obraz systemu nerwowego, z którego odpadały
kolejne różne warstwy neuronowe, przedstawiające fikcyjne postaci.
Trójwymiarowy obraz w przestrzeni pomiędzy dwoma lewitującymi
dyskami powoli stawał się klarowny i czytelny, pokazując oryginalny zapis
genetyczny osobowości.
‒ Odnalazłam go... prawdziwego! ‒ ucieszyła się Neribu. ‒ Drukujemy!
Równolegle ustawione dyski zaczęły wirować w przeciwległych kierunkach
robiąc karuzelę białych światełek. Od środka, czyli dokładnie w połowie
odległości pomiędzy dyskami, super-drukarka 3D rozpoczęła drukowanie
oryginalnego systemu nerwowego humanoida oraz jego kodu genetycznego
DNA w skali rzeczywistej; biologiczny duplikat genotypu kreatury z jego
całkowitą pamięcią.
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Ale najważniejsze jest to, że to człowiek będzie nim zarządzał!
Drukarka 3D było niesamowicie wydajna i do tego szybka. Z pojemników
do niej doczepionych, w których była wtłoczona cała Tablica Mendelejewa,
drukarka wydzielała niezbędne pierwiastki i łączyła atomy w cząsteczki lub
budowała z nich całkiem nowe izotopy, które daremnie by szukać na planecie
Ziemia.
Najpierw drukarka wydrukowała w powietrzu, tuż nad pasożytem ”bryłę
przestrzenną”, odpowiadającą wzrostowi humanoida. Bryła miała rozrzedzoną
konsystencję, ponieważ zapewniała jedynie warunki środowiska naturalnego, w
którym oryginalnie istniał i funkcjonował łańcuch DNA w ciele Chemika. Nie
było to proste zadanie, zważywszy, że drobnoustroje oraz wirusy będące
środowiskiem dla niego zawierały skomplikowane związki organiczne; nie
występujące obecnie. Należało więc je skutecznie zastąpić jakimś rodzajem
neutralnej otuliny, obojętnej na negatywne i niepożądane reakcje. Istniało
przecież realne zagrożenie zakażenia tego klonowanego systemu nerwowego
przez współczesne szczepy lub odmiany wirusów, których jest mnóstwo w
atmosferze. Bryła została dodatkowo otoczona warstwą izolacyjną, chroniąca
przed dostępem czegokolwiek do niej.
To było nie lada wyzwanie! Ale Neribu doskonale poradziła sobie z tym
zadaniem.
Dopiero kiedy rozrzedzona bryła przestrzenna, imitująca naturalne
środowisko spełniała już wszystkie kryteria, można było przystąpić do wydruku
właściwego, czyli kompletnego łańcucha DNA w pełnej formie układu
nerwowego.
Pomiędzy wirującymi dyskami pojawiło się całe mnóstwo ledwo
dostrzegalnych różnokolorowych punktów; były ich tysiące! A każdy z nich
został połączony delikatną, cienką żółtawą kreseczką. Tak rozrysowywał się
ogólny plan 3D obiektu. Trwało to minutę. Następnie do dysków powędrowały
atomy, które zostały odpowiednio zmieszane, zmodyfikowane i przyszykowane
do budowy cząsteczek; mniej więcej tak, jak zwykła drukarka atramentowa
miesza cztery zasadnicze kolory do osiągnięcia żądanego efektu.
Ledwo dostrzegalne punkciki i żółtawe kreseczki szybko wypełniały się
pulsująca lotną zawiesiną. W błyskawicznym tempie zyskiwały realistyczną
formę, identyczną do pierwowzoru oryginalnego zapisu genetycznego
humanoida.
Po kilku minutach zarysował już się dość dokładny kształt łańcucha DNA….
Kontur był zbliżony do ludzkiego, jednak posiadał wiele wystających
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odgałęzień, których przeznaczenie trudno było odgadnąć. Sama spirala też
intensywniej skręcała, od tej ludzkiej.
W końcowym etapie tego specyficznego wydruku nastąpiło wypełnienie
klonu DNA regularną mozaikową kolorystyką, co świadczyło o idealnym
skopiowaniu potencjału pola elektrycznego całego systemu nerwowego.
To było nieco trudniejsze zadanie, ponieważ odbudowanie identycznej
zależności ładunków elektrycznych z zachowaniem ich proporcji wprawia cały
klon w unikalne, tylko dla niego, wibracje.
Neribu poczuła ulgę. Wydruk 3D w pełni się powiódł.
Został spełniony każdy z trzech warunków: dokładna kopia łańcucha
genetycznego, szczegółowe odwzorowanie jego mapy potencjałów pola
elektrycznego oraz budowa przyjaznego środowiska do egzystencji. To
znakomity wynik jak na tak wiekowy sprzęt; minęło przecież tysiące lat od
chwili, kiedy został poprzednio użyty. A jednak wszystko prawidłowo
zadziałało. Zwyczajowo drukarka była przechowywana w Gabonie; w
komnacie groty skalnej, w której panowała specyficzna i niepowtarzalna
osobliwa przestrzeń konserwująca urządzenia. Każde, ze zgromadzonych tam
przedmiotów, było dodatkowo otoczone indywidualnym strumieniowym polem
jonizujący, spełniającym funkcję regenerującą; jeśli zaszłaby taka konieczność.
Sukces! Tuż nad Chemikiem, unosił się unikalny wydruk klonu jego
kompletnego systemu nerwowego z idealnie skopiowanych atomów.
Urządzenie 3D skończyło drukować. Wydało cichy dźwięczny sygnał, a
dyski przestały wirować; zbliżyły się do siebie, aby powtórnie scalić.
Neribu chwyciła lewitujący wydrukowany żywy system nerwowy i włożyła
do futerału, wypełnionego kolorowym, konserwującym gazem; zapobiegającym
uszkodzeniom.
‒ To wszystko! ‒ skonkludowała krótko.
‒ Co teraz? ‒ zapytał Arius.
‒ Jego wydrukowany system nerwowy jest nośnikiem danych; rodzajem
twardego dysku biologicznego. Będziemy dokładnie odczytywać cały zapis.
Najlepiej będzie, jeśli szybko dotrzemy do Gabonu…. W jaskini Mnicha
znajdują się specjalistyczne maszyny neuronowe do odczytu.
Arius ruszył do drzwi. Zanim opuścił pomieszczenie zdążył jeszcze
powiedzieć:
‒ Wydam kapitanowi odpowiednie wskazówki i zalecenia.
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ódź motorowa płynęła pełną szybkością już trzy dni. Zbliżała się do
brzegów Afryki Środkowej. Kapitan łodzi, jak zwykle wpatrzony w radar
oceniał, które miejsce skalistego brzegu odsłoni wejście do jakiejś niewielkiej
zatoczki, pozwalającej zrobić szybki i bezpieczny desant pasażerów. Obok
niego stał Arius, przeglądający swój laptop. Analizował mapy satelitarne i
najświeższe prognozy atmosferyczne.
Zależało mu na czasie... w trakcie rejsu Neribu odczytała część zapisu
pamięci Chemika. Wynikało z niego, że humanoidowi nie udało się rozbić
Ruchu Oporu, a nawet nie udało mu się pozyskać w nim zbyt wielu szpiegów.
Co prawda, sprzedawał wszystkim liderom Ruchu odtrutkę na skopolaminę
oraz zakaził ich wszystkich poprzez sztuczny enzym..., ale nic więcej! Z
dotychczasowych odczytów trudno było wywnioskować, czy któryś z liderów
zdradził.
Natomiast Chemik miał inne, niepokojące sukcesy.... Potrafił przekonać
prezesów korporacji XaS do tego, aby zapewnili jemu swobodny dostęp do
akceleratora zderzacza hadronów w CERN; europejskim ośrodku nuklearnym,
ulokowanym na granicy szwajcarsko-francuskiej! Miał również rozległe
kontakty wśród finansjery z New World Order oraz wśród wpływowych
przedstawicieli Lóż Masońskich. Taka mieszanka: polityków, finansistów oraz
różnej maści patologicznych tajnych stowarzyszeń nigdy nie rokuje zbyt
dobrze!
W czasie tego nudnego rejsu przez ocean Aryjczyk prowadził własne
śledztwo. Z medialnych i oficjalnych przekazów nic nie świadczyło, aby w
czasie akcji w londyńskim opuszczonym teatrze pojmano któregoś z liderów
Ruchu Oporu. Nie było również takowej wzmianki w drugim, nieoficjalnym
obiegu, czyli w Internecie. Kontaktował się też z innymi specjalistami z
dziedziny Cyber-security, ale ci również nie trafili na żaden ślad, który by
wskazywał na zdradę. Choć sam fakt zdrady miał przecież miejsce, bo inaczej
nie byłoby ataku w teatrze oraz nie byłoby próby zamachu i zniszczenia
samochodu. W każdym razie, z kalkulacji wynikało, że chociaż część z liderów
Ruchu jest w porządku… a więc należałoby ich ostrzec.
Z tego też powodu, dobę wcześniej, Arius wysłał zaszyfrowany tekst do
sztabów regionalnych Ruchu Oporu, w którym ostrzegł o sztucznych enzymach
w składzie odtrutki na skopolaminę oraz wskazał adresy punktów, gdzie można
tych enzymów się pozbyć. Ogłosił też, że kontakt z nim został czasowo
zawieszony aż do odwołania. W taki sposób chciał uratować to wszystko, co
tylko się da!
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Nadal nie było jasne, dlaczego Chemik zakażał. Sam nie chciał nic
powiedzieć, a na wyniki danych z jego systemu nerwowego potrzeba było
specjalistycznego sprzętu Mnicha oraz kilku dni czasu.
‒ Przed południem dotrzemy do niewielkiego, prywatnego portu. Tam
wyjdziecie. ‒ Kapitan wyrwał z zadumy Hackera.
‒ Wyślijcie latające drony, aby sprawdziły całą okolicę: plażę i zarośla. ‒
Arius wydał polecenie dwóm swoim uzbrojonym operatorom. Ci natychmiast
wyszli na zewnątrz i udali się na rufę, aby przyszykować latające maszyny
szpiegowskie do zadania.
‒ Jak zwykle ostrożny. ‒ Kapitan poczynił cichą uwagę w stosunku do
Aryjczyka. ‒ Wszędzie dopatrujesz się zdrady lub pułapek…. Może dlatego
żaden twój wróg nie dysponuje twoim wizerunkiem.
Hacker uśmiechnął się szczerze. Znał kapitana od dwóch lat i cenił jego
oszczędne wnioski oraz spostrzeżenia. Kilka razy wychodzili wspólnie z opresji
lub pościgów morskich dzięki zimnej krwi i odwadze.
‒ Jesteś tak samo przebiegły ‒ odparł Arius. ‒ Nigdy nie decydujesz się na
żaden ryzykowny ruch, jeśli nie jesteś pewny miejsca lub kontrahenta.
‒ No cóż, taki jest nasz zawód ‒ przytaknął.
‒ Jak idzie biznes? ‒ zagadnął życzliwie Aryjczyk, zmieniając obiekt
rozmowy.
‒ Jakoś się kręci. Klienci teraz jacyś kapryśni się zrobili. No wiesz….
Nerwowi. Przez te 5G przemytnicy i agencje państwowe operujące w tajnych
misjach wszędzie dopatrują się inwigilacji, a nawet zdrady. Coraz ciężej z nimi
też negocjuje się terminy. Każdy próbuje dać zlecenie tuż przed akcją, aby
wyeliminować przecieki.
‒ Ale sobie jakoś radzisz?
‒ Tak. Zarobek też się poprawił – przytaknął kapitan. Spojrzał w kierunku
lądu. ‒ Za czterdzieści minut w spokojnym tempie powinniśmy dopłynąć do
linii brzegowej.
‒ Oby nie czaiły się tam niespodzianki! Pamiętasz naszą akcję sprzed roku, u
wybrzeży Turcji?
‒ A jakże! ‒ ożywił się. ‒ Daliśmy wtedy niezły koncert! Nawet wysłali
samoloty za nami.
‒ Dopiero nasza ucieczka na wody terytorialne Rosji powstrzymała ich
wściekły pościg!
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‒ Tak…. Ale ile kosztowała nas ta rosyjska ochrona?! - roześmiał się głośno
kapitan, gładząc swoją elegancką brodę. ‒ Troszkę wyskoczyliśmy z kasy!
Rosyjski generał był strasznie chciwy….
‒ Nie narzekaj. Odbiliśmy sobie to potem. ‒ Arius też odpowiedział głośnym
śmiechem.
‒ Prawda. Odbiliśmy sobie.
Mężczyźni zamyślili się. Ucichli, jakby ich wewnętrzna dyscyplina zażądała,
aby skoncentrować się na wytyczonych zadaniach. Dowódca łodzi motorowej
wrócił do swoich zadań; czyli obserwacji radaru.
Aryjczyk wpatrywał się w horyzont, gdzie dostrzegał odległe zarysy lądu. W
myślach rekonstruował wypowiedź NewGoebbelsa, który powiadomił w czasie
spotkania w teatrze w Londynie, że zaatakuje CERN…. Wtedy ciężko było
znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie takiej akcji. Ale widocznie NewGoebbels już
wtedy łączył korporację XaS i akcelerator w CERN. Musiał coś wiedzieć, o
czym inni jeszcze nie wiedzieli. Co wiedział? I od kogo?
Dobre pytanie! Ehnathon2.0 oraz TyberiusADHD przyjęli to wtedy do
wiadomości w sposób naturalny, tak jakby też widzieli jakiś związek pomiędzy
XaS i CERN. Skąd dostali wskazówki? A może po prostu też nic nie kojarzyli
w tej kwestii, ale nie dali poznać tego po sobie.... Żaden z liderów Ruchu Oporu
nie chciał sprawić wrażenia przed pozostałymi, że jego kontakty działają z
opóźnieniem. Teraz jednak nastała nowa sytuacja, w której NewGoebbels
mógłby zawiesić atak na CERN... co byłoby wysoce szkodliwe z punktu
działania Ruchu Oporu. Zwłaszcza, że system nerwowy Chemika nosił ślady i
wskazywał na związek CERN i XaS.
Atak na CERN miał jak największe uzasadnienie i stanowił priorytet!
Należało działać!
Jego rozważania przerwał głośny, rozdzierający dźwięk syren.
Arius i załoga łodzi spojrzeli po sobie zaniepokojeni.
‒ Co widać?
‒ Dwie szybkie łodzie zbliżają się na pełnej prędkości ‒ odpowiedział
zaniepokojony kapitan wpatrując się w radar.
‒ Piraci? ‒ zgadywał Hacker.
‒ Możliwe! Afrykańska straż wybrzeża nie posiada takich szybkich
jednostek.
Sternik instynktownie przyśpieszył obroty silników łodzi i ostro skręcił. On
też nie krył swoich nerwów. Kropelki potu pojawiły się na jego czole i szyi.
Rzucił tylko krótkie zdanie:
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‒ W pobliżu jest jakaś dzika zatoka!
Pierwszy oficer stał w kącie kabiny dziwnie spokojny... wręcz nienaturalnie
spokojny. Milczał i nie okazywał żadnych emocji. Jakby nie zdawał sobie
sprawy z nadchodzącego niebezpieczeństwa.
‒ Ściągać mundury! Udajemy turystów ‒ wydał polecenie kapitan. Rozpiął
biały żakiet i zdjął pośpiesznie, obnażając swój umięśniony tors. Pierwszy
oficer natychmiast skopiował jego czynności, tylko sternik wciąż nie
wypuszczał steru z rąk.
Aryjczyk obserwował przez sekundę tę dziwaczną sytuację i poczuł
wzbierający gwałtowny, niepohamowany przypływ gniewu! Wpatrywał się
uważnie w odsłoniętą rękę kapitana: po wewnętrznej stronie, tuż przy jego
łokciu widniały dobrze znajome wojskowe dziary! Te symbole... znał je
doskonale! Lilia otoczona błyskawicą. To oznaczenia elitarnej jednostki Legii
Cudzoziemskiej!
Kapitan dostrzegł to zainteresowanie. Spojrzał spokojnie w kierunku Ariusa
i zastygł w bezruchu.
Obaj czekali na to co, się wydarzy….
… A wiedzieli, że wydarzyć się musi!
Arius okazał szybszy refleks, błyskawicznie sięgając po swojego Colta'38.
Kapitan też wyjął swój pistolet.
Obaj mierzyli do siebie, dając upust ogromnej wzajemnej nienawiści do
adwersarza!

Dwadzieścia lat wcześniej:

S

amolot kołysał się i drgał, próbując nie stracić sterowności. Gęsty dym
wydobywał się z dwóch odrzutowych, uszkodzonych silników. Pilot
rozpaczliwie walczył o to, aby samolot oddalił się na ile tylko mógł od miejsca,
w którym w jego kierunku odpalono rakiety. Pociski nie doleciały do samolotu,
ale wybuchły blisko, uszkadzając silniki samolotu szturmowego F-18. To z
pewnością oddziały najemników ukryły swój tajny posterunek w zaroślach i
ostrzelały z przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych. Były jednak zbyt słabe,
aby dogonić szybką dwusilnikową maszynę.
Pilot zdawał sobie doskonale sprawę ze swojej niewesołej sytuacji.
Najemnicy z pewnością zauważyli uszkodzenie samolotu i zarządzili pościg.
Kierunek pogoni ułatwiała im ciągnąca się smuga z dymiących silników;
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pokazując jak wskazówka kompasu dokładny kierunek i miejsce, gdzie pilot
awaryjnie posadzi swoją maszynę.
Porucznik z rozjemczych Sił Zbrojnych kontyngentu ONZ, walczył z
grawitacją, o jak najdłuższe pozostanie w powietrzu... aby zwiększyć dystans
do ścigających go najemników. Samolot zgubił już kilka, niezbędnych do lotu
sterów. Maszyna słabo reagowała na polecenia.
”Jeszcze sto, dwieście metrów” ‒ powtarzał w myślach. Leciał tuż nad
ziemią.
Ryk komputerów pokładowych, alarmu i odrywających się metalowych
części kadłuba maszyny przeniosło koncentrację pilota na duży, oświetlony,
migający przycisk REJECT.
Powinien go już dawno wcisnąć!
W innej sytuacji z pewnością by to uczynił... gdyby to był rutynowy lot
bojowy. Wtedy miałby komfort psychiczny, że może liczyć na wojskową
Rescue Mission lub jakąkolwiek misję ratunkową. Ale teraz był oddalony o
dwieście mil od najbliższej bazy wojskowej ONZ, której oficjalnie tam nie
powinno być. A ta oficjalna, była jeszcze dalej; w Pretorii.
W tej okolicy w ogóle nie powinien latać żaden samolot ONZ-tu, ponieważ
nie było oficjalnego mandatu politycznego.
To lot z klauzulą ”tajny”, czyli ”nielegalny”! Tylko, że nie było innego
sposobu na udowodnienie aktywności grup najemników i uzasadnienie
potrzeby zwiększenia kompetencji ONZ w tym rejonie.
Sytuacja była delikatna, a nawet skomplikowana. Republika Południowej
Afryki już od zakończenia I wojny światowej była polem bitwy wielu sił
politycznych i wojskowych. Ale szczególnie ciężkie czasy nastały właśnie
wtedy, kiedy wydawało się, że wreszcie osiągnięto pierwszy poważny
historyczny konsensus.
Po zakończeniu apartheidu do władzy dostał się Afrykański Kongres
Narodowy, pełen liberałów i socjalistów. Zaraz potem ludność czarnoskóra
sięgnęła po drastyczne metody walki przeciw białym obywatelom RPA. Ruchy
odwetowe i populistyczne były obficie finansowane przez Rosję i Chiny, które
to państwa uznały, iż należy zastraszyć i przegonić całą białą ludność z
Południowej Afryki, wywłaszczając ją ze wszystkiego… a potem przejąć ich
własność.
Afrykański Kongres Narodowy rozbestwił się niebywale; posunął się do
zanegowania praw białej ludności do własności prywatnej. Nowe żądania
formułowane przez środowiska liberalne i socjalistyczne z Fighters for
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Economic Freedom rościły sobie prawa do nacjonalizacji wszystkiego, z
jednoczesną redystrybucją pieniędzy tylko dla czarnoskórych obywateli.
Po okresie dobrowolnych reform, polegających na wykupywaniu przez
państwo ziemi od białych rolników, Afrykański Kongres Narodowy ostro
domagał się wzorów z państw komunistycznych, czyli wywłaszczenia białych
rolników bez żadnych rekompensat finansowych.
AKN, czyli Afrykański Kongres Narodowy oficjalnie twierdził też, że
zmiana właścicieli nie wpłynie na poziom produkcji rolnej. Na skutki nie trzeba
było długo czekać. Rynkowa cena gruntów straciła aż czterdzieści procent
wartości w pierwszym półroczu od ogłoszenia tych socjalistycznych bredni. A
uparte forsowanie takiej linii przez polityków państwa zachęciło środowiska
radykalne do atakowania białych farmerów.
Biała ludność została pozostawiona bez żadnego wsparcia czy ochrony.
Plemiona tubylcze często atakowały białych rolników. Dochodziło do
drastycznych scen… ale żadne państwo nie pomogło w rozwiązaniu tej sytuacji.
Wyjątkiem był naród Zulusów, wojowniczych plemion Republiki
Południowej Afryki.
Zulusi stanowili tylko dwadzieścia procent populacji czarnoskórych
mieszkańców tego państwa. Ich stronnictwo polityczne Partia Wolności Inkatha
posiadało sporą reprezentację w Kongresie i Senacie; a jej lider Zwelithini
kaBhekuzulu, oficjalnie noszący tytuł przywódcy wszystkich Zulusów, ostro
zaprotestował przeciwko wywłaszczaniu białych farmerów! A nawet
zadeklarował, że Zulusi staną do walki w obronie białej ludności. Zwelithini
zdawał sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie socjalistyczna gospodarka i
obawiał się biedy oraz głodu.
Z głosem, dobrze zorganizowanych Zulusów, musieli liczyć się wszyscy
liderzy i politycy Południowej Afryki.
Wtedy powstał nowy problem…. Liberałowie i socjaliści z Afrykańskiego
Kongresu Narodowego stanęli przed wyborem: albo Zulusi i ich koncepcja
państwa współistnienia dwóch ras; albo ”wyczyszczenie” państwa z białych
mieszkańców według planu Chin oraz Rosji.
Rachunek był prosty; to Chiny dawały ogromne finanse, a Rosja zapewniała
ochronę wojskową. Niestety, ale dla populistycznego i rasistowskiego
Afrykańskiego Kongresu Narodowego... głos rozsądku Zulusów to za mało!
Zaistniała sytuacja zmusiła niektóre państwa do działania. Kilka członków
Rady Stałej przy ONZ wymusiło akcję humanitarną w celu ochrony białych
farmerów, których oficjalnie mieszka w Południowej Republice Afryki blisko
dziewięć procent.
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Trudne, zakulisowe rozmowy doprowadziły do zbudowania nieoficjalnej
Koalicji kilku kluczowych państw przeciw Chinom i Rosji, psującym
jakiekolwiek relacje pomiędzy białymi i czarnymi obywatelami RPA.
W tym celu wysłano do Afryki, nieduży liczebnie, wojskowy kontyngent
rozjemczy plus grupę obserwatorów. Mieli oni za zadanie utrzymać względny
spokój pomiędzy zwaśnionymi społecznościami do chwili wynegocjowania,
ogólnych rozwiązań.
W praktyce jednak okazało się to niewystarczające. Chiny i Rosja wysyłały
regularnie do Afryki liczne oddziały najemników, których zadaniem był dalszy
rozkład struktur państwowych. Oficjalne działania nie przynosiły więc
oczekiwanych skutków.
Wtedy do akcji wkroczyli specjaliści z CIA, Pentagonu i NSA. Planiści z
USA określili dokładnie słabe punkty rosyjsko-chińskiej akcji i zaprojektowali
ogólną koncepcję walki. W sąsiednich, zaprzyjaźnionych regionach zbudowano
pośpiesznie polowe lotniska; dobrze zakamuflowane, sprawiały nie lada
problemy rozwścieczonym najemnikom. Nieoznaczone samoloty oraz drony
bojowe Koalicji nieustannie nękały przestępców w mundurach. Piloci, na ogół
”młodzi i gniewni”, prosto po akademii lotniczej garnęli się do walki w dobrej
sprawie i dla interesów Stanów Zjednoczonych.
Niestety, ale czasami najemnikom udawało się uszkodzić jakiś sprzęt
Koalicji, lecący tuż nad ziemią…. Wtedy odważni lotnicy, przez pierwsze
godziny, byli zdani wyłącznie na siebie. Sytuację utrudniał nakaz ciszy
radiowej, aby nie przechwycono rozmów z ukrytych w dżungli tajnych
obiektów wojskowych Koalicji. Zagrożeni piloci mogli jedynie wysłać
zakodowany, krótki sygnał SOS.
Pilot ledwo utrzymywał sterowność maszyny.
Ostry, dławiący dym dostawał się już do kokpitu. Zdążył jeszcze odpalić
przytwierdzone do skrzydeł wszystkie pozostałe rakiety powietrze-powietrze i
powietrze-ziemia. Wcześniej ustawił je w tryb auto-destrukcji, aby
samoczynnie wybuchły w powietrzu. Nie chciał, aby zdobyli je najemnicy i
sprzedali na rynku.
Na jakąkolwiek akcję ratunkową czekałby zbyt długo... za długo! Musiał
ratować się sam!
Ponowny huk odrywającej się części samolotu sprawił, że lotnik uderzył
dłonią w przycisk REJECT.
Natychmiast poczuł silny opór powietrza! To znak, że odpadła oszklona
kabina!
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… I niemal w tej samej chwili wgniotło go w fotel! Komputer odpalił
ładunki wybuchowe katapulty, wyrzucając fotel z pilotem w powietrze. Po
sekundzie fotel odpadł i otworzył się spadochron.
Pilot twardo wylądował, ale nic sobie nie uszkodził. Wyrównywał oddech.
Milę dalej, w kierunku zachodnim dostrzegł wysoki słup dymu…. Wybuchły
resztki paliwa z jego samolotu. Szkoda mu tej maszyny... to jego pierwsza, po
promocji w akademii lotniczej.
Rozejrzał się uważnie, aby ocenić sytuację.
”Odleciałem od ich posterunku dwanaście mil.... Jeśli będą gonili mnie
pojazdami, to zajmie im to czterdzieści minut. Pieszo, cztery razy dłużej!” ‒
Analizował pośpiesznie. ‒ ”Te bezdroża nie ułatwią im pościgu.”
Spojrzał na gęsto smugę dymu, która leniwie rozpływała się w stojącym,
bezwietrznym powietrzu.
”Widzą dokładnie, gdzie ścigać” ‒ myślał zwijając linki i zaczepy
spadochronu. Następnie zakrył je odciętymi gałęziami oraz częściami krzaków.
To samo zrobił ze znalezionym fotelem, którym się katapultował.
”To powinno spowolnić pościg. Jeśli dojadą do samolotu, nie będą pewni
czy pilot zdążył się katapultować.... Będą szukać w okolicy śladów. Zajmie im
to trochę czasu, ponieważ muszą szukać sami. Latające drony nie wykryją z
powietrza ukrytego spadochronu i fotela” ‒ pokrzepił się rozpoczynając bieg,
aby przetrwać.
Po długim biegu zrobił sobie krótki odpoczynek. Nie słyszał psów
tropiących i nie dostrzegł dronów. Często poruszał się wzdłuż strumieni
rzecznych, aby zmylić psy. Korzystał też z ochrony drzew.
Usiadł. Oparł się plecami o drzewo. Rozwinął proteinową czekoladkę i
zaczął powoli gryźć, delektując się słodyczą. Uspokoiwszy się, zaczął
zauważać różnorodną, tubylczą roślinność. Było spokojnie. Żadnych odgłosów
pogoni. Cisza.
”Ale spokój... w środku wojennej zawieruchy” ‒ rzucił w myślach poetycką
uwagę.
Jednak po chwili dotarła do niego realistyczna wersja oceny tego spokoju:
”Kurwa.... Przecież to las afrykański! Powinien tu być wrzask małp i dzikie
piski! Gdzie to wszystko?!”
Wpatrywał się uważnie w każdy krzak, w każde drzewo. Poczuł nagle, jakby
wiele par oczu obserwowało go, próbując odnaleźć powód przybycia obcego w
to odludzie. Przeładował pośpiesznie swój pistolet.
100

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Z oddali, w odpowiedzi, dobiegł do niego zwrotny dźwięk kilku
przeładowywanych pistoletów.... Co było też logiczną odpowiedzią, dlaczego
małpy i pozostałe zwierzęta oddaliły się z tego miejsca.
Z za drzew wyszło kilku mężczyzn; sądząc po stroju byli to Zulusi.
Na zielonych mundurach wojskowych mieli przytwierdzone liczne ozdoby
plemienne, charakterystyczne tylko dla tego walecznego ludu. W rękach
ściskali rosyjskie kałasznikowy. Patrzyli uważnie przez dłuższą chwilę.
‒ Ty rozbiłeś samolot? ‒ zapytał płynnym angielskim najbliżej stojący
Zulus, wskazując ręką w kierunku zachodnio-północnym.
‒ Nie nadawał się już dalszego użytku ‒ pilot uśmiechnął się zwodniczo,
cały czas przyszykowany na walkę.
Zulus spojrzał w górę, jakby czytając z korony drzew; coś pomruczał w
swoim języku. Miał krótkie, bujne włosy i pociągłą twarz. Wzrostem
przewyższał wszystkich swoich towarzyszy. Sądząc po kolorowych patyczkach
powtykanych w mundur, można było zaryzykować stwierdzenie, że to ich
dowódca. Uśmiechnął się i opuścił kałasznikowa.
‒ Skoro nie jesteś najemny... to jesteś nasz sojusznik ‒ wypluł resztki liści
konopi. ‒ Chodź z nami do wioski. To kilka mil z stąd. Chyba, że masz inne
plany na dzisiejsze popołudnie? ‒ Roześmiał się, pokazując śnieżno-białe zęby.
I dodał: ‒ Przez radio słychać, że komuś strasznie zależy, żeby cię dopaść!
Pilot skorzystał z gościny Zulusów. Do tego stopnia, że... spędził u nich
wiele miesięcy.
Polubił ich, a oni polubili jego.
Traktowali go z szacunkiem. Używali w stosunku do niego imienia: "Pilot".
Starał się odwzajemnić ich dobroć i szczerość; uczestniczył w ich codziennych
zajęciach oraz w wypadach bojowych na najemników.
Często rozmyślał, dlaczego nie tęskni za cywilizacją, którą znał? Przecież
czuł się w niej dobrze, znał tylko tę.... Z żadną inną nie zetknął się wcześniej.
Ale nie znalazł odpowiedzi absolutnej na to pytanie. Pierwszy raz postanowił
zrobić coś instynktownie.
Jeżeli chodzi o lojalność wobec własnych Sił Zbrojnych Koalicji czy ONZ,
to wcale jej nie zaniechał. Dobro misji pokojowej wymagało dyskrecji, więc
Pilot nie ryzykował nadaniem jej rozgłosu; przecież ciągle kontynuował walkę
przeciw reżimowi w RPA i jego płatnym przestępcom w mundurach!
Natomiast powrót do jednostki zostawił na późniejszy, więcej sprzyjający
czas. Polowania na najemników, zakłócających procesy pokojowe, pozwoliły
Pilotowi wyrobić nowe unikalne umiejętności wojskowe. Nauczył się
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niekonwencjonalnych sposobów walki i kamuflażu, jakich nie uczy się w
akademiach wojskowych.
Po miesiącach intensywnych walk wojsk ONZ oraz Koalicji przeciw
oddziałom najemników, sponsorowanych przez Chiny i Rosję, sytuacja się
ustabilizowała.
Najemnicy zostali wyparci z Republiki Południowej Afryki. ONZ
pozostawiła tylko niewielkie swoje oddziały rozjemcze oraz, na kuriozalne
życzenie samej Francji, kilka pułków francuskiej Legii Cudzoziemskiej.
Szybko okazało się jednak, że Francja realizuje dawny projekt polityczny
Chińsko-Rosyjski. Legioniści kontynuowali plany destabilizacji Afryki, czyli
robili dokładnie to, o co wcześniej walczyli najemnicy.
Sytuacja więc cofnęła się do punktu, z przed zakończenia misji ONZ.
Biali farmerzy oraz liczne społeczności plemienne Zulusów ponownie były
prześladowani i okradani ze swoich terytoriów..., oraz co istotne, okradane ze
swoich zasobów naturalnych.
Z uwagi, że Legia Cudzoziemska działała z mandatu ONZ, o wiele łatwiej
mogła unicestwiać opory i niezadowolenie ludności cywilnej, posuwając się
często do pacyfikacji całych plemion czy okradania białych obywateli RPA.
Zwłaszcza, że legioniści mieli tzw. ”dobrą prasę”.
W taki oto sposób Francja po raz kolejny udowodniła, że jest polityczną
ladacznicą.

K

tóregoś popołudnia, grupa ciężko uzbrojonych żołnierzy Legii
Cudzoziemskiej otoczyła wioskę Zulusów, gdzie pomieszkiwał Pilot.
Legioniści otworzyli ogień artyleryjski. Pociski moździerzy rozrywały w
strzępy lekką zabudowę wioski tubylców. Serie maszynowe wielkokalibrowych
działek siały spustoszenie wśród jej populacji.
Kiedy intruzi weszli do wioski, było wiadomo, że nie są to żadni najemnicy,
tylko regularne wojska francuskiej Legii. Nawet nie zakrywali swoich twarzy....
Pilot doskonale utrwalił wiele z nich w swojej pamięci!
Walczący przeciwnicy strzelali do siebie z bliskiej odległości, często na
wyciągnięcie ręki. Dochodziło też do licznych pojedynków na noże i walki
wręcz.
Wszyscy ci przestępcy z Legii Cudzoziemskiej mieli dziary na wewnętrznej
stronie rąk, przy łokciu; były to lilie wśród błyskawic.
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Do tej pory, po wielu latach od tych wydarzeń, Pilot dostawał furii na
wspomnienie o tym! Doskonale pamięta rozpacz zuluskich wojowników i
reszty ludności wioski.
Ocaleni z tego ludobójstwa, uczynili z zemsty swój egzystencjalny cel:
”Zabić jak największą liczbę legionistów!”
Zulusi przez następnych kilka lat ścigali i polowali na kreatury z Legii
Cudzoziemskiej. Nie mieli litości! Napadali na konwoje, atakowali posterunki
oraz wyłuskiwali ich z tłumu w Johannesburgu i Kapsztadzie.
Pilot osobiście wykonał dwadzieścia pięć wyroków na francuskich
legionistach i przez te lata stał się Zulusem…. Białym Zulusem, jak nazywali
go afrykańscy towarzysze broni.
Myślał jak Zulus i czuł to, co czuje Zulus....
Wycinał legionistów jak Zulus!

Czasy współczesne:

A

ryjczyk obserwował przez sekundę tę dziwaczną sytuację i poczuł
wzbierający gwałtowny, niepohamowany przypływ gniewu. Wpatrywał
się uważnie w odsłoniętą rękę kapitana: po wewnętrznej stronie, tuż przy jego
łokciu widniały dobrze znajome wojskowe dziary. Te symbole... znał je
doskonale! Lilia otoczona błyskawicą. To oznaczenia elitarnej jednostki Legii
Cudzoziemskiej!
Kapitan dostrzegł to zainteresowanie. Spojrzał spokojnie w kierunku Ariusa
i zastygł w bezruchu.
Obaj czekali na to co, się wydarzy….
… A wiedzieli, że wydarzyć się musi!
Arius okazał szybszy refleks, błyskawicznie sięgając po swojego Colta'38.
Kapitan też dobył swój pistolet.
Obaj mierzyli do siebie, dając upust ogromnej wzajemnej nienawiści do
adwersarza.
Aryjczyk w przypływie złości wykrzywił twarz i wysyczał:
‒ Pamiętasz rok 2004? Niewielka wioska... w pobliżu Pretorii. Mieszkali w
niej Zulusi.
Kapitanowi drżały nerwowo mięśnie policzków i szyi. Nie odpowiedział.
‒ Mordercy mieli takie same dziary, jak te na twoim ręku – oskarżył go
Hacker.
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Po chwili kapitanowi ustały nerwowe drgawki i odpowiedział opanowanym
głosem:
‒ Ty jesteś tym legendarnym Pilotem...? ‒ wycedził nie dowierzając. ‒ Tak!
Ty jesteś tym Białym Zulusem! ‒ Były legionista uśmiechnął się szyderczo. ‒
Szukaliśmy ciebie w całej Afryce! Nawet wyznaczyliśmy za ciebie nagrodę...
wysoką! Aż dwieście tysięcy euro! Legia Cudzoziemska rozesłała za tobą listy
gończe. Ciekawe... czy po tylu latach wypłacą mi tę nagrodę za ciebie?
‒ Wpierw musiałbyś dokonać rzeczy niemożliwej!
‒ Złapać cię? To pestka! ‒ odrzekł pewny siebie były legionista.
‒ Wielu legionistów mówiło dokładnie to samo... przed tobą. Jednak w
dżungli żałowali spotkania ze mną! ‒ odparł lekko ubawiony Biały Zulus. ‒ A
teraz dziary zdarte z ich rąk ozdabiają ściany zuluskich namiotów! Dodatkowo,
w późniejszych latach zdobyłem w różnych miastach świata jeszcze następnych
dwadzieścia liliowych dziar! ‒ Pilot splunął przez zaciśnięte zęby. ‒ Polowanie
nadal trwa! Zaraz wytnę też i twoje dziary do kolekcji!
Obaj uważnie przyglądali się sobie. Nie ukrywali wzajemnej nienawiści i
pogardy.
‒ A ci piraci, co nas niby gonią.... Zdradziłeś? ‒ zasugerował Arius, aby
zyskać kilka dodatkowych sekund.
‒ Nie bierz tego osobiście. To zwykły biznes. Masz humanoida... to drogi
towar dla niektórych.... Chcę go przejąć!
Pierwszy oficer patrzył na tę sytuację pustym wzrokiem; zastygł w bezruchu,
ukrywając emocje. Nie chciał zdradzić tego, co za chwilę zrobi.
Colt’38 Hackera posiadał czujnik dotykowy, który wysyłał radiowy sygnał
alarmowy do aryjskich ochroniarzy o natychmiastowe wsparcie.
Sternik niespodziewanie odskoczył w tył i wydobył swój pistolet, ale... się
spóźnił.
Rozległy się strzały!
Pierwsze serie pocisków przebiły szyby w oknach sterowni! To aryjscy
operatorzy przybyli Ariusowi z odsieczą. Strzelali z pokładu. Dwaj pozostali
błyskawicznie wtargnęli do środka pomieszczenia wygarniając długie serie z
pistoletów maszynowych. Odpryski szkła, plastiku i metalu wypełniły centralkę
łodzi. Sternik i pierwszy oficer osunęli się na pulpity, a ich wyrwane pociskami
resztki ciał i mundurów obrzuciły ściany. Resztę dokończył Arius
wystrzeliwując kilka kul w kierunku zaskoczonego kapitana. Pociski potężnego
kalibru '38 wyrzuciły go z centralki aż na pokład.
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Aryjczyk natychmiast wybiegł za nim. Wyjął nóż i wyciął skórę z ręki
byłego legionisty... dokładnie tę część, na której były dziary francuskiego
Legionu Cudzoziemskiego: lilia i błyskawica.
‒ Widzisz Kapitanku.... To biorę sobie twoje dziary.
Potem zawołał Zbyszka, dowódcę swojej osobistej ochrony i polecił mu, aby
ozdobioną skórę wysuszył i oprawił. A przy najbliższej okazji wysłał trofeum
do RPA, do Zulusów.
Zulusi gromadzą takie trofea z polowań na legionistów od wielu lat.
Kolekcja liczy już kilkaset eksponatów. Zulusi uchwalili dekretem plemiennym,
że wyrok na legionistów nigdy nie ulegnie przedawnieniu, a polowania na nich
nigdy nie ustaną!
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

VI
N

eribu przejęła stery rozpędzonej łodzi motorowej. Szło jej to różnie, ale
utrzymywała kierunek. Aryjczycy błyskawicznie czynili przygotowania
do walki, która wydawała się być tylko kwestią czasu! Zbliżający się szybko
piraci mieli ilościową przewagę, więc tylko dobry plan oraz zaskoczenie mogły
zniwelować tę sytuację.
Dwa jaskrawo zielone punkty na radarze pokazywały dokładną prędkość
goniących intruzów. Byli zresztą, już nawet widoczni bez użycia lornetek.
Piraci gonili ze wszystkich sił.
Skalisty brzeg stałego lądu odsłonił wąski przesmyk do niewielkiej zatoki,
otoczonej piaskiem plaży. To właśnie tam uciekający planowali znaleźć
tymczasowe schronienie.
Aryjczycy pobiegli po Chemika. Po kilku minutach wytaszczyli go na
pokład. Mrużył swoje szaro-zmienne oczy. Jego rasa nie preferowała zbyt
jasnego naturalnego światła. Arius wrócił do sterówki; doładował magazynki
swojego Colta'38. Następnie wyjął swój drugi, osobisty rewolwer i zapytał
Neribu:
‒ Umiesz tym strzelać?
Kobieta skinęła głową potakująco. Bez emocji wzięła załadowany rewolwer
z sześcioma kulami kalibru '45.
‒ Uważaj, ma straszny odrzut. ‒ Mówiąc to, przejął od niej stery łodzi.
Delikatnym łukiem ominął skaliste krawędzie przesmyku prowadzącego do
zatoczki, by po chwili wpłynąć do niej.
Obejrzał dokładnie plażę, aby wybrać właściwe miejsce. Według jego planu
rozpędzona łódź powinna wyskoczyć z wody i siłą rozpędu przetoczyć się jak
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najdłużej po piasku plaży tak, aby znaleźć jak najbliżej bujnie otaczających ją
zarośli, wśród których cała ekipa powinna znaleźć skuteczne schronienie.
Hacker robił wiele, aby nie przewrócić łodzi przy zetknięciu z piaskiem.
Dostrzegł odcinek, pozbawiony wydm i tam właśnie skierował stery.
‒ Zajmij się Chemikiem! Weź dwóch strażników do pomocy, a pozostałych
dwóch nie urządzą zasadzkę na piratów!
‒ Przekażę! – potwierdziła nerwowo Neribu i wybiegła z pomieszczenia.
W tej samej chwili dały się słyszeć rykoszety pocisków odbitych o metalowy
kadłub łodzi i sterówkę. To piraci otworzyli ogień! Byli już blisko! Wpływali
właśnie do zatoczki i dokładnie odczytali plan uciekających.
Rozpędzona łódź wychodząc z wody rozcięła piaski plaży. Ziarenka trysnęły
niczym gejzery, zasypując cały pokład. Impet był tak duży, że kadłub przesuwał
się i ślizgał po gruncie dobrych czterdzieści metrów, aby wreszcie zwolnić i
oprzeć się na niewielkiej wydmie. Śruby wciąż się kręciły mieląc piasek;
rozrzucając go we wszystkie strony, niczym burza piaskowa.
Wszyscy wyskoczyli za burtę, lądując w miękkiej wydmie. Neribu wraz z
dwoma Aryjczykami wlekła humanoida. Pozostałych dwóch pobiegło do
pobliskich zarośli, zajmując stanowiska strzeleckie. Arius skrył się za rufą łodzi
i ostrzeliwał zbliżające się szybko jednostki intruzów.
Piraci odpowiadali gęstym ogniem, spowalniając bieg uciekających;
zmuszając ich do uników i ukrywania się za przeszkodami. Sytuacja nie
wyglądała dobrze. Arius dostrzegł, że ścigających było kilka razy więcej od
ściganych.
W tej chwili najważniejsze był wydostać się z nieosłoniętej plaży... potem
zająć najlepsze pozycje i ostrzeliwać całkowicie odsłoniętych piratów w czasie
ich desantu.
Niespodziewanie jedna z łodzi piratów zwolniła gwałtownie i skręciła do
pobliskiej łachy. Widać, że całą akcją pościgową kierował doświadczony
żołnierz, umiejący przewidywać oraz odczytywać ruchy przeciwnika. Goniący,
aby uniknąć rzezi na plaży postanowili, że część piratów wyląduje o kilkaset
metrów dalej i ruchem oskrzydlającym zaatakują Aryjczyków od tyłu, czyli od
strony lądu.
Druga łódź kontynuowała bezpośredni pościg i po chwili wyślizgując się z
wody na piasek utknęła na plaży dwadzieścia metrów od ostrzeliwującego się
Ariusa. Piraci błyskawicznie wyskakiwali z pokładu… ale w ciągu pierwszej
sekundy kilku z nich zostało skutecznie odstrzelonych przez dwóch snajperów
aryjskich, ukrytych w zaroślach.
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Arius unicestwił krótką serią z pistoletu maszynowego następnych trzech.
Atak piratów chwilowo się załamał. Przestali wyskakiwać za burtę;
ostrzeliwali się z łodzi. Teraz chytrze absorbowali uwagę, aby desant drugiej
łodzi odbył się bezpiecznie. Gdyby plan powiódł się po ich myśli, to odcięli by
drogę uciekającym.
Jednak te życzeniowe oczekiwania piratów nie miały żadnego uzasadnienia
w rzeczywistości. Każdy z Aryjczyków posiadał wyśmienite i elitarne
wyszkolenie bojowe; co czyniło z nich niebezpiecznie skutecznych! Aby nie
stracić inicjatywy na polu walki, błyskawicznie zmienili siłę ognia
dostosowując ją do warunków lądowych. Rozpoczęli ostrzał z ręcznych
wyrzutni pocisków burzących. W kilka sekund wybuchł pożar na pokładzie
pirackiej łodzi. Spanikowani przestępcy skakali z burty w miękki piasek,
spowalniający ich poruszanie się. W taki sposób uczynili z siebie łatwy cel dla
snajperów.
Resztę dokończyły ostre odłamki detonowanej amunicji burzącej, mieląc i
odrywając wszystko co znajdowało się w pobliżu. Ludzkie szczątki wymieszały
się z oderwanymi częściami kadłuba. Ciężko był odróżnić tkankę organiczną od
plastiku czy metalu.
Praktycznie już po pół minucie przestała istnieć załoga pierwszej łodzi
pirackiej!
Ale do ogłoszenia sukcesu jeszcze daleka droga.
Załoga drugiej łodzi, kilkaset metrów dalej, zdążyła bezpiecznie wysadzić
intruzów wraz z potrzebnym sprzętem. Byli praktycznie po za skutecznym
zasięgiem ostrzału. Biegli w głąb wyspy, aby odgrodzić drogę ściganym.
Aryjczycy błyskawiczne przegrupowali swoje szyki, aby nie dać się odciąć
od reszty lądu. Pośpiesznie ruszyli w przeciwnym kierunku, próbując znaleźć
jakieś miejsce, nadające się do walki z liczniejszym przeciwnikiem….
… Ruiny albo jakieś wzgórze.
Wydostali się z zarośli. Przez dłuższą chwilę biegli przez wyschnięte
pustkowie, rzadko porośnięte roślinnością. Nie dostrzegli żadnej obecności
jakiejkolwiek cywilizacji; żadnych dróg, płotów, znaków ostrzegawczych.
Amunicji też nie zostało im za wiele. No i upierdliwy humanoid, nienadążający
za ludźmi….
‒ Łeb to mu urósł aż o jedną trzecią większy od ludzkiej głowy..., ale wzrost
i potencjał ruchowy pozostawia wiele do życzenia... a raczej do modyfikacji! ‒
Arius ocenił ironicznie niedobory fizjonomii Chemika.
Za to Aryjczycy patrzyli z szacunkiem, jak Neribu zwinnie porusza się,
dźwigając w długim futerale skopiowany biologiczny system neuronowy
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pasożyta. W drugiej ręce niosła drukarkę 3D. Nie było widać po niej żadnego
zmęczenia.
Humanoid dostał już kilka szturchnięć i razów w celu zwiększenia zdolności
mobilnych. Jednak ociągał się, jakby chciał spowolnić ucieczkę aby dostać się
w brudne łapska piratów, którym mógł wiele zaoferować.
W pewnej chwili, któryś z uciekających krzyknął:
‒ Opuszczone składowisko kutrów rybackich przed nami! Jakieś dwieście
metrów stąd!
Wzdłuż skalistego wybrzeża wychodził w morze długi falochron, z
przyczepionymi do niego licznymi uszkodzonymi, niedużymi jednostkami
pływającymi. Trochę dalej stała opuszczona, niezbyt wysoka latarnia morska.
‒ Biegniemy tam! ‒ bez wahania zadecydował Arius. ‒ To jedyne miejsce w
całej okolicy, zapewniające jakieś schronienie przed ostrzałem.
‒ Jaki masz plan? ‒ zapytała Neribu... nie do końca przekonana co do
trafności tej decyzji. ‒ Jeszcze całkiem niedawno obawiałeś się, że piraci
mogliby nas okrążyć.
Hacker spojrzał spokojnie w jej śliczne oczy i uśmiechnął się ciepło. Nic nie
odpowiedział.
Otoczyli ostrożnie latarnię, sondując czy jest rzeczywiście opuszczona. Nie
było w pobliżu żadnego pojazdu mechanicznego. Drzwi wejściowe lekko
zwisały, oderwane od górnego zawiasu.
‒ Latarnia nie zapewni nam skutecznej ochrony ‒ głośno analizował Hacker.
Jeszcze raz dokładnie przyjrzał się falochronowi, który spełniał większość
warunków do skutecznej walki pozycyjnej. Zresztą w pobliżu nie było już
lepszej opcji.
‒ Zbyszko, weź dwóch kompanów ‒ zwrócił się do swojego zastępcy. ‒
Zostańcie na zewnątrz. Ukryjcie się w zaroślach. W razie czego, będziecie nas
osłaniali… ale tylko jeśli dojdzie do walki! Będziecie wyłuskiwać i likwidować
ich od zewnątrz.
‒ OK ‒ skwitował krótko, po żołniersku lojalny druh.
‒ My natomiast ‒ kontynuował Arius ‒ odwrócimy ich uwagę i ukryjemy się
w kutrach. Piraci pomyślą, że wszyscy tam uciekliśmy. Przewiduję, że nie
zaatakują opuszczonych łodzi… ponieważ jedyną drogą prowadzącą do nich
jest wąski i długi falochron. Atakując nas ryzykowaliby, że łatwo ich
wystrzelamy. Z brzegów też nie mogą skutecznie nas ostrzeliwać, ponieważ jest
zbyt duża odległość do falochronu. Nawet dla precyzyjnego ostrzału snajperów
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okolica nie zapewni im ochrony… żadnych przeszkód naturalnych, za którymi
intruzi mogli by się schronić w czasie walki.
‒ Początek planu zapowiada się dobrze ‒ wtrąciła zaniepokojona Neribu ‒
ale co z drugą jego częścią? Co potem? Nie powiedziałeś wcześniej, aby
przyszykować jakieś kanapki. Więc jak długo chcesz tu zabawić?
‒ Oni też nie przywieźli ze sobą kanapek ‒ odpowiedział tajemniczo i
wymijająco. ‒ Wreszcie będą musieli kiedyś stąd pójść po jakieś żarcie.
Strażnicy aryjscy błyskawicznie rozpłynęli się w otoczeniu, stając się
niewidzialnymi. Arius, Neribu, Chemik oraz asekurujący ich ochroniarz udali
się pośpiesznie na falochron. Przebiegli dwieście pięćdziesiąt metrów i
schronili się w jednym z wielu zardzewiałych kutrów rybackich. Hacker
rozdzielił dokładne zadania bojowe; ale wyjątkowe zadanie otrzymał Chemik:
”miał zamknąć ryj i nie odzywać się!”
Teraz czekali na rozwój sytuacji.
Po chwili przy falochronie pojawiło się szesnastu solidnie uzbrojonych
piratów. Obejrzeli dokładnie okolicę i przeszukali wnętrze latarni morskiej.
Patrzyli przez lornetki w kierunku falochronu. Uciekinierzy jednak nie ukrywali
przesadnie swojej tam obecności.
Przestępcy dyskutowali coś między sobą, po czym rozsiedli się bez
pośpiechu w cieniu latarni. Kilku z nich zajęło posterunki obserwacyjne. Już
wiedzieli, gdzie są ścigani. Najwyraźniej nie kwapili się do walki. Czuli jakąś
zasadzkę. Czekali na coś... tylko na co?
‒ Nie czekają na zmierzch, bo i po co utrudniać sobie atak. ‒ Arius
analizował każdy ich ruch. ‒ Więc czekają na posiłki. To wyśmienicie! ‒
Uśmiechnął się przebiegle. Jego plan zadziałał.
‒ Dlaczego część z nich nie weźmie swojej łodzi motorowej i nie zaatakują z
dwóch stron: od lądu oraz od morza? ‒ zaciekawiła się Neribu.
‒ Nie zaryzykują zniszczenia drugiej, a zarazem swojej jedynej łodzi. Nie
wiedzą, ile dokładnie zostało nam wyrzutni pocisków burzących ‒ odrzekł
Aryjczyk, spinając swoje długie, brązowe-szare włosy do tyłu.
‒ Czy czekamy na coś? ‒ nie dawała spokoju. ‒ Masz jakiś plan?
‒ Tak ‒ odparł spokojnie. ‒ Właśnie precyzuję jego detale.
Kobieta usiadła. Policzyła amunicję do rewolweru i doładowała. Odłożyła
go na porysowany, obdarty z lakieru stolik. Ściągnęła z siebie swój płaszcz.
Spoglądając przez okno rozpuściła swoje gęste, ciemne, lśniące włosy. Trwało
chwilę, zanim uplotła z nich coś w rodzaju warkocza.
Arius obserwował ją dyskretnie, w taki sposób aby nie zakłócić tej
czynności. Był ciekawy Neribu; chciał dowiedzieć się o niej więcej. Nie
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wiedział jednak gdzie przebiega delikatna granica, której nie powinien jeszcze
przekroczyć. Nie chciał zepsuć ich dojrzewającej relacji.
Neribu dotknęła swoich oczu i, ku zdumieniu Hackera, energicznie wyjęła
szkła kontaktowe….
… Ale jeszcze większe zdziwienie wywołało to, co ujrzał w sekundę
później!
W jej oczach nie dostrzegał źrenic! Były całkowicie śnieżno-białe.
Spojrzała w jego kierunku.
‒ Wiem, że mi się przyglądasz ‒ powiedziała wesoło. Przetarła szkła
flanelową chusteczką.
Zastanawiał się jak zareagować. Pierwszy raz widział coś takiego.
‒ Trudno jest nie przyglądać się tobie ‒ odparł po chwili. Zebrał myśli i
spytał: ‒ Masz białe źrenice?
‒ Przezroczyste ‒ doprecyzowała. ‒ Ale są przezroczyste tylko dla waszej
rasy ludzi. Bo w rzeczywistości mają kolor… i to dość wyrazisty. Spójrz! ‒
Wręczyła Ariusowi jedno ze swoich szkieł kontaktowych.
Mężczyzna przyłożył szkło do swojego oka i spojrzał w jej twarz….
Faktycznie: ujrzał wyraziste źrenice. Jenak ciężko było mu określić ich
prawidłowy kolor.
‒ Nie przejmuj się. Dobrze widzisz. Nie znasz tego koloru – zauważyła
uśmiechnięta. ‒ Kolor, który dostrzegasz przez to szkło jest kolorem
prawdziwym. Występował w przyrodzie wiele tysięcy lat przed waszą
cywilizacją. Moja rasa widzi go znakomicie oraz jeszcze kilka innych kolorów,
które współcześni ludzie nie dostrzegają.
‒ Dlaczego nosisz szkła? Żeby obecnie nie zwracać na siebie uwagi? Że
białe oczy….
‒ Poniekąd…. Ale też z przyczyn praktycznych. Dzięki tym szkłom
dostrzegam kolory, które są dostrzegalne tylko przez twoją rasę.
‒ To działa w obie strony? ‒ zainteresował się.
‒ Tak – wzięła z powrotem szkło z jego rąk. ‒ Jesteśmy ludźmi z różnych i
odległych okresów historii naszej planety Ziemia. Teraz atmosfera planety jest
znośnie czysta; nie skażona pyłem radioaktywnym po wojnie nuklearnej.
Dawniej było inaczej ‒ zawiesiła głos. Sięgała wspomnień. ‒ Po którejś, już z
kolei wojnie, nastały czasy Zimy Nuklearnej, spowodowanej gęstym pyłem
unoszącym się przez długi czas w powietrzu, zanieczyszczającym atmosferę. W
wyniku tego światło ze Słońca docierało do powierzchni Ziemi w ograniczonej
ilości. Było stosunkowo zimno. Wiele częstotliwości fal widzialnych
zatrzymywał właśnie wszędobylski pył. To on odbijał lub neutralizował część
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emisji fal, które były kluczowe dla zjawiska fotosyntezy, niezbędnej do
regeneracji przyrody. Po prostu było tych potrzebnych fal za mało! Dodatkowo
pokaleczone wybuchami atomowymi poszczególne warstwy atmosfery
ziemskiej utraciły swoje ochronne właściwości. Do powierzchni Ziemi
docierało wiele szkodliwych dla przyrody fal radiowych, zwłaszcza tych typu
X.
‒ Przy zmienionych właściwościach atmosfery, spowodowanej niedoborem
fal generowanych przez Słońce, nie obyło się bez konsekwencji ‒ wtrącił się w
opowieść Arius. ‒ Rasy ludzi i zwierząt przeszły zdecydowaną ewolucję
genetyczną. A jedną z tych ewolucji to właśnie zmiana zdolności
przechwytywania fotonów, atomów światła pozbawionych masy, w zakresie
widzialnym do aktualnych potrzeb. Klasyczna ewolucja: przystosowanie
wzroku oraz pozostałych zmysłów do czasów i warunków.
‒ Mniej więcej ‒ odparła wciąż uśmiechająca się uroczo Neribu. ‒ Tak, czy
inaczej... ja widzę kilka kolorów więcej od ciebie w paśmie widzialnym światła.
Ale ty też widzisz kilka kolorów więcej ode mnie w tym paśmie, ponieważ
twoja rasa przystosowała wzrok do obecnych warunków atmosferycznych.
‒ To jest właśnie równowaga w Naturze! ‒ skonkludował w mało finezyjny
sposób. ‒ Ale te szkła kontaktowe uzupełniają możliwości obu naszych ras?
‒ Dokładnie. Są tak skonstruowane, aby każdy z nas mógł je używać i
instynktownie funkcjonować w każdym środowisku.
Arius pośpiesznie przywoływał z pamięci rzeczy, które dotyczyły natury
światła: ”… część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje
siatkówka oka człowieka w procesie widzenia…. Dla ludzi promieniowanie to
zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal od 380 nm do 750 nm; dla
zwierząt zakres bywa nieco odmienny, ale o zbliżonych wartościach. Potocznie
światłem nazywa się wyłącznie tę ‘widzialną’ część promieniowania
elektromagnetycznego, które emituje Słońce; ale znakomita większość
emitowanego promieniowania jest ‘niewidzialna’… i spełnia odmienne funkcje.
Generowane fale są o dużej różnorodności mierzonej w długościach: od 280 nm
aż do 4000 nm...”.
‒ A w jakim zakresie ty widzisz? ‒ zaciekawił się.
‒ Od 340 nm do 700 nm, a potem od 740 nm do 780 nm ‒ odparła.
‒ A co ze słuchem? Czy też istnieją jakieś różnice między nami? ‒ wciąż
dopytywał kobietę.
‒ Nie. Słuch posiadamy niemal identyczny; w zakresie od 16 Hz do 20 000
Hz.
‒ Czyli możemy do siebie nawet szeptać….
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Roześmiali się głośno. Oboje czuli jakąś wzajemną silną sympatię od chwili,
kiedy tylko się poznali. Aryjczyk wpatrywał się w nią uważnie, jakby chciał
zapamiętać każdy jej szczegół. Uważał, aby nie przekroczyć granicy dobrych
obyczajów. Neribu emanowała dobrocią i mądrością; a takich osób nie spotyka
się codziennie na każdej ulicy.
‒ Najnowsze spekulacje historyków twierdzą, że współczesna rasa ludzi
istnieje już sto tysięcy lat. ‒ Arius szukał w pamięci szczegóły raportów
opublikowanych w specjalistycznych pismach naukowych. ‒ Chociaż mój
stosunek do tzw. ”oficjalnej nauki” jest dość obraźliwy, to w tym przypadku
zrobię wyjątek….
‒ Śmiało! Pytaj.
‒ Resztki waszej cywilizacji współżyje w symbiozie z naszą cywilizacją.
Trwa to już, jak powiedziałem, co najmniej sto tysięcy lat. Mieliście sporo
czasu, aby wasze geny przyzwyczaiły się do czystej atmosfery, pozbawionej
pyłu Zimy Nuklearnej. Przez tak długi czas mogliście pozwolić ewolucji aby
przystosowała wasz wzrok do wymogów współczesności i widzieć świat w
kolorach, które my widzimy.
Neribu spoważniała. Zamyśliła się i odrzekła:
‒ To nasz wybór. Moja rasa zadecydowała, że pozostawi sobie te dawne,
oryginalne predyspozycje. To nasza broń w walce przeciw pasożytniczym
humanoidom. Jeśli nasze oryginalne zdolności połączymy z waszymi
odmiennymi zdolnościami, to jako sojusznicy zapewniamy sobie przewagę nad
humanoidami w tej wojnie.
‒ Rozumiem….
‒ Zaczekaj. Chcę abyś wiedział, że specjalnie nie pozwalamy ewolucji na
żadne zmiany w naszej genetyce. Używamy do tego specjalnych środków… ale
nie chcę mówić o szczegółach.
‒ W porządku ‒ odparł pośpiesznie. ‒ Myślę, że posiadasz jeszcze inne
unikalne zdolności, które ewolucja nie zdołała wam wydrzeć.
‒ Zauważyłeś... ‒ Uśmiech ponownie zagościł w jej twarzy.
‒ Biegłaś tu tak swobodnie…. Dźwigając duży futerał ze skopiowanym
układem nerwowym Chemika w jednej ręce; a w drugiej niosłaś drukarkę 3D.
‒ Tak, jako starsza rasa posiadamy dobrą kondycję. Płuca nauczyły się
sposobu, w jaki powinny wydolnie funkcjonować w czasach Nuklearnej Zimy.
Gęsty pył w powietrzu oraz niedobór tlenu, wypalonego w czasie wybuchów
atomowych i wodorowych, nauczył ludzi oddychać resztką tego co jeszcze
pozostało na Ziemi. Wiele czasu upłynęło, zanim planeta odbudowała swoją
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atmosferę…. Uznaliśmy jednak, że taki dar w postaci nadzwyczajnej kondycji
jest zbyt cenny, aby z niego zrezygnować.
‒ Czy kiedyś pozwolicie ewolucji na drobne zmiany?
‒ Możliwe. Ale dopiero po wygranej wojnie!
Aryjczyk oparł się o ster kutra, obserwując cały czas grupę pościgową
piratów. Wyjął z kieszeni tablet i włączył. Odczekał kilka sekund, po czym
uruchomił program GPS. Na ekranie pojawił się plan sytuacyjny w czasie
rzeczywistym. Nawet topografia terenu odzwierciedlała naturalną kolorystykę.
Tylko dzięki satelicie szpiegowskim Pentagonu uzyskiwał tak dokładny
przekaz.
Po chwili odnalazł ślady termiczne pozycji znakomicie ukrytych snajperów z
Grupy Aryjskiej. Zwykłe, cywilne GPS-y z funkcją ‘oglądu w czasie
rzeczywistym’ nie miały szans pokazania pozycji snajperów. Cierpliwie czekali
na rozwój wydarzeń.
Widok taki uspokoił Ariusa, upewniając, że póki co, nie zachodzi żadna
potrzeba modyfikacji planu. Odłożył tablet.
Odszedł od steru i rozsiadł się na zniszczonym kufrze, stojącym tuż przy
wyjściu z kabiny.
Nieoczekiwanie zapytał:
‒ Jakim sposobem znalazłaś się w obecnych czasach? ‒ Zmienił wątek, aby
rozładować napiętą sytuację. ‒ Wspomniałaś, że jest was więcej?
‒ Tak. Prawie tysiąc osób... obojga płci. ‒ odrzekła ukrywając rewolwer za
pasek. Większość mieszka w waszych miastach. Ukrywają swoją prawdziwą
tożsamość i pochodzenie.
‒ Jak przetrwaliście? Przecież XaS nie wygenerował was ze znalezionego
kodu DNA... tak jak tego paskudę, humanoida ‒ zażartował niezbyt elegancko.
‒ Nie! ‒ odparła wesoło. ‒ Skądże! Cały czas wam towarzyszymy.
Poprzednim rasom ludzkim też próbowaliśmy pomóc.
‒ Ale sami sobie nie pomogliście.... ‒ skonkludował ironicznie. Już po
chwili żałował swojej siermiężnej uwagi.
Neribu zamyśliła się, jakby szukając wyrażeń lub pojęć, które ułatwiłyby
rozmowę, czy zniwelowały różnice kulturowe pomiędzy nią a Ariusem.
‒ Obecnie na Ziemi żyje kilkanaście ras ludzkich z prehistorii oraz kilka ras
z czasów niezbyt odległych współczesności. Są też przedstawiciele
humanoidów, ale ci, unikają rozgłosu i mieszkają w czymś, co wy nazywacie
Rezerwaty. Izolują się całkowicie i nie okazują żadnej aktywności publicznej.
Ciężko ich odróżnić od ludzi... i są lojalni wobec ludzi. Natomiast prawdziwe
zagrożenie dla nas wszystkich, są szczepy humanoidów, które wyewoluowały
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na zasadzie różnych zewnętrznych ingerencji lub medycznych modyfikacji
genetycznych.
‒ Czyli te historyjki Sumerów o genetycznych zmianach rasy ludzkiej.… ‒
zauważył Hacker. ‒ Anunnaki, i tego typu opowieści….
‒ Coś w tym stylu! Tylko zamiast kosmitów to były humanoidy, które
zmodyfikowały same siebie. Kronikarze sumeryjscy nie opisali dokładnie
faktów, ponieważ faktów tych nie ogarniali ani w sensie technicznym, ani w
sensie kulturowym. Ich silnie ograniczony zestaw pojęć dość poważnie
zniekształcił fakty... a w efekcie duży kawałek starożytnej historii.
‒ Humanoidy przedstawiły się Sumerom jako kosmici? Jako mityczni
Anunnaki?
‒ Tak! I jeszcze wmówili prymitywnej ludności, że to oni przynieśli życie i
całe dobrodziejstwo na Ziemię! ‒ Kobieta pogardliwie wydęła policzki.
‒ Można domyślić się, że raczej było zupełnie odwrotnie…. ‒ zniesmaczył
się Hacker.
‒ Rasy ludzkie i rasy humanoidów o dawien zamieszkują Ziemię. Niektórym
rasom udało się w odległej przeszłości zbudować imponujące cywilizacje
techniczne, pozwalające na zasiedlanie dalekich obszarów Układu Słonecznego.
Cywilizacje te pobudowały szybkie pojazdy kosmiczne. Założyły kolonie na
kilku planetach, wielu księżycach oraz licznych asteroidach. Można więc
śmiało zaliczyć ich do kosmitów.
‒ Sugerujesz, że odnajdywane obecnie w wielu zakątkach naszego globu
stare opisy i rysunki starożytnych astronautów to portrety Ziemian? ‒ wyraził
szczerą ekscytację.
‒ Tak! Właśnie tak! ‒ potwierdziła Neribu.
‒ Nie było więc żadnych innych kosmitów? - nie dowierzał. ‒ Są przecież
rysunki starożytnych astronautów, którzy w żaden sposób nie kojarzą się z
ludźmi czy nawet z humanoidami! To raczej przybysze z kosmosu.
‒ Nie wykluczone. ‒ Głos jej nerwowo zadrżał. ‒ My osobiście ich nie
spotkaliśmy. Ale znamy rasy prehistorycznych Ziemian, które twierdzą że w
odległej przeszłości odwiedzały naszą planetę inne, obce byty. Dochodziło
wtedy do konfliktu interesów i krwawych wojen. Mówiąc szczerze, nie
słyszałam żadnych miłych opinii o gościach z innych planet. Słyszałam
natomiast o kłopotach jakie sprawiali, kiedy musieli się wynosić z naszej
planety.
‒ Ciekawe i oryginalne spostrzeżenie. ‒ Aryjczyk wstał z kufra. W tablecie
pojawiła się zaszyfrowana wiadomość. Sięgnął po niego i odczytał uważnie
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kilka przysłanych zdań. Zamyślił się. Spoważniał. Neribu widząc jego zmianę,
zapytała zaniepokojona:
‒ Czy coś nie tak?
Mężczyzna odłożył tablet. Uniósł wzrok. Uśmiechnął się i odparł:
‒ Skądże! Wszystko według planu! ‒ Ponownie usiadł na kufrze.
‒ Skoro tak twierdzisz…. ‒ Wypuściła sugestywnie powietrze.
‒ Przetrwaliście..., a raczej przetrwała was tylko resztka? ‒ Arius wrócił do
przerwanego wątku.
‒ Nigdy nie znika cała cywilizacja. Zawsze ktoś przetrwa.
‒ A co do Sumerów... wielu wierzy w ich kroniki oraz w ich wersję świata ‒
upierał się.
‒ Tak samo jak wielu wierzy w krasnoludki ‒ przytomnie zripostowała.
Droczyła się z nim.
Spojrzeli po sobie wymownie. Z każdą chwilą czuli, że przebywanie razem
sprawia im coraz więcej satysfakcji.
‒ Jak spotkałaś Mnicha? ‒ zmienił obiekt rozmowy.
‒ To przypadek. Plotki rozniosły jego popularność w całej dżungli. Ludność
tubylcza mówiła o nim z szacunkiem. Jego sprzeciw wobec korporacjom
kradnącym dobra Afryki był odważny i zacny. Odnalazłam jego siedzibę i
zaoferowałam swój sojusz i swoje umiejętności…. A on je przyjął. I tak
wspólnie zbudowaliśmy komputer sieci neuronowej. Pokazałam jaskinię
wypełnioną techniką z przeszłości... i zaczęliśmy zwalczać New World Order.
Z kąta kabiny rozległ się charczący dźwięk.
Oboje spojrzeli w kierunku nieprzytomnego do tej pory Chemika. A może
udającego tylko nieprzytomnego? Nieważne! Dopóki nie przeszkadzał, dopóty
nikogo nie denerwował. Teraz to się zmieniło! Całe niewielkie pomieszczenie
kutra wypełniło się jego paskudnymi fluidami. Miał otwarte oczy, pulsujące
szarością. Był najwidoczniej wkurzony; zapewne treścią rozmowy, którą nie
mógł pozostawić bez swojego komentarza.
‒ Nowy Porządek Świata szykuje wam rewolucje i szok. ‒ wtrącił szyderczo
i niespodziewanie Chemik. ‒ Rozbestwiliście się, relatywizując ”prawo
przyszłości”!
Neribu spojrzała w jego kierunku z pogardą.
‒ ”Prawo przyszłości”? A cóż to za termin? Za kogo się uważacie? Czy to
jakaś nowa pokręcona filozofia humanoidów? ‒ Wydęła usta w geście
pogardy… chociaż dodawało jej to tylko uroku. ‒ Jedynie ”prawa naturalne”
posiadają jakiekolwiek wartości. ‒ Wstała i oddaliła się od Chemika. ‒
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Niesamowite! Pasożytnicze humanoidy, a szczególnie ich hybrydy, roszczą
sobie pretensje do przywództwa! To żałosne!
‒ Budujemy nowy świat! ‒ histerycznie upierał się humanoid. Nie
kontrolował emocji; opluwając sobie przy tym pół twarzy.
‒ ... Budujecie karykaturę świata! ‒ przerwała mu wywód. ‒
Wykorzystujecie chciwych i głupich finansistów z Wall Street i z Bank of
England; obiecując im budowę globalistycznego New World Order…, aby tylko
zniszczyć kolejną rasę ludzką!
‒ Mówisz w liczbie mnogiej? ‒ wtrącił się do sprzeczki Arius, najwyraźniej
zaintrygowany.
‒ Tak! Humanoidów takich jak Chemik jest wielu ‒ odparła wyniośle
Neribu.
‒ Twierdzisz, że XaS lub inne agencje sklonowały więcej takich wstrętnych
kreatur?
‒ Oni tu są! Ich rasa w niewielkiej liczbie przetrwała do czasów
współczesnych i ukrywa w się w trudno dostępnych miejscach. Chemik i setka
innych to wyjątek... zostali sklonowani przez XaS; ale pozostali z jego rasy
mnożą się w sposób naturalny. Są odpowiedzialni za wykorzystywanie fizyczne
i psychiczne Ziemian! Ale szczególnie są odpowiedzialni za depopulacje ras
ludzkich już od wielu milionów lat!
‒ Wskazujemy wam drogę rozwoju! ‒ wściekał się Chemik.
‒ Drogę rozwoju…? Według zasad przez was określonych? ‒ skutecznie
strofowała go Neribu. ‒ Czyli niszczenia rozwiniętych cywilizacji! Nie
uznajecie emancypacji i samodzielności społeczeństw! Wywołujecie wojny i
rewolucje! Dzielicie i skłócacie społeczeństwa, aby łatwiej nimi zarządzać!
Ustrój, który chcecie siłą narzucić ludzkości, to: ”Ustrój Hodowli”!
‒ Co rozumiesz przez frazę: ”Ustrój Hodowli”? ‒ ponownie zdumiał się
Arius, który raptem poczuł, że posiada niezbyt kompletną wiedzę o dziejach
swojej planety.
Neribu oderwała wzrok od Chemika i spojrzała przed siebie. Szukała jak
najprostszych sposobów do określenia rzeczywistości.
‒ To relacja Pasożyt i Żywiciel.
‒ A dokładniej? ‒ dopytywał konsekwentnie Hacker. Chciał znać pełną
prawdę. Bez żadnej cenzury!
‒ Pasożytnicze humanoidy to hybrydy, które wyewoluowały przez
nielegalne modyfikacje genetyczne ‒ spojrzała wymownie w jego stronę. ‒
Świadomie przestawiły swoje potrzeby żywieniowe…. Ich głównym
składnikiem diety jest energia…. Energia istot żywych! Humanoidy żywią się
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energią ludzi! Generowane emocje ludzkie są formą ”pola energetycznego”; jak
wszystko inne w świecie fizycznym. Pasożytnicze humanoidy potrzebują pola
”ludzkiej energii” tak, jak ludzie potrzebują powietrza!
‒ Czy dlatego Humanoidy wywołują cierpienia wśród rasy ludzkiej? ‒
kalkulował Aryjczyk. Czuł wzrastający gniew.
‒ Wywołują wojny, rewolucje, wielkie głody, czystki etniczne... Już od
milionów lat! Robią wszystko, aby nie wypuścić ras ludzkich z cyklu
powtarzających się, bezsensownych wojen i głodów. Wtedy, kiedy cierpią całe
społeczeństwa, czy jak wy nazywacie: narody; to wtedy pole ”ludzkiej energii”
jest najwięcej intensywne…! To właśnie w taki sposób wygenerowane ”pole
energetyczne ludzkich cierpień” w pełni zaspokaja nieposkromiony głód
pasożytniczych humanoidów! To narkotyk najlepszej jakości! Humanoidy
upajają się nim i nie mogą z niego zrezygnować. Nie chcą! Będą robić
wszystko, aby taki stan rzeczy trwał jak najdłużej! Kosztem wielu ras ludzi.
Aryjczyk spojrzał ze wstrętem i nienawiścią na Chemika. Ale zaciekawiony,
kontynuował zadawanie pytań:
‒ Czy możesz dać przykłady? Rozwiń trochę temat.
‒ Mogę dać mnóstwo przykładów! ‒ odparła Neribu. Rozparła się
wyzywająco łokciami o ster. ‒ Ale przytoczę tylko kilka, dobrze tobie znanych.
To pasożytnicze humanoidy skonstruowały najkrwawsze ideologie waszej
cywilizacji; Rewolucję Francuską zainspirowały humanoidy, które obiecały
dobrobyt biedocie, a każdy wie, jak się skończyło…. Identycznie było z książką
Das Kapital, którą wydał Marx, ale on wcale jej nie napisał... napisali ją za
niego humanoidy. W efekcie doprowadziło to do rewolucji w Rosji, generującej
niespotykaną w waszej historii liczbę ofiar w ludziach! Dwie wojny światowe
wywołane przez Niemcy zostały sfinansowane przez New World Order: czyli
przez grupę humanoidów i ich finansistów z Wall Street oraz z Bank of
England, którzy pomogli III Rzeszy Niemieckiej technologicznie... i finansowo
rzecz jasna! Główni sponsorzy to tajne loże masońskie oraz syjonistyczny FED
przy znaczącym udziale syjonistycznego Bank of England. Humanoidy nawet
obecnie inspirują współczesne konflikty wojenne i głody w Afryce.
‒ Dużo tego... Masz dowody na poparcie swoich teorii ‒ polemizował Arius,
chociaż jej wierzył.
‒ Rozejrzyj się a dowody sam znajdziesz! ‒ wykrzyknęła zniecierpliwiona
kobieta. Tłumaczyła to już przedtem wielokrotnie różnym wpływowym
ludziom, którzy też okazywali naiwnie zdziwienie co do interpretacji
oczywistych faktów.
118

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Chemik wydął swoje oponkowate usta odsłaniając rząd ostrych i gęstych
zębów. Ożywił się na dźwięk tych zarzutów... tak, jakby to były pochwały.
Odezwał się, cedząc każdą sylabę:
‒ Zapomniałaś o starożytności….
‒ Czyżby? Powszechnie wiadomo, że to pasożyty humanoidów napisały
najwredniejsze i najgorsze księgi starożytności, czyli: księgi Anunnaki, czy
talmud. A ich krzewiciele powinni być ścigani i skazani przez sądy!
‒ A dokładnie to co z tymi księgami Anunnaki? ‒ nie krył zainteresowania
Arius.
‒ Fakty są takie ‒ kontynuowała Neribu ‒ że humanoidy zainspirowały
grupę odszczepieńców rasy ludzkiej z Sumerii, którzy wyposażeni w fałszywe
księgi propagowali nowe idee; takie kolejne New World Order. Głosili, że rasa
ludzka zawdzięcza wszystko kosmitom zwanymi Anunnaki… oraz że ludzie to
zwykłe robole do ciężkiej pracy genetycznie zmutowani od szympansów.
Rzekomo pierwszy człowiek został nazwany Adamu, czyli Robotnik.
‒ Tak, coś kojarzę ‒ poczynił szyderczą uwagę Hacker. ‒ Anunnaki
twierdzili, że przybyli z Planety X, która zbliża się do Ziemi co kilka tysięcy
lat; z uwagi na jej dziwaczną orbitę w kształcie elipsy. Ci goście twierdzili, że
chcą ukraść całe złoto z Ziemi, po to, aby ratować atmosferę swojej Planety X.
Rzekomo ich atmosfera rozrzedziła się i przestała spełniać swoje funkcje
ochronne.
‒ To ich następne głupie kłamstwo! ‒ roześmiała się lekceważąco kobieta. ‒
Złoto, które szukali na Ziemi… to całkiem inne złoto! Żadne tam jakieś metale
szlachetne. Żadne wyroby jubilerskie. Sumerowie pisząc swoje kroniki nie
rozumieli kontekstu; nie rozumieli techniki; nie rozumieli mechaniki; nie
rozumieli biologi. Opisali więc to według własnych prymitywnych znaczeń i
rozumień. A potem to wszystko jeszcze zostało dokładnie ocenzurowane przez
Anunnaki.
‒ Więc czego szukali przybysze?
‒ Po pierwsze: żadni przybysze! To tylko zmodyfikowane humanoidy!
Mieszkańcy planety Ziemia, tak jak wszyscy inni! Nazwali siebie fałszywie
Anunnaki i wymyślili historyjkę o odległej Planecie X w Układzie Słonecznym.
‒ Chytre! ‒ odrzekł przytomnie Arius. ‒ A złoto, o które im chodziło, to z
pewnością to złoto jednoatomowe, znane obecnie jako ”ormus”? W Internecie
jest pełno ogłoszeń sprzedaży tego specyfiku. Jest mnóstwo fałszywych kopii
tego sproszkowanego złota.
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‒ Tak! To właśnie o to złoto im chodziło! Tylko moja rasa nazywa je Złotem
Intelektu… a wasza rasa dała jemu nazwę handlową ”ormus”. A chodzi
dokładnie o to samo! - Neribu uczyniła gest równości pojęć.
‒ Anunnaki chciały zdobyć mądrość przez procesy chemiczno-fizyczne.
Uważali, że rozpylając sproszkowane jednoatomowe złoto w atmosferze
uczynią z siebie geniuszy. ‒ Aryjczyk zrobił chytrą minę i dokończył
lekceważąco: ‒ Ale nie pomyśleli, że geniusz osiągną też inne rasy ludzkie,
zamieszkujące wciąż Ziemię.
‒ Niezupełnie! ‒ Kobieta spoważniała. ‒ Przedtem Anunnaki dokonali
depopulacji inteligentnych i rozwiniętych ludzi, zostawiając tylko garstkę…
którą potem, tę garstkę zmodyfikowali genetycznie do roli Adamu, co znaczy
Robotnik. Adamu został uodporniony na działanie Złota Intelektu; był obojętny
na jego działanie. Nie zyskiwał inteligencji i był szczęśliwy bez wyraźnego
powodu. Taki użyteczny i szczęśliwy bez powodu idiota!
‒ Czyli dokładnie odwrotnie do tego, co opisują Kroniki Sumerów….
‒ … Właśnie! Anunnaki poprzez mechanikę genetyczną zamiast awansować
szympansy do roli człowieka… to zdegradowały inteligentnych ludzi do roli
”robola”, czyli do Adamu!
‒ Coś jednak uratowało tych Adamu! ‒ nie ustępował Hacker.
‒ Tak. Adamu zostali uratowani przez ludzi, którzy ukryli się w górach;
przeżyli i nie dali przedtem się zmodyfikować….
‒ Stosując analogię do czasów współczesnych ‒ dokończył Aryjczyk można ich porównać do osób, które uniknęły przymusowych zakażonych
szczepień.
‒ Ludzie wykorzystując lepsze predyspozycje swoich ciał od ciał
humanoidów, nazywanych Anunnaki, przeszkadzali pasożytom skutecznie!
Nękali ich osady i niszczyli urządzenia. Anunnaki nie znaleźli potrzebnych
ilości Złota Intelektu i odeszli. Ludzie z gór przygarnęli licznych Adamu i
wspaniałomyślnie uczynili z nich sobie równymi.
Aryjczyk pokręcił głową w uznaniu dla waleczności dawnych ludów.
Zdawał sobie sprawę, że on tylko kontynuuje tę walkę, którą zaczął całkiem
dawno temu ktoś zupełnie inny. Arius odziedziczył po tym kimś klucz
genetyczny DNA, z czego czuł ogromną dumę i radość!
‒ Co humanoidy chciały osiągnąć przez swoje kłamstwa? ‒ Arius zmienił
nieco kierunek rozmowy, po krótkiej chwili zadumy.
‒ Humanoidy robiły wszystko, aby wykasować prawdziwą historię dumnej
rasy ludzkiej i sprowadzić ich do roli wasali. Niszczyli książki, filmy i dowody
na wcześniejsze istnienie zaawansowanych cywilizacji ludzkich. Potem
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ogłosili, że to Anunnaki, a w rzeczywistości zwykłe pasożytnicze ziemskie
humanoidy, przybyły z innej planety i skonstruowali człowieka w akcie swojej
łaski…. Po to, aby ludzie byli im wdzięczni i można było ludźmi zarządzać.
Humanoidy napisały kłamliwą historię świata i fałszywe cele dla rasy
ludzkiej... nazywając to: New World Order lub Kroniki Sumeryjskie.
‒ Dziwnie to znajome.... A talmud?
‒ Te księgi były pisane przez setki lat. Wpierw pisano prawo a potem jego
interpretacje... całkiem sprzeczne lub nawet wykluczające się…. Humanoidy
spisały w nich skażone treści, a potem je rozniosły niczym epidemię! To
patologiczna księga! Pisana przez idiotów dla nienawistnych sadystów, którzy
uwierzyli w swoją quasi-wyjątkowość. Nazistowska książka Mein Kampf to
świerszczyk i pikuś w porównaniu z celami talmudu. To identyczny sposób
działania: wyznaczono fałszywy cel i nienaturalną ludziom quasi-ideologię...,
którą też nazwali New World Order. Humanoidy znalazły nawet prymitywne i
nie-piśmienne plemiona semickie, które te wypociny talmudyczne ”łyknęły”.
Semici sprzedali sami siebie za jakąś niesprecyzowaną ”ziemię obiecaną”. I
takie tam….
Chemik uśmiechnął się z satysfakcją i zaczepnie przemówił bezpośrednio do
Ariusa:
‒ Kiedy skończyliśmy z poprzednią rasą, wysokich wzrostem ludzi….
‒ Mówisz o rasach ludzi z czasów antycznych? ‒ doprecyzował Hacker,
przerywając mu w pół wypowiedzi.
‒ Tak. Dokładnie mówię o nich! Byli więksi wzrostem od was trzykrotnie, a
często i więcej.
‒ Wiem o kim mówisz kreaturo! Nie popisuj się, tylko odpowiadaj! ‒ skarcił
pasożyta.
‒ Znamy dobrze historię tego silnego i mądrego ludu ‒ wtrąciła z przekąsem
Neribu. ‒ Zresztą obecnie istnieje wiele niezbitych dowodów na istnienie
wspaniałej, zaawansowanej technicznie rasy wielkoludów. W Internecie jest
wiele filmów i zdjęć potężnych zasuszonych ciał i kości, które znajduje się
niemal każdego miesiąca, na każdym kontynencie. Tak zwana ”oficjalna nauka”
milczy o tych faktach; przestraszeni akademicy i pracownicy naukowi
tchórzliwie omijają temat, a syjonistyczne korporacje medialne cenzurują każdą
wzmiankę w tej kwestii… ponieważ nie pasuje im do tej idiotycznej,
pozbawionej jakiegokolwiek sensu i logiki układanki o tak zwanej ”misji
narodu żydowskiego”. Ta niby ideologia ”misji narodu żydowskiego” to
szkodliwe, kłamliwe i toksyczne syfy!
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‒ Ale ludzie i tak dowiedzieli się prawdy, poprzez wolny Internet ‒ zauważył
nie bez satysfakcji Aryjczyk. ‒ Wielu niezależnych ekspertów prowadzi własne
projekty historyczne i publikują wartościowe artykuły w pismach naukowych i
poważnych niezależnych portalach.
‒ Na szczęście! ‒ skonkludowała Neribu. Po czym zwróciła się pogardliwie
do Chemika ‒ Kontynuuj, póki jeszcze możesz!
Humanoid wyprostował się. Wydął szyderczo swoje oponkowate usta, ale
jego pewność siebie gdzieś zniknęła. Wciągnął powietrze i rzekł do Ariusa:
‒ Kiedy więc skończyliśmy z poprzednią rasą ludzi o imponującym
wzroście: wtedy pojawiliście się wy! Jesteście jako rasa ludzi wyjątkowo
przebiegli i zrobiliście nam dużo kłopotów! Męczyliśmy was nieustannymi
wojnami, rozkoszując się waszym cierpieniem! Wasza ”energia cierpienia” jest
gęsta i vitalna…. Jest wysokiej jakości produktem, poszukiwanym i cenionym
na rynku! Daje nam dużo rozkoszy! ‒ Pokiwał głową na wspomnienie tego
pysznego narkotyku. ‒ Ale to się skończyło od kiedy skonstruowaliście broń
atomową..., dzięki której wasza cywilizacja zaznała pokoju na niespotykanie
długi czas! ‒ Grymas satysfakcji gwałtownie zniknął z twarzy humanoida,
zamieniając się w złość. ‒ Mocarstwa atomowe się zbroją, ale nikt nie chce
użyć swojego arsenału w obawie przed globalną tragedią! Brak wojen ludzkich
powoduje u humanoidów głód! Dokładnie: głód ”ludzkiej energii”! ‒
wykrzyczał ostatnie sylaby. ‒ Brakuje nam waszego ludzkiego cierpienia!
Przestaliście zaspokajać nasze potrzeby! Jak śmieliście?!
‒ Przez to więdniecie! ‒ wtrąciła z nutą triumfu Neribu. ‒ Wydzielacie przy
tym paskudny smród!
‒ To prawda! Nie jest to najlepszy czas dla humanoidów…. ‒ potwierdził
rozgoryczony Chemik.
‒ ... Pasożytniczych humanoidów! ‒ poprawiła, wytrącając go z równowagi.
‒ Zamilcz, bo przypomnę ci jak wykończyliśmy twoją dumną rasę! ‒
Humanoid zwiększył siłę swojego głosu, eksponując przy tym gęste i ostre
uzębienie.
‒ Masz odwagę wyjawić swoje prawdziwe imię? ‒ Neribu niespodziewanie
zmieniła rytm konwersacji, jakby umiejętnie, już od samego początku,
reżyserowała dokładnie jej przebieg.
‒ Okrf!
Saw al Okrf!
Słyszałaś to imię?! ‒ wykrzyczał pełen
niekontrolowanej złości.
‒ Ty, wyluzuj..., bo odstrzelę ci twój wielki łeb ‒ zagroził Arius celując z
pistoletu do pasożyta.
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Kobieta odwróciła się tyłem, jakby chciała ukryć swoje emocje. Wyłączyła
się z dyskusji. Pozostali też zamilkli.

Z

bliżał się wieczór. Piraci rozpalili ognisko blisko opuszczonej latarni
morskiej. Wciąż nie atakowali. Aryjscy snajperzy ukryci w zaroślach też
nie zdradzali swoich stanowisk; czekali na ruch przeciwnika.
”Całkiem przyjemnie spędziłbym tu czas, gdyby nie kontekst zaistniałej
sytuacji” ‒ ironizował w myślach Arius spoglądając na zegarek. ‒ ”Zaraz
będzie noc. Już czekamy tak sześć godzin.”
‒ W oddali, na horyzoncie pojawiły się światełka jakiejś łodzi. ‒ zauważyła
Neribu.
‒ Powinna tu dotrzeć za dwadzieścia pięć minut. To pewnie też piraci ‒ bez
emocji odrzekł Hacker.
‒ Myślisz, że zaatakują nas w nocy? ‒ Nie dawała się zbyć tą lakoniczną
odpowiedzią.
‒ Jest możliwe. Ale oni chcą Chemika w jednym kawałku. Będą więc
próbowali negocjować z nami. Poczekają do świtu.
‒ Chyba sam nie wierzysz, że dotrzymają wcześniej ustalonych warunków i
po prostu pozwoliliby nam spokojnie odejść?
‒ Nie! Nie wierzę – odparł wciąż spokojny Aryjczyk. ‒ Dlatego wcześniej
rozwalimy ich wszystkich.
‒ Piraci mogą zaatakować zaraz; nie czekając do świtu. Z dwóch stron. Od
lądu oraz desantem od strony zatoki, przy końcu falochronu. ‒ Neribu
rozpatrywała odmienne scenariusze.
‒ Tak. Mogą. Ale to już bez znaczenia! Piraci utracili właśnie swoją
przewagę…. A uściślając: nigdy takiej przewagi nie mieli. Ich dobre
samopoczucie było iluzoryczne. ‒ Arius zbliżył się do okna.
Kobieta wpatrywała się ze zdumieniem w jego spokojny wyraz twarzy, ale
nic nie odpowiedziała.
Z oddali dało się słyszeć warkot silników samolotu. Z każdą sekundą był
coraz głośniejszy, aż wreszcie można było dostrzec wysoko nad ziemią
migające światła. Po chwili był już widoczny dokładny zarys nadlatującej
maszyny. To był średniej wielkości samolot transportowy, dwusilnikowy.
Doleciał do linii brzegowej, zatoczył łuk oblatując falochron i przyczepione do
niego wraki kutrów.
Neribu chciała coś powiedzieć, uzewnętrznić swoje emocje, ale
zrezygnowała widząc sugestywną obojętność Ariusa.
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Samolot oddalił się i otworzył tylny luk towarowy, który był oświetlony od
środka żółtawą poświatą. Wyrzucił z siebie dwa duże przedmioty.
Przedmioty po chwili przestały opadać i zawisły nieruchomo w powietrzu,
trzysta metrów na ziemią. Aryjczyk spojrzał na zegarek; cyferki pokazywały
liczbę "sto dwadzieścia".
Piraci odeszli od ogniska. Wpatrywali się z niepokojem w lewitujące,
tajemnicze urządzenia. Było widać ich nerwowe gestykulacje pomiędzy sobą.
Samolot ponownie zatoczył łuk i poleciał w stronę, zbliżającej się z
odsieczą, łodzi pirackiej. Wystrzelił kilka świecących rakiet, które pomknęły
szybko w jej kierunku. W tej samej chwili z pokładu łodzi trysnął jasny
strumień tysięcy pocisków. To obrotowe działko szybkostrzelne, używane jako
zapora do niszczenia rakiet, próbowało zestrzelić mknące pociski. Ale rakiety
powietrze-woda były inteligentne i zwinnie schodziły z linii ostrzału. Kiedy
wreszcie uderzyły w łódź pojawił się krótki błysk... potem jeszcze dwa błyski i
potężny huk! Gdy umilkł z łodzi piratów pozostał jedynie niewielki płonący
punkt na środku wody.
‒ Twój plan zadziałał ‒ nie kryła szczerego zadowolenia Neribu. ‒ A te dwa
wiszące obiekty w powietrzu...?
‒ To Bonnie i Clyde. Dwa drony bojowe, których możliwości będziesz miała
okazję zaraz docenić. ‒ Mówiąc to, Arius sugestywnie spojrzał na maszyny.
‒ Ciekawe.... Nadajesz imiona dronom? ‒ kobieta nie dawała spokoju.
Znowu z nim się droczyła. A jemu to straszliwie odpowiadało.
‒ Tylko tym dwóm ‒ odpowiedział dumny. ‒ Kiedy zobaczysz co robią, to
będziesz chciała osobiście zakolegować się z nimi!
Piraci stojący przy falochronie patrzyli osłupiali na to, co stało się z ich
odsieczą. Kłócili się o to, co powinni zrobić: uciekać, czy atakować i odbić
Chemika, za którego mogliby zgarnąć fortunę.
Ich jałowe przepychanki między sobą przerwał następny wybuch,
dochodzący gdzieś z daleka. Po chwili dotarło do nich, że to eksplodowała ich
własna łódź pościgowa, którą wcześniej sami przypłynęli. Samolot
transportowy odnalazł ją, ukrytą w niewielkiej zatoczce i zniszczył.
Arius powtórnie spojrzał na zegarek; pokazywał cyfrę "dwadzieścia". Wtedy
z dwóch wiszących dużych przedmiotów dobiegł cichy dźwięk zwiększającej
się wydajności silników. Ruszyły nieśpiesznie w kierunku piratów. Kiedy się
zbliżyły, można było dostrzec ich wyraźnie zarysowany kontur klasycznych
latających dronów bojowych. Tych samych, które były użyte niedawno w
Londynie.
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Aryjczyk zerknął w kierunku zaciekawionej Neribu i zaczął, tradycyjnie już,
odliczać:
‒ ... Trzy, dwa ...
Obrotowe działka zakręciły się i setki pocisków wystrzelonych z dronów
zasypało okolicę ogniska. Po chwili działka umilkły, kurz opadł... wraz z
pociętymi kawałkami ciał piratów.
Nie było nawet potrzeby dobijania.
Neribu zbliżyła się do Ariusa i pocałowała jego policzek.
‒ Przedstaw mi koniecznie tych dwojga... Bonnie i Clyde’a ‒ wyszeptała.
Następnie odwróciła się i zbliżyła do sapiącego Chemika. Rzekła:
‒ Moje imię to Neribu Io.
Humanoid zmrużył oczy, jakby przeszukiwał zasób swojej pamięci.
Wreszcie po kilku sekundach odrzekł zaniepokojony:
‒ Tak… wiem kim był generał Cron Io Neribu. Był też senatorem. Dawne
dzieje! Świat jest taki mały….
‒ Znam twoje imię i wiem kim jesteś Saw al Okrf! ‒ Przerwała mu... po
czym spokojnie przyłożyła rewolwer do jego korpusu i wystrzeliła. Pocisk
czterdziestki piątki wypatroszył humanoida dokładnie, rozwlekając jego
rozerwane organy wewnętrzne po pomieszczeniu i oknach kutra. Reszta tkanki
miękkiej osunęła się bezwładnie siłą grawitacji. Strzeliła jeszcze kilka razy.

Dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat wcześniej:

Z

ielone wzgórza otaczały ukwiecone na kolorowo polanki. Letni wiatr
ruszał cienkimi gałęziami drzew i krzewów. W oddali zaznaczał się kontur
brzegów lazurowych, malowniczych zatoczek. Generał Cron Io Neribu
zamieszkiwał tę część wyspy, a raczej niewielkiego kontynentu, od czasu, kiedy
zdecydował się zamienić karierę wojskową na polityczną. Jego znajomi nie
kryli zdziwienia tą decyzją, zwłaszcza że posiadał opinię wspaniałego oficera i
dowódcy. Awansował w relatywnie szybkim czasie do stopnia Generała. Ale
osobiście uważał, że swój talent może efektywniej spożytkować dla rozwoju
swojej rasy jako senator.
W czasie wielkiej wojny, generującej dodatkowo straszliwe epidemie, wielu
ludzi uciekło z lądu na pusty i dziewiczy kontynent, aby zacząć wszystko od
nowa. Kontynent był oddzielony od reszty lądów oceanem; dlatego nie był
skażony szczepami zabójczych wirusów ani radiacją. Tysiące uciekinierów
zbudowało tu swoje nowe państwo, którego najważniejszym prawem było
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Prawo Izolacji. Nie nawiązywali kontaktu ze światem zewnętrznym: rozwijając
w osobliwym kierunku swoje osiągnięcia kulturowe i techniczne.
Cron Io Neribu był senatorem do Kongresu Kontynentalnego już trzeci rok.
Przykładał dużo uwagi i starań, aby doprowadzić do światowego pokoju.
Uważał nawet, że to mu się udało. Nadszedł właśnie dzień, który zapowiadał
się jako zwieńczenie wysiłków jego własnych, oraz jego przyjaciół na rzecz
pokoju. W południe miała przybyć delegacja z Lądu: prezydenci, premierzy,
senatorowie, ministrowie i generałowie w celu ogłoszenia zakończenia
wieloletniej wojny. Stolica wyspy udekorowała ulice przejazdu zaproszonych
delegacji od Głównego Portu, aż do Pałacu Republiki. Plac, gdzie miały odbyć
się główne uroczystości zapełniały tłumy i niezliczone ekipy telewizji z wielu
państw i regionów. Roześmiane twarze gospodarzy, ludzi rasy Biało-Stalowych
oczekiwały niecierpliwie na tę historyczną chwilę.
Senator spojrzał w górę. Tuż nad ukwieconymi polankami, na wysokości
pięćdziesięciu metrów, unosiły się trzy duże, kilkuset-metrowe skały. Każda z
tych skał spełniała rolę niewielkiego parku przyrodniczego; esencji mikroświata o unikalnych ekosystemach fauny i flory. Biolodzy obsadzili je
drzewami, krzakami i kwiatami, uratowanymi przed wojną nuklearną z różnych
części globu. Owady zamieszkujące te osobliwe parki przyrodnicze spełniały
rolę jedynych regulatorów procesów ewolucyjnych, bez żadnej późniejszej
ingerencji człowieka. Te trzy skalne parki były kolonią, a ściślej jedną z wielu
kolonii parków przyrodniczych rozsianych po całym kontynencie. Te
wyjątkowe ekosystemy były zróżnicowane przyrodniczo, ale wszystkie
obowiązywały te same zasady: zero ingerencji człowieka w zachodzących w
nich naturalnych, unikalnych ewolucji.
Skały, na których budowano te przyrodnicze skarby, były wycinane ze
zboczy łańcucha górskiego, otaczającego Kontynent od strony północnej.
Wycinano je potężnymi laserami, a następnie modyfikowano ich kształty za
pomocą lewitujących robotów frezowych. Do tak przyszykowanych po
obróbce, ogromnych monolitów montowano zespoły napędów antygrawitacyjnych, które finalnie unosiły całe konstrukcje skalne na kilkadziesiąt,
a nawet kilkaset metrów w powietrze, nad ziemią. Kolonie takich megalitów
skalnych były widoczne w każdym zakątku Kontynentu. Kontynent, to jedyne
takie miejsce z sielankowymi widokami na ogarniętej straszliwą wojną Ziemi.
Od strony północnej nadlatywały cztery pojazdy wojskowe. Nie wydawały
żadnego dźwięku, ponieważ miały silniki generujące pole anty-grawitacyjne.
Zbliżyły się, po czym delikatnie osiadły tuż przed pałacem senatora. Budynek
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nie był zbyt duży, ani zbyt pretensjonalny. Jasna elewacja została umiejętnie
wkomponowana w otoczenie i doskonale pasowała do otaczającej przyrody. W
otwartych drzwiach pojazdu wojskowego pojawił lider Straży Kongresu w
białym mundurze; postawny mężczyzna w średnim wieku i ostrych rysach
twarzy. Senator znał go doskonale z czasów wojennych; razem przeszli szlak
bojowy w kampanii Ligii Mórz. Dzielny i surowy oficer, dający przykład wielu
rekrutom. Z za jego pleców wyskoczyło kilku uzbrojonych żołnierzy w
zielonych, maskujących mundurach i dobiegli do senatora.
‒ Od tej chwili za wasze bezpieczeństwo Generale, odpowiada Straż
Kongresu ‒ wykrzyczał lider oddziału zdecydowanym głosem urzędniczą
regułę .
Cron Io Neribu uśmiechnął się przyjaźnie do dawnego towarzysza broni i nie
tracąc czasu wsiadł do pojazdu. Zajął miejsce przy oknie i patrzył z dumą na
osoby, które odprowadziły go z pałacu do lądowiska. Było ich ze czterdziestu.
Stali rozradowani, machając ukwieconymi gałązkami, dokładnie jak
nakazywała starodawna tradycja.
Obiekty wojskowe wzbiły się bezgłośnie w powietrze, opuszczając
posiadłość.

C

ywilizacja rasy ludzkiej, do której należał generał Neribu była już kolejną
rasą, jaka zamieszkiwała Ziemię. Niemal wszystkie poprzednie
cywilizacje osiągały różne stopnie rozwoju technicznego, by potem uwikłać się
w wojny o straszliwych skutkach. Ale rasie Biało-Stalowych udało się osiągnąć
imponujący poziom zaawansowania technicznego, którym poszczycić mogło
się tylko niewiele poprzednich ras ludzkich.
Wszystkim starożytnym rozwiniętym cywilizacjom było wiadomo, że
istnieją cztery siły w naturze: Siła Grawitacji, Siła Elektromagnetyczna, Siła
Oddziaływania Silnego oraz Siła Oddziaływania Słabego. Wiele rozwiniętych
ras ludzkich, chociaż wiedziało o ich istnieniu, to nie rozumiało natury ich
działania. Jeśli Siłę Elektromagnetyczną oraz jej oddziaływanie można było
łatwo ogarnąć wielu cywilizacjom, to pozostałe trzy Siły stanowiły tajemnicę.
Na ogół, właśnie wtedy, tuż na początku rozwoju nauki dochodziło do wojen
nuklearnych lub epidemii. Skutki były tragiczne… z reguły powodowały
cofnięcie nauki do poziomu wiedzy znachorów plemiennych i osiągnięć
technicznych epoki żelaza.
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Ale kiedyś wreszcie wystąpił przełom w dziejach i historii ludzkości…. Było
to odkrycie i zrozumienie drugiej siły natury: Siły Grawitacji. To właśnie rasa
ludzi Biało-Stalowych posiadła wiedzę, która mogła zmienić losy wieloletniej,
strasznej wojny oraz zmienić znany im świat.
Biało-Stalowi jako jedyni współcześnie posiedli wiedzę dwóch sił: Siły
Elektromagnetycznej oraz Siły Grawitacji!
Stało się to przez czysty przypadek... jak wiele innych przełomowych odkryć
ludzkości. Biało-Stalowi uciekli z lądów ogarniętych wojną na wielką wyspę,
która w rzeczywistości była mikro-kontynentem. Tam osiedli i budowali Nowy
Świat. Przy dużych pracach konstrukcyjnych natrafili na ruiny starożytnego
ośrodka naukowego nieznanej sobie cywilizacji z odległej przeszłości.
Znajdowały się w niej wskazówki, opisujące właściwości Złota Intelektu! To
złoto w postaci jedno-atomowej... nie było toksyczne; nawet nie było już
metalem. Powstało w wyniku skomplikowanych, naturalnych reakcji
chemicznych. Miało konsystencję białego proszku. Posiadało unikalne
własności nadprzewodników i łatwo uzyskiwało stany absolutnego rezonansu.
Niesamowite było to, że te mono-atomy łatwo łączyły swoje elektrony
względem siebie, co skutkowało zamianą atomów złota w fotony, czyli światło.
Po krótkim czasie, ze środkowych równin Kontynentu, miejscowi rolnicy
meldowali o dziwnym białym proszku, zalegającym na dużych powierzchniach
gruntu, zarośniętych trawą. Fizycy i biolodzy, po wstępnych analizach,
potwierdzili, że ów biały proszek to jest właśnie jedno-atomowe złoto,
nazywane przez starożytnych Złotem Intelektu.
Natychmiast przeprowadzono próby na ludziach; przyszykowano porcje
sproszkowanego złota do spożycia. Tuż po spożyciu stwierdzono niesamowity
przypływ zdolności logicznego myślenia. W umysłach osób go spożywających
zanotowano niespotykany dotąd, kilkuset procentowy, wzrost intelektu! Bywały
też przypadki, że po regularnym spożywaniu białego proszku złota, inteligencja
wzrastała nawet o kilka tysięcy procent; a percepcja pojmowania Natury oraz
relacja z nią - weszła na całkiem inny poziom!
Po kilku dniach uczniowie pierwszych klas gimnazjum opanowywali
program nauczania klas wyższych. Studenci akademii technicznych przyswajali
sobie program żmudnego i trudnego nauczania sześcioletniego, zaledwie w
miesiąc! Eksperci z dziedziny fizyki i chemii, zażywający białe złoto, w ciągu
tylko pierwszego półrocza rozwikłali liczne tajemnice i procesy dotyczące
mechaniki kwantowej; konstruując nowe maszyny obliczeniowe do symulacji
zjawisk otaczającego świata….
… Aż rozwikłali tajemnicę Sił Grawitacji!
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Złoto Intelektu stało się częścią stałej diety wśród wszystkich mieszkańców
Kontynentu. Rozpylano je z latających pojazdów, wypełniając nim całe
wdychane powietrze. Kongres Kontynentu przeforsował Trzecią Poprawkę do
Konstytucji Republiki, która zapewniała każdemu obywatelowi Kontynentu:
prawo darmowego dostępu do jedno-atomowego złota!
… Na równi z prawem do darmowej krystalicznej wody, prawem do
darmowego świeżego powietrza i prawem do darmowej energii naturalnej.
Państwa prowadzące na lądach nuklearne i biologiczne konflikty wojenne
przestraszyły się rosnącej potęgi Kontynentu oraz będącej w dyspozycji BiałoStalowych tajemnicy Siły Grawitacji. Wojujące społeczeństwa przecież jeszcze
jej nie posiedli. Uznali zatem, że równowaga została zachwiana, a dalsze
prowadzenie wojen może zagrozić egzystencji znanego świata. Ich wywiady
wojskowe i cywilne donosiły o niepokojących osiągnięciach naukowych BiałoStalowych.
Biało-Stalowi nie kryli swoich naukowych sukcesów i pośpiesznie wdrożyli
systemy, oparte o zjawisko grawitacji w swoją gospodarkę. Zbudowali pojazdy
o napędzie anty-grawitacyjnym: cywilne i dla wojska. Zbudowali szybkie i
zwrotne dyski bojowe przeznaczone do walk w powietrzu, a nawet do walki na
orbicie. Skonstruowali potężne korwety morskie, które w razie potrzeby unosiły
się na oceanem i bez problemów wlatywały w przestrzeń powietrzną wroga
lewitując na gruntem. Ale największe wrażenie robiła artyleria, oparta o zasady
anty-grawitacji. Jej wystrzelone pociski mogły wielokrotnie okrążyć planetę,
nie tracąc przy tym szybkości ani celności.
W zaistniałej sytuacji, państwa i regiony na Lądzie uznały, iż prowadzenie
wojen stało się nieopłacalne i zaoferowały pokój…. Ale w zamian żądając
dostępu do osiągnięć naukowych Biało-Stalowych. Ci jednak w odpowiedzi,
odrzucili wszystkie oferty pokojowe oparte o warunki i… zażądali
natychmiastowego pokoju bez warunków!
To była zawoalowana groźba, którą przeciwnicy zaangażowani w wojny
prawidłowo odczytali! W negocjacjach pokojowych Biało-Stalowi zapewnili
sobie absolutny monopol na technologię grawitacji, bez dzielenia się tą wiedzą
z pozostałymi. Zapewnili sobie też prawo do prowadzenia polityki
izolacjonizmu i neutralności, co pozostali powinni w pełni respektować.
Senator Io Neribu patrzył przez okno pędzącego pojazdu. Widok, jaki się
przed nim rozpościerał radował jego serce. Przelatywali akurat obok
ogromnego placu budowy wysokich piramid. Naliczył ich trzynaście; wszystkie
okazałe, pokryte białym tynkiem, zwieńczone na górze masywną anteną,
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wykonaną ze złota czterdziesto-karatowego. Niektóre z tych piramid były już
ukończone. Do tych, będących jeszcze w trakcie budowy, nieśpiesznie
dolatywały strumienie licznych wielotonowych bloków skalnych, z których
były uzupełniane ich wysokie ściany. Te ciężkie bloki skalne nie były ciosane,
nie były też szlifowane.... Były wycinane laserem ze zboczy górskich jako
nieregularne bryły; a następnie formowane w specjalnym polu energetycznym,
nadającym symetryczne kształty. Pole to, swoją energią zmieniało właściwości
atomowe twardych skał, czyniąc z nich miękką plastyczną masę, łatwo
formującą nowe bryły; w tym przypadku ogromne sześciany. Tak uformowane i
gotowe bloki skalne były unoszone siłą anty-grawitacji wysoko, nad gruntem;
po czym przemierzały w powietrzu kilkaset mil do miejsca budowy.
Do tych trzynastu piramid, kamienne, uformowane bloki skalne
przylatywały z odległych Gór Północnych.
Pojazdy wojskowe Straży Kongresu zatoczyły łuk tuż przy unoszących się
kolonii parków przyrodniczych, składających się z czterech długich i wąskich
monolitów skalnych. Te różniły się od tych, z okolic pałacu senatora. Miały
więcej drzew kwiecistych oraz duże stada olbrzymich pszczół. Wąskie strumyki
i źródła z dziewiczą wodą odbijały światło niczym klejnoty. Kiedy kolumna
Straży Kongresu opuściła ich sąsiedztwo i doleciała do brzegów rzeki Ynru,
senator Io Neribu ponownie rozkoszował się widokami. Tym razem to setki
malowniczych, zielonych wysepek, rozsianych pozornie bez ładu, emitowały w
atmosferę nektary zapachowe. Nektary miały wiele kolorów i czyniły swoistą,
niepowtarzalną grę świateł.
Na przeciwnym brzegu rzeki Ynru rozpościerał się następny, duży plac
budowy.... A raczej cały zespół placów budów. Setki megalitów, nieociosanych
bloków skalnych, było ustawianych pionowo; według ściśle określonych
wzorów i planów. Głazy były tak wysokie, że przewyższały pobliskie, stare
drzewa. Najczęściej każdy z zespołów tych megalitów miał kształt okręgów, ale
kilka z nich, wyjątkowo, miało inne kształty.
Te obiekty budowano jako miejsca przesyłu energii planety; taka darmowa,
odnawialna Zielona Energia. Stawiano je według globalnej naturalnej Sieci
Energetycznej Ziemi, uwzględniając punkty największej aktywności jej
naturalnej emisji. Cała planeta jest otoczona takimi punktami, w których
przecinają się strumienie energii magnetycznej. To właśnie tam buduje się
megalityczne konstrukcje, spełniające rolę sieci przesyłu energii potrzebnej do
zasilania miast, wiosek i wszystkich miejsc wyposażonych w urządzenia,
maszyny oraz serwery.
To darmowa energia….
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… Prezent od planety Ziemia!
Strumienie energii mkną od megalitów do megalitów, pokonując ogromne
odległości w ułamkach sekund! Następnie kamienne bloki inteligentnie
rozdzielały ”strumienie energii” na mniejsze porcje, nazywanymi ”wiązkami
energii”; a wiązki bezpośrednio trafiały do odbiorcy.
Megality, z których konstruowano te Naturalne Elektrownie oraz Sieci
Energetyczne Ziemi, zawierały w sobie specyficzne związki chemiczne, w
skład których wchodziły unikalne metale. Były ściśle selekcjonowane. Inny
skład chemiczny skał był używany do ”strumieni”, a jeszcze inny skład
chemiczny skał używano do dzielenia dostarczanej energii na poszczególne
”wiązki”.
Pośrodku takiego zespołu energetycznego, zbudowanego z megalitów,
umieszczano kilku-metrowej średnicy kryształ. Sam kryształ wydobywany był
z kilku jaskiń rozsianych po całym Kontynencie. Następnie kryształ był
modyfikowany przez potężne ciśnienie do formy zbliżonej diamentowi... ale o
charakterystyce wysokiej przewodności elektrycznej, aktywnej już przy
temperaturach powietrza w atmosferze.
To była istna rewolucja energetyczna; zrezygnowano ze wszystkich błędów,
które zaśmiecały przedtem Kontynent. Zezłomowano, pocięto i utylizowano
wszystkie wiatraki. Tysiące wysokich masztów i wirników przetopiono na stal i
składowano daleko od osiedli ludzkich. Tak samo zniszczono wszystkie ogniwa
fotowoltaiczne. Obie te stare i niewydolne koncepcje Zielonej Energii okazały
się ślepym zaułkiem ekologii. Otóż ani wiatraki, których wydajność ledwo
sięgała dwudziestu kilku procent, ani ogniwa fotowoltaiczne, o wydajności
zaledwie dwunastu procent; w żaden sposób nie zabezpieczały potrzeb
energetycznych społeczeństwa czy przemysłu.
”To wszystko dla Nowego Świata” ‒ pomyślał senator Io Neribu, nie bez
dawki egoistycznego zadowolenia. ‒ ”Kontynent nakreśli nowe kierunki
rozwoju dumnej cywilizacji dla pozostałych narodów zamieszkujących Ląd.” ‒
Odwrócił wzrok od okna.
‒ Kapitanie ‒ rzekł się do oficera w białym uniformie. ‒ Połącz mnie z
Portem Głównym.

P

ojazdy wylądowały przed Kongresem, na wielkim placu Konstytucji
Republiki, w kształcie idealnego kwadratu. Sam budynek Kongresu stał
pośrodku placu. Przy brzegach placu, ze wszystkich stron, lśniły bielą tynków i
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lustrzaną poświatą przestronnych okien, kilkupiętrowe budynki biurowe. Mniej
więcej w połowie odległości pomiędzy Kongresem, a budynkami biurowymi,
stało szesnaście megalitów skalnych, po cztery z każdej strony. Były częścią
Sieci Energetycznej Ziemi, zaopatrującej w prąd Kongres, Senat, cały zespół
legislacyjno-ustawodawczy, ministerstwa i konsulaty.
Ta naturalna, czysta i darmowa energia, do której mieli prawo wszyscy
obywatele Kontynentu, miała rangę Dumy Narodowej: jednego z
najważniejszych praw nabytych zastrzeżonych w Konstytucji.
Na Kontynencie nie miały prawa bytu żadne inne rodzaje energii: żadne
wiatraki, żadne ogniwa fotowoltaiczne, żadne elektrownie jądrowe lub
konwencjonalne; czy żadne inne kontrowersyjne ich wersje lub odmiany.
Energią w żadnym wypadku nie mogły zarządzać korporacje, spółki ani
przedsiębiorstwa.
Siecią Energetyczną Ziemi zajmowało się wyłącznie Ministerstwo Energii,
których przedstawicieli mianował Naród w bezpośrednich wyborach. Minister
oraz urzędnicy z Ministerstwa Energii nie mogli być odwołani lub powoływani
przez pozostałe instytucje ustawodawcze lub wykonawcze.

D

o placu prowadziło sześć dróg, każda licząca po cztery pasy ruchu.
Zwykle zatłoczone, w tym dniu stołeczne ulice były wolne od pojazdów
osobowych. Całe ścisłe Centrum miało zakaz ruchu; zostało oddane do
całkowitej dyspozycji mieszkańcom oraz licznie przybyłym turystom.
Tłum fotoreporterów próbował wydrzeć jakieś strzępki tajemnicy
państwowej od Cron Io Neribu, ale Straż Kongresu skutecznie utorowała mu
drogę budynku Kongresu. Duże, metalowe drzwi były otwarte na oścież.
Zostały ozdobione przez lokalnych artystów, którzy wpletli motywy ludowe
pomieszane z najnowszą historią Kontynentu. Ze wszystkich okien
trzypiętrowego Kongresu zwisały flagi w kolorach państw i regionów
uczestniczących w uroczystościach, związanych z wydarzeniem oficjalnego
zakończenia długoletniej wojny. Wewnątrz budynku czekali już inni
senatorowie. Po krótkim przywitaniu wszyscy udali się do Sali Kryształowej.
Cron Io Neribu spojrzał w jedno z kryształowych luster: ujrzał pociągłą,
dokładnie ogoloną twarz mężczyzny w średnio-starszym wieku, o miłej
aparycji. Krótko przystrzyżone, ciemne włosy to efekt długoletniego pobytu w
wojsku; z taką właśnie fryzurą czuł się doskonale. Swoją wyprostowaną
sylwetką poruszał sprężyście, co też było pozostałością z czasów, kiedy jeszcze
był oficerem. Odznaczał się wzrostem, górując wśród pozostałych senatorów.
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‒ Io ‒ zawołał Elrus, wspaniały przyjaciel, z którym wspólnie ciężko
pracowali i kreślili warunki negocjacyjne przyszłego pokoju. Uściskali się. ‒
Goście już przybyli! Opuszczają swoje okręty.
Niemal wszyscy znajomi nazywali generała ”Io”. Używanie drugiego
imienia było właściwe i w powszechnym zwyczaju.
‒ Jak liczna jest ich delegacja? ‒ zaciekawił się Io.
‒ Łącznie jakieś sto czterdzieści osób. Trzech prezydentów, szesnastu
premierów, wielu ministrów i oddział generałów. Plus atrakcyjne sekretarki….
Cron Io Neribu uśmiechnął się szczerze. Lubił przebywać w towarzystwie
swojego przyjaciela Erlusa. Przy nim zawsze miał dobry humor. Zresztą
doskonale się rozumieli, bo Erlus też był dawniej żołnierzem. W stopniu
pułkownika został przeniesiony do rezerwy z uwagi na kontuzje wojenne.
Przyjaciele nie mogli znieść myśli, że taki sprawny i elokwentny oficer mógłby
przepaść w cywilnym bycie, z którym nigdy się nie utożsamił. W przeszłości
był najmłodszym, zarejestrowanym żołnierzem - ochotnikiem uczestniczącym
w tej okropnej wojnie. Kiedy więc tylko wyleczył wojenne kontuzje, jego
koledzy od razu wciągnęli go w wir polityki… zresztą, w której okazał się
równie skutecznym, co w wojsku. Był do tego niesamowicie medialny;
dziennikarze uganiali się za Elrusem niczym za jakimś aktorem lub
piosenkarzem. Miał szczególne poczucie humoru, a dla swoich politycznych
przeciwników konstruował zawsze trafne i cięte riposty. No i oczywiście
wygląd typowego amanta kinowego… przysparzał pułkownikowi stale to
nowych romansów, nie zawsze zakończonych w sposób dżentelmeński.
Zrozpaczone, wkurzone, porzucone przez niego kobiety rzadko dbały o
dyskrecję.
Kiedy liczna delegacja gości z Lądu przybyła do Kongresu, rozpoczęła się
część oficjalna; czyli niezwykła uroczystość emitowana poprzez telewizję i
radio do wszystkich kontynentów globu. Przeważały przemówienia oraz
deklaracje bezwzględnego Nowego Pokoju Światowego. Obserwujący to
niecodzienne wydarzenie mieszkańcy planety poczuli ulgę z powodu
zakończenia wojen.
Na koniec długiej ceremonii prezydent Biało-Stalowych oznajmij:
‒ W imieniu mieszkańców państwa kontynentalnego Atlanis ogłaszam
światowy pokój!
Rozległy się owacje tłumu! Sztuczne ognie wysoko rozbłyskiwały
wybuchami przez kilkadziesiąt minut... a najsłynniejsze orkiestry planety dały
wspólny, krótki koncert. Potem delegacje gości wraz z lokalnymi politykami i
wojskowymi zjadły w ciszy pałacowych komnat uroczystą kolację.
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Po konsumpcji Io i jego przyjaciel Elrus wyszli przed pałac kongresowy.
‒ Co o tym wszystkim sądzisz? ‒ zapytał Elrusa.
‒ Myślę, że... wreszcie wezmę długi urlop! ‒ roześmiał się szczerze.
Potem przez kilka następnych chwil wspominali trudne czasy wojny i
ucieczki na wyspę. Byli tak zajęci rozmową, że nawet nie spostrzegli, kiedy w
ich pobliżu pojawił się wojskowy z obcego państwa. Był członkiem delegacji z
Lądu. Typowy żołnierz: prosta sylwetka, średniego wzrostu, w ciemnych
okularach. Jasny mundur, dużo medali i odznaczeń. Nic, co by się rzucało w
oczy… no chyba że tylko dziwaczny kaptur nieco wydłużony z tyłu,
okrywający białą perukę. Wśród oficerów Morskich Sił peruki były częstym
elementem dekoracyjnym.
Przedstawił się:
‒ Żeglarz Regionu Rubieży Północy, żołnierz z klanu Saw al Okrf. Dowódca
Morskiej Grupy Bojowej. Czy można dołączyć do tak miłego towarzystwa?
‒ Ależ tak. Witamy. ‒ Elrus odwzajemnił uprzejmość gościa.
A gość szybko okazał się sympatycznym i interesującym kompanem. Po
kilku minutowej, kurtuazyjnej rozmowie, żeglarz Okrf zapytał:
‒ Jako dowódca flagowego okrętu wojennego, chciałbym was gościć u
siebie. Jestem przekonany, że krótki widowiskowy rejs u wybrzeży Atlanis,
będzie doskonałym i przejrzystym sygnałem dla światowej opinii publicznej o
szczerości tego nowego procesu pokojowego. Do niedawna zwalczaliśmy
się…. A teraz zostaliśmy sojusznikami.
Io i Erlus spojrzeli po sobie zaskoczeni, ale żeglarz natychmiast rozwiał
wszystkie wątpliwości:
‒ Mile widziana będzie też Straż Kongresu, jako wasza osobista eskorta.

R

obiło się już późne popołudnie. Cron Io Neribu wraz z Elrusem i
żeglarzem Okrfem, w towarzystwie dwudziestu żołnierzy Straży
Kongresu, sunęli dyskiem o napędzie anty-grawitacyjnym wzdłuż ulicy,
prowadzącej do Głównego Portu. Po chwili byli już przy okazałym,
nowoczesnym okręcie wojennym.
Czekał tam komitet powitalny, złożony z oficera oraz plutonu Żeglarzy
Wojennych. Wszyscy mieli białe galowe mundury z dodatkami koloru
szafirowego. Na głowach nosili białe peruki z lokami spiętymi z tyłu szafirową
spinką. Stali w dwuszeregu, wyprostowani, o twarzach pozbawionych emocji.
Oficer przywitał Dowódcę Morskiej Grupy Bojowej wraz z jego gośćmi
regulaminową regułką, po czym wstąpił do pierwszego szeregu.
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Żeglarz Saw al Okrf uprzejmie wskazał senatorom wejście dla oficerów.
‒ Oto mój krążownik ‒ wyraził dumę.
‒ Zaiste, duży i groźny ‒ wtórował entuzjastycznie Elrus.
Okręt wojenny był faktycznie duży. Długością zajmował aż dwa docki i
przewyższał wszystkie okoliczne budynki portowe. W oczy rzucał się jego
charakterystyczny kształt: przód miał formę okazałej kuli, aby zwężać się ku
tyłowi. Pokryty był specjalną warstwą kompozytową, koloru metalicznie
niebieskiego. Kolor jednak posiadał właściwości inteligentnego kamuflażu;
potrafił zmieniać się we wszystkie odcienie zieleni.
Na wysokości dwóch trzecich kulistego przodu okrętu, widniały oznaczenia
graficzne. Były to groźne kły, świdrujące oczy oraz ostre pazury; odnosiły się
do starodawnych legend o super-drapieżniku, który z łatwością przegryzał i
rozszarpywał stalowe przeszkody. Według zwyczajów morskich, wszystkie
pływające jednostki wojenne używały tylko kodów graficznych, bez żadnych
dodatkowych cyfr lub liter.
Powierzchnia jednostki była gładka, bez żadnych luźno wystających
krawędzi konstrukcji; nawet anteny zostały ukryte w kadłubie. Krążownik
spełniał wszystkie rygorystyczne kryteria niewykrywalności lub ograniczonej
niewykrywalności; co zależało od sprzętu jakim dysponował przeciwnik.
W identyczny sposób ukryta była cała potężna artyleria oraz wszystkie
systemy obrony bezpośredniej. Okręt dysponował aż czternastoma działami;
wszystkie napędzały magnetycznie wystrzeliwane pociski. Widać było że jest
nowoczesny... że dopiero opuścił stocznię.
Dotarli do górnych pokładów, opuścili windę i skierowali się do sekcji
dowodzenia. Gospodarz osobiście otworzył drzwi do centrali i zaprosił gości do
środka. Straż Kongresu obserwowała uważnie, co dzieje się na pokładzie.
Rozlokowali się w newralgicznych punktach. Dwóch strażników obstawiło
bezpośrednio wejście do centrali.
Senatorowie Io i Elrus usiedli w wysokich, wąskich fotelach, przyglądając
się z zainteresowaniem procedurom. To wyjątkowa sytuacja; nie codziennie
jest się zaproszonym do najtajniejszej części super-krążownika.
Saw al Okrf wydał polecenia swoim oficerom. Było ich w sumie czterech.
Wszyscy nosili białe, obcisłe kombinezony. Dwa rzędy gęsto przyszytych,
lśniących szafirowych guzików sięgały od pasa, aż do szyi, otoczonej wysoką
stójką. Same stójki zostały ozdobione grafiką super-drapieżnika, identyczną z
tą, z przody krążownika. Kompletu dopełniały szafirowe pasy opasające biodra
z dużą klamrą, noszącą nazwę państwa, dla której jednostka walczyła oraz
przyczepione do nich pistolety przy obu biodrach. Ogólnie oficerowie
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prezentowali się dość dobrze; może tylko za wyjątkiem dziwnego faktu, że
mundury nie posiadały w ogóle rękawów.
Oficer Sternikowy doszedł do konsoli i zanurzył swoje dłonie w
przezroczystej cieczy, wypełniającą okrągłe, również przezroczyste urządzenie
sterowe. Ciecz była nadprzewodnikiem i reagowała na każdy impuls
elektryczny wysłany z mózgu Oficera Sternikowego. Impulsy elektryczne
docierały poprzez ręce, szczególnie dłonie, do nadprzewodzącej przezroczystej
cieczy, która pośredniczyła w komunikowaniu się bezpośrednio z Komputerem
krążownika. Dokładnie w taki właśnie sposób Komputer wysyłał swoje dane,
przez ciecz nadprzewodzącą i dłonie, bezpośrednio do mózgu Oficera
Sternikowego. Zarówno Sternik jak i Komputer stanowili wówczas
komponenty scalone okrętu.
Identycznie postąpił też Drugi Oficer, w randze Głównego Mechanika:
włożył dłonie do przezroczystej cieczy wypełniającej konsolę urządzenia
napędu krążownika. Po błyskawicznej wymianie danych na linii ”mózgkomputer-zespół napędowy-komputer-mózg” dał się słyszeć delikatny dźwięk
odpalanych silników.
Okręt odbił i po minucie płynął już wzdłuż linii brzegowej portu. W pobliżu,
nad lądem i wodą unosiły się pojazdy o napędzie anty-grawitacyjnym z
cieszącymi się i wiwatującymi obywatelami Kontynentu. Wśród nich byli
licznie obecni dziennikarze.
‒ Kojący i sielankowy widok ‒ odezwał się zadowolony żeglarz Okrf. ‒
Ludzie doceniają takie obrazki w telewizji.
‒ Tak. Urocze popołudnie ‒ potwierdził uprzejmie Elrus.
Saw al Okrf nieoczekiwanie i bezpośrednio zmienił obiekt rozmowy:
‒ Niesamowite, że wasza rasa odkryła sekrety natury Siły Grawitacji.... Tyle
zaawansowanych cywilizacji próbowało rozgryźć tę tajemnicę. W jakim
stopniu pomogło wam słynne i sekretne Złoto Intelektu?
‒ Tajemnica państwowa ‒ uśmiechnął się Io Neribu, trochę zaskoczony
pytaniem.
‒ Pytam, ponieważ z czterech sił naturalnych, wy znacie już dwie: Siłę
Oddziaływania
Elektromagnetycznego
oraz
Siłę
Oddziaływania
Grawitacyjnego. Tylko że największą tajemnicą wśród czterech sił: jest Siła
Oddziaływania Silnego. A wasza rasa jeszcze tej tajemnicy nie rozwikłała….
Prawdaż? ‒ upewniał się żeglarz. ‒ Zostaje jeszcze Siła Oddziaływania
Słabego, ale to akurat nas nie interesuje.
‒ To zadanie dla fizyków na następne długie lata ‒ Cron Io Neribu wyczuwał
niedyskrecję w pytaniach gospodarza.
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‒ Oh, to są tylko intrygujące hipotezy ‒ uspokajał żeglarz Okrf. ‒ Ludzkość
umie już rozszczepić atom a nawet jego jądro! Umie przeprowadzić zimną
fuzję, co ze szkodą dla nauki zastosowano już w najnowszych pociskach
atomowych. Niestety, ale ludzkość dalej nie wie jaka jest natura Oddziaływania
Silnego. A to właśnie jest prawdziwy klucz do potęgi! Jeśli ktoś posiądzie
tajemnicę Oddziaływania Silnego, to pokona tych, co posiedli tajemnicę
Oddziaływania Grawitacyjnego! Czyli pokona choćby was, słynnych
Atlanisów, namiętnie konsumujących proszek mądrości w postaci Złota
Intelektu.
‒ Ale to na szczęście, my posiadamy Złoto Intelektu! I to my regulujemy na
niego monopol! ‒ Elrus w mało zawoalowany sposób zasygnalizował swoje
poirytowanie pytaniami gospodarza.
W tej samej chwili otwarły się drzwi do centrali. Pojawił się wyprostowany
jak struna żołnierz Straży Kongresu i oznajmił:
‒ Okręt oddala się od wybrzeża. Czy są jakieś dyspozycje?
Io i Elrus zbliżyli się do okna. Zaiste, okręt oddalał się od wybrzeża.
‒ To znak, że okręt zakręca, aby wrócić już do portu ‒ wytłumaczył szybko
Okrf. ‒ To krótki rejs wizerunkowy dla mediów, a nie wycieczka turystyczna.
‒ To dobrze, że zawracamy, zrobiło się już późno ‒ uspokoił się Io i zwrócił
się do żołnierza: ‒ Żadnych dyspozycji.
Żeglarz Okrf wrócił do przerwanej myśli:
‒ Protony posiadają ładunek dodatni i z reguły występują w liczbie mnogiej
w jądrze atomu…. A więc siłą rzeczy powinny się odpychać, powodując rozpad
jądra atomu. Siła odpychania to liczba protonów do czterdziestej drugiej! To
ogromna energia, którą ciężko porównać z czymkolwiek znanym człowiekowi!
A jednak protony nie odpychają się i nie następuje rozpad atomów! Dlaczego?
‒ Gospodarz wymownie zawiesił głos na kilka sekund. ‒ Znaleźć odpowiedź na
to pytanie, to udowodnić wam, ludziom z Atlanis, że wcale nie jesteście tacy
genialni... jako rasa ludzka!
‒ Pozwolę sobie na zdanie odrębne... uważam, a nawet jestem pewien co do
genialności naszej rasy ludzkiej! ‒ Io Neribu nie ukrywał już braku sympatii do
Okrfa.
‒ Czy zauważyłeś Żeglarzu Regionu Rubieży Północy i Dowódco Morskiej
Grupy Bojowej. ‒ wtrącił w mało elegancki sposób Elrus ‒ że gdybyśmy
rozwikłali tajemnicę Oddziaływania Silnego i pokonali energię scalającą
protony w jądrze atomowym... to wyzwolona ogromna energia, wszystkich
ziemskich atomów, spowodowałaby wybuch planety Ziemia tak ogromny, że
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zakłóciłoby to orbity najbliższych sąsiednich planet w Układzie Słonecznych?
A to z kolei mogłoby doprowadzić do ich zderzeń!
Saw al Okrf zamyślił się: co wykorzystał sprytnie Elrus i zdążył zadać
jeszcze pytanie:
‒ Czy ludzie z Lądu myślą, że na Kontynencie Atlanis mieszkają
psychopaci?
‒ Warte uwagi pytanie... i głębszej analizy ‒ powoli odrzekł gospodarz
krążownika.
W drzwiach pojawił się ponownie żołnierz ze Straży Kongresu.
‒ Trzy okręty wojenne gości opuściły nasz port ‒ zameldował.
Żeglarz Okrf spojrzał z litością na żołnierza i odpowiedział:
‒ Inne okręty wypływają z portu, a nasz okręt z powrotem wpływa do portu.
Taka jest natura wszystkich morskich portów.
Elrus dał znak ręką do żołnierza, aby wyszedł.
‒ Dlaczego protony, które posiadają tak potężną energię nie odpychają się? ‒
powtórzył przerwaną myśl Okrf.
‒ Bo jest jakieś nieznane spoiwo ‒ Io zripostował z ukrytą ironią ‒ które jest
jeszcze silniejsze, od potężnej siły odpychających się protonów.
‒ Dokładnie! ‒ ucieszył się tą odpowiedzią Okrf. Aż przyklasnął. ‒ Tak!
Do centrali weszło dwunastu uzbrojonych Żeglarzy krążownika Regionu
Rubieży Północy.
‒ Posiadanie wiedzy o tym spoiwie jest o wiele groźniejsze od miliona
waszych pocisków atomowych i waszych pojazdów o napędzie antygrawitacyjnym. ‒ Okrf odwrócił się plecami i dodał bez kontekstu: ‒ Spójrzcie
przez okno.
Obaj senatorowie spojrzeli i... zdrętwieli!
Strażnicy Kongresu z ich eskorty zostali fizycznie zlikwidowani. Widok był
okropny. Strzelano do nich z magnetycznych wielkokalibrowych pocisków
rozrywających.
Cron Io Neribu krzyknął wściekle:
‒ Widać, że nie dotrzymujesz obietnic, Żeglarzu! Jesteś oszustem! Dlaczego
okręt wychodzi w pełne morze?!
‒ Ah, to niespodzianka! Wcale nie opuszczamy wód waszego Kontynentu ‒
Saw al Okrf zdjął mostek dentystyczny, imitujący ludzkie uzębienie oraz
ściągnął ciemne okulary... jego oczy impulsywnie zmieniały odcienie szarości,
natomiast spiczaste, cienkie, przezroczyste zęby ociekały żółtawą cieczą. ‒
Zaskoczeni?
Z pewnością byli zaskoczeni!
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‒ To dlatego nosisz taki dziwaczny kaptur…! Żeby ukryć twój rozrośnięty
łeb humanoida! ‒ rozdarł się wściekły Elrus.
Dowódca Morskiej Grupy Bojowej Saw al Okrf nie był człowiekiem, lecz
humanoidem... i w dodatku po genetycznej modyfikacji. To najwredniejsza z
wersji humanoidów! Biało-Stalowi wiedzieli, że ludzie z Lądów są
inwigilowani przez humanoidów, ale nie sądzili, że ludzie zawarli z nimi
sojusz. Najwyraźniej odkrycie przez ludzi z Atlanis tajemnicy Siły Grawitacji
spowodowało strach wśród narodów i społeczeństw z Lądu oraz panikę wśród
pasożytniczych humanoidów.
Niesamowite! To właśnie strach przed potęgą Biało-Stalowych zmusił do
tego paskudnego sojuszu ludzi i humanoidów.
‒ Za chwilę rozpocznie się widowisko tak ekscytujące, że nigdy go nie
zapomnicie ‒ zapowiedział z przekąsem gospodarz flagowego okrętu.
Senatorowie stali w milczeniu, analizując sytuację, a przede wszystkim
swoje położenie. W pewnej chwili rzucili się w kierunku sterów krążownika,
aby je uszkodzić, ale dwunastu uzbrojonych żołnierzy załogi okrętu używając
siły, posadziło Io oraz Elrusa w fotelach i przytwierdziło pasami.
Okręt pośpiesznie oddalał się od linii brzegowej. Wtedy zareagowała Straż
Wybrzeża Atlanis, która wysłała dysk patrolowy używający napędu antygrawitacyjnego. Dysk zbliżył się do burty okrętu flagowego, unosząc się w
powietrzu na wysokości pokładu. Kilku żołnierzy Straży Wybrzeża Atlanis
próbowało nawiązać kontakt wzrokowy, ponieważ kontakt radiowy został
zerwany. Zaniepokojeni losem swoich dwóch senatorów oddali z działek salwy
ostrzegające w powietrze.
Okręt wojenny odpowiedział też salwą... w kierunku dysku, który rozpadł
się w powietrzu na tysiące części. To oznaczało jawny wrogi akt, wypełniający
wszystkie znamiona konfliktu zbrojnego.
Fotoreporterzy i gapie patrzyli z brzegu oniemiali, szukając właściwych
określeń na tę niespodziewaną sytuację. Błyskawicznie ruszyły w kierunku
wrogiego krążownika następne dyski patrolowe. Otoczyły go z kilku stron. Nie
strzelały z uwagi na obecność w nim senatorów Neribu i Elrusa. Załogi dysków
czekały na polecenia ze Sztabu, co do dalszych działań. Ale flagowy okręt
wojenny wykorzystał przewagę swoich potężnych dział elektromagnetycznych i
wyrzucił z ich luf salwy uranowych pocisków o ogromnej masie.
Cała akcja trwała sekundy. Dyski patrolowe rozsypały się w drzazgi,
znikając z pola widzenia. Nie było już żadnych wątpliwości…. To nowa wojna!
Z tą różnicą, że po raz pierwszy pole jej działań obejmował już bezpośrednio
Kontynent Atlanis, zamieszkały przez Biało-Stalowych!
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‒ Zawarty pokój trwał tylko przez pół dnia ‒ Okrf nie krył zadowolenia. ‒
Daliście się oszukać!
‒ W jakim celu został więc zawarty? ‒ zapytał oszołomiony Elrus.
‒ Aby zbliżyć się do waszych granic!
Humanoid rozparł się w fotelu kapitańskim i ponownie włożył okulary.
‒ Wasze rakiety wykorzystujące anty-grawitację do napędu, wyposażone w
sztuczną inteligencję sieci neuronowej, skutecznie blokowały każdy możliwy
na was atak: z powietrza lub z morza.
‒ Musieliście znaleźć sposób, aby się do nas bezpiecznie zbliżyć.... ‒
zauważył Elrus.
‒ Tak! ‒ Żeglarz przyklasnął. ‒ Tylko zawarcie pozornego pokoju uśpiło
waszą czujność na tyle, że wpuściliście delegację obcych z Lądu do swoich
portów.
Ponowny huk rozdarł powietrze. To działa magnetyczne z okrętów wroga
miotały pociski w kierunku brzegu, niszcząc systemy artylerii przeciwlotniczej
i morskiej Atlanisów.
W oddali były widoczne jeszcze trzy duże okręty wojenne wroga, które
swoimi wystrzeliwanymi pociskami orały brzegi, zmieniając porządek
planistyczny lokalnej architektury w zwykłe gruzy.
Wyrywane dachy budynków miejskich unosiły się w powietrze, miotane falą
uderzeniową, by rozpaść się zanim jeszcze opadną. Słupy dymu i pyłu unosiły
się nad spokojną, do niedawna, stolicą Kontynentu. Błyski eksplozji wypełniły
całą przestrzeń Głównego Portu. Płonęły dzielnice.
‒ Fascynujący widok! ‒ ekscytował się wredny humanoid. ‒ Wasza artyleria
miotająca pociski o napędzie anty-grawitacyjnym znajduje się zbyt blisko, aby
jej w pełni użyć.
Okręt flagowy Okrfa zatrzymał się kilka mil od brzegu wyspy. Trzy
towarzyszące mu okręty wojenne również zajęły odpowiednie pozycje.
Nieliczne, wciąż atakujące dyski patrolowe Atlanisów walczyły zawzięcie, ale
przewaga ciężkiej artylerii humanoida nie pozwalała zbliżyć im się na
skuteczną odległość.
‒ Przecież nie zdążyłeś ewakuować waszych prezydentów, premierów,
ministrów z Pałacu Kongresu! ‒ zauważył przytomnie Cron Io Neribu.
‒ Tak! ‒ przyklasnął po raz wtóry Okrf. Miał najwidoczniej jakiś problem
emocjonalny. ‒ Bez nich łatwiej odbuduję nowy ład społeczno-polityczny w ich
mocarstwach i państewkach…. Taki mój: New World Order!
Senator Io uśmiechnął się szyderczo i kontynuował:
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‒ Ci prezydenci i premierzy, z którymi tu przybyłeś... w ogóle nie znali
twojego planu? Uwierzyli w proces pokojowy?!
‒ A po co mieliby znać mój plan? Po to, żeby mi przeszkadzać?! ‒
nienaturalnie ekscytował się humanoid.
‒ Teraz siedzą w pałacu Kongresu, przy uroczystej kolacji z okazji
przyjętego pokoju i nie wiedzą, że ty, ich Żeglarz, rozpocząłeś nową wojnę?
‒ Dokładnie! ‒ Pasożyt chciał ponownie klasnąć, ale się powstrzymał.
‒ Zdradziłeś ich! Zdradziłeś wszystkie sojusze z tobą zawarte! ‒ mówił w
oskarżającym tonie Io Neribu.
‒ Sojusze? O czym ty bredzisz...? Liczy się cel! Cel rasy humanoidów! Po
co nam ludzkość do interesów?
Cron Io Neribu spojrzał na żołnierzy Okrfa, jakby oczekiwał od nich jakiejś
reakcji na wypowiedziane frazy przez humanoida. Ale nic takiego się nie
wydarzyło; nawet ich oficer nie zareagował. Okrf odczytał bezbłędnie myśli
polityka.
‒ Oni są genetycznie zmodyfikowani. To wprawdzie ludzie, ale z
wszczepionym genem humanoidów. Są mi całkiem lojalni!
Okręt zaczął wydawać dziwny, niepokojący dźwięk.
Zrozpaczeni senatorowie patrzyli przerażonym wzrokiem na dymiące ruiny
portu i miasta. Niełatwo było im przyjąć do wiadomości, że byli tak naiwni i
zaangażowali się w proces pokojowy, który był fikcją od samego początku!
Teraz już rozumieli, dlaczego szpiedzy Biało-Stalowych nie wykryli żadnej
pułapki…. Bo prezydenci, ministrowie i cała klasa polityczna z Lądu dążyła
bezkrytycznie do pokoju. Sami zostali oszukani przez humanoidów, których
uważali za tajnych sojuszników. Humanoidy rozgrywały dwie strony konfliktu:
zarówno Atlanisów, jak i Sojusz Lądu.
‒ Nawiązując do mojego wywodu z przed kilku chwil ‒ przerwał ciszę Saw
al Okrf ‒ o tajemnicy Oddziaływania Silnego…. Otóż nie jest prawdą, że nikt
tej tajemnicy nie odgadł. Zaraz wam to udowodnię!
‒ Przeceniasz swoje kompetencje ‒ nie szczędził ironii Elrus. ‒ Nie powiesz,
że humanoidy same by coś odkryły?!
‒ Nie. Otóż szczerze powiedziawszy to odkrycie ludzi... z przed wielu setek
tysięcy lat. Niewielu już pozostało z tej rasy i niewiele pamiętają. Są
przekonani, że pochodzą od małp..., bo tak ich uczą teraz w szkołach! Taki
program nauczania napisały im humanoidy. ‒ Pasożyt zamyślił się przez
chwilę, by kontynuować: ‒ A szkoda, bo była to rasa ludzi zdolnych i
imponujących swoim intelektem. Zasiedlali pobliskie planetoidy i kolonizowali
duże asteroidy. Mieli opanowaną technikę napędów pulsacyjnych. Posiadali
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wiedzę o Grawitacji i Oddziaływaniu Silnym. Od nich właśnie humanoidy
wykradły tę wiedzę. ‒ Okrf zamyślił się ponownie i dodał: ‒ Wy ludzie,
jesteście naszą Hodowlą... oraz siłą vitalną, którą wykorzystujemy w naszym
egoistycznym interesie! Potrzebujemy waszej energii, waszych emocji.... Coraz
większe ich ilości! Jesteście naszym pożywieniem i najlepszym narkotykiem!
W naszej wizji tylko taką rolę przewidujemy dla ludzkości!
Z pokładu flagowego krążownika oraz pozostałych trzech wrogich okrętów
wysunęły się duże, tajemnicze konstrukcje. Senatorowie nie widzieli jeszcze
czegoś takiego. Otaczało je jakieś wysoko energetyczne pole, niewiadomego
pochodzenia. Kojarzyły się z formą anten lub nadajników. Z ich zakończeń
wystrzeliły nieregularne fale nieznanej energii, zakrzywiając i zniekształcając
obraz horyzontu. Po chwili cały zarys Kontynentu Atlanis, widoczny z okrętu,
pokryła dziwna, impulsywna mgła.
‒ To co widzicie ‒ komentował Okrf ‒ to jest pole, które zniweluje
Oddziaływanie Silne…. Ale najpierw Oddziaływanie Silne uwolni protony
znajdujące się w jądrach atomu. Potężna siła protonów o ładunkach dodatnich
odepchnie je od siebie, rozrywając wiązania atomowe. Oznacza to
unicestwienie waszej wyspy, całego kontynentu Atlanis! Później uwolnione
protony zostaną zneutralizowane właśnie przez Pole Niwelujące, aby nie
zdążyły zniszczyć więcej… niż potrzeba.
‒ Co ty bredzisz, humanoidzie! ‒ wykrzyknął Io Neribu. ‒ Rozwalisz nie
tylko Kontynent, ale całą Ziemię! Łącznie z tobą... i całą twoją pieprzoną rasą
humanoidów!
‒ Czy nie pomyślałeś o tym? Kurewsko głupi pasożycie! ‒ dodał wkurzony
Elrus.
Okrf przyłożył palec do ust w uciszającym geście. Uśmiechnął się chytrze i
spokojnie odrzekł:
‒ Widać, że bez białego proszku Złota Intelektu wasze myślenie szwankuje!
‒ Ściągnął okulary pokazując swój szaro-mdły wyraz oczu. ‒ Powiem jeszcze
raz: pole, które widzicie jako mgłę, ograniczy tę reakcję łańcuchową rozpadu
atomów jedynie do waszej wyspy! Planeta wcale się nie rozpadnie. Więc
zamknijcie teraz swoje ryje... i nie przeszkadzajcie! To mój show!
Mgła tajemniczej energii nad wyspą zgęstniała. Stała się nieprzezroczysta.
Powietrze zaczęło pulsować niewidzialnymi falami, nasilającymi się z każdą
sekundą. Było to paskudne uczucie; nieznośne dla ludzkiego ciała. Po chwili
cały obraz horyzontu falował i drżał; został pozbawiony płynności….
Zakrzywiał się!
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Nawet, kiedy mgła już rozpływała się leniwie, nadal nie docierały żadne
obrazy z jej wnętrza. Dopiero kiedy całkiem zniknęła.….
… Zniknęła wraz z Kontynentem!
Atlanis przestało istnieć! Kontynent rozpuścił się w powietrzu!
Okrętem wojennym zakołysało od uderzenia fali, spowodowanej
zniknięciem sporego lądu.
Nikt nic nie mówił.
Nawet humanoid milczał.

D

elikatny wiatr przesuwał leniwie ziarenka piasku na pustynnych wydmach.
Okoliczne oazy zamieszkiwane przez koczujących Nomadów powoli
budziły się po chłodnej nocy. To ziemia należąca do imperium Somoa, jednego
z tych, którego prezydenta pozbył się generał Saw al Okrf w czasie zawarcia
iluzorycznego aktu pokoju w Atlanis.
Io Neribu i Elrus spędzili prawie miesiąc czasu w odosobnieniu, w jakimś
tajnym ośrodku wojskowym. Odkąd przywieziono ich na Ląd nikt z nimi nie
komunikował się. Z nikim też nie mieli styczności. Strażnicy pilnujący ich nie
reagowali na żadne pytania czy zaczepki. Taki stan rzeczy trwał, aż do dnia,
kiedy wręczono im niebieskie kombinezony i kazano opuścić cele. Następnie
wsadzono do wojskowego pojazdu i opuścili mury ośrodka.
Jazda trwała kilka godzin. Cały czas przez pustynię…. Aż pojazd zatrzymał
się, a eskortujący żołnierze wydali polecenie jego opuszczenia.
Io Neribu i Elrus wyszli ostrożnie. Mrużyli oczy, nieprzyzwyczajeni do
gryzącego, ostrego piasku.
Po chwili z innych wojskowych pojazdów, które dotarły tu przed nimi,
wyszło trzynastu żołnierzy. Zbliżyli się, kiedy z za ich pleców wyłonił się sam
Saw al Okrf.
Senatorowie czuli niepewność pomieszaną ze złością.
‒ Wypuszczę was wolno! Bez żadnych warunków! ‒ przemówił
nieoczekiwanie humanoid. Poprawił niesfornie swoje okulary, chroniące przed
piaskiem. ‒ Dlaczego? Bo tak mogę! A dokładniej, bo to mi się opłaca. Dam
wam nawet pieniądze i pojazd.
‒ Cóż za pokrętna łaska ‒ zasyczał Elrus i splunął.
‒ Żyjąc, będziecie głosili o upadku waszej cywilizacji. Będziecie dowodem
na siłę i przebiegłość rasy humanoidów.
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‒ Wiesz, że prędzej czy później, ludzie zbuntują się przeciw wam! Wygnają
was albo sami będziecie zmuszeni uciekać! ‒ zawyrokował Io.
‒ Przewidzieliśmy to ‒ uśmiechnął się pasożyt. ‒ Musisz wiedzieć zacny
człowieku, że wśród każdej rasy ludzi znajdzie się grupa chciwych mend, która
sprzeda własną rasę za ochłapy przywilejów, które im obiecamy!
‒ Nie przeczę ‒ zasmucił się senator.
‒ A wiesz dlaczego? Ponieważ te mendy chcą być: lepsi, specjalni,
wyjątkowi, wyselekcjonowani... chcą wierzyć w swoją misję! ‒ Humanoid
spojrzał litościwie i dodał: ‒ Chociaż ich wyjątkowość jest iluzoryczna….
Złudna!
‒ Obiecacie tym odpadom ludzkiej rasy kawałek ochłapu w postaci ”ziemi
obiecanej”? ‒ zasyczał wkurzony Io.
‒ Nie. Damy im tylko obietnicę tego kawałka ochłapu w postaci ”ziemi
obiecanej”! Ustanowimy i narzucimy im liderów, których oni wezmą za
proroków…. Napiszemy dla nich księgi, które ich ogłupią... i wskażemy jakiś
nieważny cel, do którego powinni bezwzględnie dążyć! – Saw al Okrf wstępnie
nakreślił plan rozkładu i zniszczenia, następnej już z kolei, cywilizacji rasy
ludzkiej.
Żołnierze z eskorty szybko przepakowywali żywność i pieniądze do
mniejszego pojazdu. Uzupełnili też zapas wody oraz paliwa.
‒ Jedźcie już! ‒ polecił pasożytniczy humanoid. ‒ Won mi stąd! Już! ... I
abym was więcej nie spotkał!
‒ Jeszcze tylko pytanie ‒ niespodziewanie zaryzykował Elrus. ‒ Krótkie.
‒ No, śmiało człowieku, pytaj ‒ rozsierdził się humanoid. ‒ Pamiętaj... tylko
krótkie!
‒ Dlaczego nie wybuchła cała planeta przy uwolnieniu protonów i
rozszczepieniu wszystkich atomów Kontynentu Atlanis?
‒ Ha, ha, haa.... To cię boli? ‒ powrócił humor pasożytowi. ‒ Jesteś
inteligentny i z pewnością domyślasz się dlaczego. Zresztą, już wam to
opowiedziałem wcześniej.
‒ Wykradliście ludziom tajemnicę zniwelowania i kontrolowania zasięgu
tego Oddziaływania Silnego! ‒ wykrzyczał Elrus, usiłując rozkojarzyć
humanoida.
Okrf tylko skinął głową. Zniecierpliwiony odwrócił się i ruszył do swojego
pojazdu.
Wtedy Cron Io Neribu zawołał energicznie:
‒ A pistolety czy noże? Powinniśmy czymś walczyć w razie potrzeby! A jak
zaatakują nas zbóje?
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‒ ... Pistolety, noże.... Kurwa! Czy już do reszty zidiocieliście? ‒ szczerze
ubawił się pasożyt. Jego szare oczy zaczęły intensywniej zmieniać odcienie.
Wyjął swój pistolet i nóż wojskowy. Powoli odwrócił się i zrobił kilka kroków
w kierunku senatorów. ‒ Czy politycy umieją w ogóle tym walczyć? ‒ Potem
Okrf spojrzał wymownie na swoich żołnierzy, a ci wybuchli dzikim śmiechem.
Ta właśnie chwila nieuwagi kosztowała go wiele!
Cron Io Neribu, były komandos, jeszcze nie zapomniał wojskowych,
szybkich ruchów. Złapał za dłoń humanoida, w której dzierżył nóż i obrócił
tyłem do siebie. Ostrze dotknęło szyi kreatury. Elrus wyrwał pistolet z drugiej
dłoni pasożyta i ukrył się za sapiącym ze złości Okrfem, celując w żołnierzy.
‒ Ups... nieoczekiwany zwrot akcji! ‒ krzyknął Neribu gniotąc szyję jeńca.
Żołnierze cofnęli się spoglądając niepewnie po sobie. Ich lider został
skutecznie obezwładniony!
‒ Niech rzucą swoje pistolety! Już! ‒ zażądał senator.
‒ Słyszycie, rzućcie! ‒ zaskwierczał Saw al Okrfe ze złości i strachu.
Ale żołnierze nie kwapili się do wykonania polecenia. Io Neribu
błyskawicznym ruchem wbił nóż w nerkę humanoida. Trysnęła krew. Okrf
zawył z bólu opluwając sobie przy tym pół twarzy. Ponownie wyjęczał rozkaz:
‒ Rzućcie, bo wygonię z Miasta was i wszystkich, których znacie!
Groźba poskutkowała; żołnierze, aczkolwiek niechętnie, rzucili pistolety i
noże. Elrus zbliżył się do nich na odległość kilku metrów i zgarnął z piasku
największy pistolet maszynowy. Przeładował, po czym wszystkich odstrzelił
długą serią. Następnie wrócił i spojrzał w twarz kreatury.
‒ Coś ci znowu nie wyszło.… Pasożycie!
Neribu zwolnił żelazny uścisk, aby humanoid mógł powtórnie złapać
powietrze w płuca. Potem wbił mu kilkakrotnie nóż w korpus, patrząc w jego
szary narząd wzroku.
Zostawili go na piasku pustyni.
Neribu i Elrus pośpiesznie przepakowali z powrotem żywność, wodę, paliwo
oraz pieniądze do dużego wojskowego pojazdu i pośpiesznie wyruszyli….
… Ruszyli odbudować swój świat!

Czasy współczesne:

N

eribu zbliżyła się do Ariusa i pocałowała jego policzek.
Przedstaw mi konieczne tych dwojga… Bonnie i Clyde’a – wyszeptała.
Następnie odwróciła się i zbliżyła do sapiącego Chemika.
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‒ Moje imię to Neribu Io.
Humanoid zmrużył oczy, jakby przeszukiwał zasób swojej pamięci.
Wreszcie po kilku sekundach odrzekł zaniepokojony:
‒ Tak… Wiem kim był generał Cron Io Neribu. Był też senatorem. Dawne
dzieje! Świat jest taki mały….
‒ Znam twoje imię i wiem kim jesteś Saw al Okrf! ‒ Przerwała mu... po
czym spokojnie przyłożyła rewolwer do jego korpusu i wystrzeliła. Pocisk
czterdziestki piątki wypatroszył humanoida dokładnie, rozwlekając jego
rozerwane organy wewnętrzne po pomieszczeniu i oknach kutra. Reszta tkanki
miękkiej osunęła się bezwładnie siłą grawitacji. Strzeliła jeszcze kilka razy.
Następnie ogarnęła dziwnym wzrokiem całe pomieszczenie, by je skierować
wreszcie w lekko zdumionego Ariusa.
‒ Chyba się nie zgorszyłeś? ‒ spytała bez emocji.
‒ W ogóle.
‒ To co masz taką minę?
‒ Bo okazałaś takie odruchy jak moja rasa.
‒ Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi ‒ uśmiechnęła się zaczepnie. ‒ To stare
długi, które właśnie Okrf spłacił już drugi raz.
‒ Drugi? ‒ Hacker powtórzył zaciekawiony.
‒ Tak. Pierwszy wyrok na Saw al Okrf wykonał osobiście na pustyni senator
Corn Io Neribu, dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat wstecz. Po ziemi chodziły
wtedy jeszcze dinozaury… chociaż wasza ‘oficjalna nauka’ kłamie, że
dinozaurów już nie było! Ekspedycja sprzed stu lat odnalazła jego resztki i
przekazała do muzeum. Ale idioci z XaS, całkiem niedawno odnaleźli te
zasuszone i zakonserwowane pozostałości humanoida w magazynach ośrodka
naukowego biologii molekularnej i wyjęli jego kod genetyczny DNA, po to,
aby zrekonstruować.
‒ No, zrekonstruowali... nawet z jego oryginalną pamięcią i charakterem!
‒ Dlatego oczyściłam planetę z jego syfu... po raz drugi.
‒ Fajnie. ‒ Szczerze się ucieszył.
‒ To dobrze, że mnie rozumiesz.
‒ Nazywasz się tak samo jak senator Io Neribu…. ‒ Arius zmienił temat.
‒ Był z tego samego klanu. O więcej nie pytaj ‒ ucięła.
Aryjczyk wyjął z torby dużą butlę.
‒ Rozpuść humanoida w kwasie... Gdyby znaleźli go agenci z XaS, to by
powtórnie zrekonstruowali.
‒ Często nosisz kwas w swojej torbie? ‒ spytała, nie dowierzając.
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‒ Chciałem go stuknąć jeszcze na łodzi i rozpuścić... przecież posiadamy
jego skan neuronowy! To po co on nam? Ale przeszkodzili nam piraci.
‒ Fakt! ‒ odparła.
Kobieta wzięła do rąk butlę z kwasem i odkręciła zakrętkę.
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Rozdział:

VII
T

łok miejski w Budapeszcie był specyficzny. Stale śpieszący gdzieś ludzie
nie wdawali się w problemy, które dotyczyły inne stolice europejskie.
Praktyczne społeczeństwo węgierskie nie zaprzątało sobie uwagi quasiideologicznymi dyskusjami akademików, dotyczącymi praw mniejszości LGBT
czy dopuszczalną emisją gazów do atmosfery. Dlatego łatwo było
funkcjonować w takim tłumie zupełnie anonimowo. Mało kto zwracał uwagę,
co robią inni. I właśnie z tych błahych powodów Arius zdecydował się
odpocząć kilka dni w Budapeszcie. Plusem było też spore zagęszczenie
przyłączy Wi-Fi, które zapewniały doskonałe warunki do hackowania w
publicznej sieci.
Aryjczyk usiadł w parku przy rozłożystym, starym dębie. Drzewo było
przyjazne i dawało schronienie przed upalnym dniem każdemu gościowi, który
zawitał w jego sąsiedztwo. Wyjął z torby laptop oraz przenośną stację
elektronicznego kierowania zakłóceniami. Włączył te dwa urządzenia. Na
ekranie pojawiła się klawiatura ze znakami, które nie można przypisać do
żadnej ze znanych lingwistom pisowni. Znaki co jakiś czas zmieniały swoje
pozycje i kolor... tylko ktoś zaznajomiony z tym kodem wiedział, jak używać
szyfru oraz kiedy aktywne są kolory i w jakiej konfiguracji. Błędne wciśnięcie
znaków powodowało błyskawiczne kasowanie twardego dysku oraz zniszczenie
go mechanicznie, przez silnie toksyczne środki chemiczne, przytwierdzone do
dysku. Idea została skopiowana od niemieckich nazistów z okresu III Rzeszy,
którzy nosili fiolki z cyjankiem w jamie ustnej, w specjalnie wydrążonych
otworach w zębach. W razie wpadki, nazista przegryzali szklaną fiolkę z silną
trucizną.
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Arius wystukał kod, a Ukryta Sieć połączyła go z NewGoebbelsem. Po
chwili w monitorze ujrzał surową twarz Niemca.
”Jeszcze nie widziałem go uśmiechniętego... ani wkurzonego. Stale ta sama
posępna gęba” ‒ pomyślał.
‒ Witaj. Twoja poprzednia wiadomość o sztucznych enzymach sprawdziła
się ‒ zaczął twardym niemieckim akcentem, bez zbędnych wstępów, aby
ograniczyć czas połączenia. Tego wymagały restrykcyjne procedury
konspiracji.
‒ Zdążyłeś się już wyczyścić? ‒ zapytał Arius.
‒ Tak. Ale do tej pory nie znalazłem odpowiedzi: po co zakażali Ruch
Oporu.
‒ Chemik, który to rozprowadzał został już zlikwidowany.
‒ Szybko działasz. Jak zwykle zresztą.... ‒ Niemiec okazał należny respekt
Aryjczykowi.
‒ Zdążyłeś opuścić teatr w Londynie przed zasadzką?
‒ Tak, ale nie wiem w jaki sposób wydostali się pozostali. Nie kontaktuję się
z nimi, tylko wyjątkowo z tobą, ponieważ mnie ostrzegłeś o Chemiku…. No i
ten wybuch w twoim samochodzie….
‒ Jakie masz plany? ‒ Arius skracał zdania do granic niezbędności. Zdawał
sobie sprawę, że NewGoebbels mógł być inwigilowany.
‒ CERN. Akcelerator ‒ rzucił krótko.
‒ Wspomniałeś o tym w teatrze, ale w żaden sposób nie uzasadniłeś swojego
planu ‒ zażądał precyzyjnej odpowiedzi.
NewGoebbels zrobił krótką prezerwę, jakby analizował opłacalność
dzielenia się swoją tajemnicą. Wreszcie odpowiedział:
‒ Na rynku pojawiła się dziwna lista zamówień dla CERN. Zamawiają
skomplikowane izotopy do swoich prac, do których oficjalnie akcelerator nie
jest przystosowany. Ale do niczego innego nie mogą przecież tych izotopów
użyć, bo CERN rzekomo nie dysponuje żadnym innym, odpowiednim
narzędziem. W grę wchodzi tylko akcelerator! Wniosek z tego: że jednak
akcelerator już w fazach projektu oraz budowy został przystosowany do
rozpędzania izotopów, a nie tylko, jak głosi oficjalna wersja, do rozpędzania
wyłącznie regularnych atomów.
‒ Co sugerujesz?
‒ Że chcą coś ukryć przed zdziecinniałą opinią publiczną oraz przed
zidiociałymi politykami! Coś wrednie paskudnego! ‒ Niemiec zastosował mało
wyszukaną zbitkę logiczną.
‒ A dokładnie?
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‒ Moi eksperci twierdzą, że akcelerator jest przystosowany do tego, aby
wygenerował fizyczną osobliwość....
‒ To żadna tajemnica! ‒ przerwał zniecierpliwiony Arius. ‒ CERN generuje
już takie osobliwości.
‒ No właśnie... że nie takie! Do tej pory te dziwne zjawiska fizyczne trwały
tylko części sekundy. Natomiast teraz mowa jest o osobliwości fizycznej w
stałej formie czasowej, czyli żywej i rozumnej! To jakaś forma siły lub
rozumnego bytu....
‒ ”... Bytu lub więcej bytów o nieustalonych ideach i wartościach
społecznych, które mogą się okazać dla naszej cywilizacji nie akceptowalne... a
nawet wrogie wobec nam.” ‒ Aryjczyk zacytował fragment wypowiedzi
znanego fizyka, ostrzegającego świat przed autonomicznością CERN-u.
‒ Dokładnie ‒ potwierdził NewGoebbels. ‒ Zarząd CERN osiągnął pełną
autonomiczność ustrojową, a inżynierowie oraz reszta pracowników
naukowych uzyskali pełną nietykalność ze strony resortów siłowych państw
Unii Europejskiej. Nikt ich w Unii Europejskiej nie może aresztować ani
przesłuchać, nawet w charakterze świadka. Chroni ich immunitet!
‒ Tak ‒ przytaknął Arius ‒ CERN to osobne państwo w Unii Europejskiej,
którego wyjątkowość polega właśnie na nietykalności jego zarządu. Nawet nie
płacą podatków w swoich państwach narodowych i nie mogą być w nich
obiektem inwigilacji. To dyrektywa UE, która narzuciła takie prawo wszystkim
państwom wspólnoty!
W pobliżu dębu pojawiło się kilkoro ludzi. Każdy z nich rozsiadł się w
niedużej odległości od drzewa; patrzyli w swoje laptopy i tablety. Arius
dyskretnie uruchomił stację zakłóceń kierunkowych, aby zniechęcić
przybyszów do aktywności w Sieci i poszukali sobie innego miejsca. Nie było
pewności, że któryś z nich prowadzi nasłuch dla agencji lub jest hackerem,
który włamuje się do przypadkowo napotkanych komputerów. Po chwili dało
się zaobserwować na ich twarzach zdziwienie i złość z powodu braku
szybkiego dostępu do Internetu. Stacja zakłóceń skutecznie zakrzywiała i
blokowała łączność z publiczną siecią Wi-Fi, nie przeszkadzając zupełnie w
połączeniach Ariusa.
NewGoebbels po krótkiej przerwie kontynuował:
‒ Na mieście’ mówi się, że CERN szuka portali przestrzenno-czasowych do
komunikowania się z ”Bytami”, które były opisywane przez ludzkość, jeszcze
w czasach prehistorii.
‒ Moje kontakty również wspominają o tym.
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‒ Kończymy... ‒ zaniepokoił się Niemiec. ‒ Czujniki pokazują, że ktoś
próbuje rozkodować nasze połączenie.
‒ Powodzenia w akcji! ‒ zdążył jeszcze rzucić Arius.

Z

ielony volkswagen szybko mknął w kierunku lotniska. Samolot Ariusa już
był przyszykowany do natychmiastowego startu. On sam rozmyślał
intensywnie o tym, co przed chwilą usłyszał od NewGoebbelsa; a zwłaszcza o
izotopach, które wędrują w niespotykanych ilościach do CERN. Było to
szczególnie niepokojące!
Izotopy to atomy, które różnią się liczbą neutronów w jądrze. Zwykle atomy
tego samego pierwiastka posiadają w jądrze tyle samo protonów co neutronów.
Natomiast izotopy tego samego pierwiastka różnią się ilością protonów do
ilości neutronów, chociaż posiadają tę samą liczbę atomową, czyli protonów w
jądrze, co określa jaki to rodzaj pierwiastka. Im większa jest różnica stosunku
liczby protonów do neutronów w jądrze atomu, tym większa jest różnica ich
własności chemicznych lub fizycznych. Szczególnie różnice występują w
szybkości reakcji chemicznych. Doskonałym przykładem jest wodór, gdzie:
deuter ma po jednym protonie i neutronie, co klasyfikuje go jako atom trwały,
oraz: tryt o pojedynczym protonie i dwóch neutronach, co klasyfikuje go jako
izotop nietrwały. Walorem izotopów nietrwałych jest ich radioaktywność, która
może je zamienić w inny pierwiastek.
Skoro CERN prowadzi aktywność z izotopami, to by tłumaczyło wiele
dziwacznych zjawisk i anomalii występujących w jego sąsiedztwie, na granicy
szwajcarsko francuskiej.
Arius z niecierpliwością oczekiwał wiadomości od Neribu. Kilka dni temu,
kiedy rozstali się w Afryce, ustalili, że wydrukowany klon sieci neuronowej
Chemika zostanie dokładnie przeskanowany w jaskini Mnicha. Następnie kopia
skanu z całą bazą danych pamięci humanoida zostanie wysłana do Grupy
Aryjskiej. Dopiero wtedy będzie można wyciągnąć jakiś rozsądny wniosek i
połączyć to z CERN.

D

ziało samobieżne o nazwie ”Gun T131” kalibru 280 było przystosowane
do wystrzeliwania pocisków T124, wyposażonych w 14 kilotonowe
ładunki nuklearne. Stało w lesie zamaskowane siatką kamuflującą, niewidoczne
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dla samolotów i satelit. Działo, to relikt z czasów Zimnej Wojny; miało
unicestwiać sowieckie liczne kolumny wojsk zmechanizowanych, gdyby te
zdecydowały się zaatakować państwa NATO. Po rozpadzie Układu
Warszawskiego, decyzją sztabu NATO: Gun T131 został przeniesiony do
magazynu wojskowego na kilka lat; do chwili, kiedy to NewGoebbels
postanowił je posiąść….! Nadszedł wreszcie czas, kiedy mógł skonsumować
poniesioną, dosyć kosztowną inwestycję i wykorzystać unikalne walory tego
niesamowitego działa.
Ale jako facet z polotem, nie byłby sobą, gdyby nie dokonał kilku przeróbek
i modyfikacji tego ”cacka”. Poprawił celność tak, że przy zasięgu lotu
czterdziestu kilometrów pocisk trafiał z dokładnością do trzech metrów.
Zmodyfikował też część wylotową lufy, aby działo mogło strzelać zarówno z
pocisków atomowych oraz neutronowych. W tym celu odkupił od
przemytników kilka pocisków neutronowych, wycofywanych z Europy
Zachodniej jako przestarzałe. Oczywiście w środku pocisku i zapalniku nic nie
zmieniał, ale jego właściwości aerodynamiczne znaczne zmodyfikował.
Dołożył lotki sterujące oraz komputer sprzężony z GPS, wzorując się na
konstrukcji pocisku JASM, używanych obecnie z powodzeniem przez US Air
Force.
Sama idea budowy pocisku neutronowego powstała w połowie ubiegłego
stulecia. Konstrukcja została oparta o zasadę działania klasycznego ładunku
nuklearnego, z tą różnicą, że pocisk neutronowy pozbawiono płaszcza
uranowego. Taki zabieg pozwolił w czasie reakcji nuklearnej wyzwolić
ogromne ilości neutronów, które większość energii wyładowywały w postaci
fali neutronów, a w mniejszej ilości tę energię zamieniały w falę uderzeniową i
samą termo-energię.
Jeśli wybuch pocisków atomowych i neutronowych o tej samej sile
porównać: to pocisk neutronowy zniszczy swoją falą uderzeniową tylko
niewielki skrawek zabudowy, kilka ulic oraz wygeneruje niewielkie ciepło;
natomiast jego fale neutronów uwolnione z reakcji nuklearnej zniszczą
wszystkie formy żywe w promieniu dwóch kilometrów... pozostawiając
niezniszczone samochody, budynki oraz to wszystko co nie jest biologiczne. W
przypadku klasycznego pocisku atomowego jest dokładnie odwrotnie;
wygeneruje potężną falę uderzeniową, niszczącą wszystko w promieniu kilku
kilometrów, ale radioaktywność będzie dużo słabsza i bez skutków nagłych.
NewGoebbels wraz ze swoją ekipą Ruchu Oporu kończyli rutynowe
kontrole, wymagane przy odpaleniu pocisku neutronowego z działa. Zdjęli
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kable od czujników sprawdzających właściwości ciężkiej, długiej na kilka
metrów lufy. Odłączyli też przewody od czujników diagnostyki zapalnika
pocisku neutronowego. Wyglądało, że wszystko jest w porządku.
‒ Odpalamy za dwadzieścia minut ‒ zakomunikował Niemiec ekipie, która
była w całości... niemiecka.
‒ Nareszcie wypełniasz swoją misję! To początek czegoś ważnego... Jestem
z ciebie dumny! ‒ szepnął czternastoletni Klemens, ulubieniec NewGoebbelsa.
Niemiecki lider Ruchu widział w chłopaku samego siebie z przed wielu lat...
kiedy to sam szukał własnej tożsamości i pomysłu na przyszłość.
‒ Naszą wspólną misję! ‒ poprawił go NewGoebbels, przyjacielsko
szturchając Klemensa łokciem.
Chłopak uśmiechnął się szczerze. Czuł się dobrze w grupie znakomitych
hackerów; a świadomość czynienia dobra i uczestniczenia w Ruchu Oporu
pozwalało Klemensowi odzyskać wiarę w społeczeństwo, którą utracił w zbyt
młodym wieku. Buntowniczy charakter stawiał go wiele razy w sytuacjach
zdecydowanych wyborów, co przekładało się niejednokrotnie na otwarty
konflikt prawem oraz konflikt z polityczną cenzurą. Już w wieku dwunastu lat
zdecydował, że szkoda mu czasu i energii na spaczone pseudo-ideologie
”gender” czy LGBT... na jałowe kłótnie akademików, moderowane przez
wielkie korporacje o ociepleniu atmosfery... czy na kolejne chybione projekty
polityczne, lansowane przez skorumpowanych polityków.
Klemens czuł, że powinien zrobić dużo więcej... od tego, co oferował mu
tłum szczęśliwych idiotów wierzących w socjalizm; oglądających regularnie
kretyńskie telewizje śniadaniowe…. I całą tą wrzaskliwą gawiedź zarządzaną
dyskretnie przez specjalistów medialnych z New World Order!
Chłopak miotał się w poszukiwaniu realizacji czegoś, z czym mógłby się
utożsamiać…. Co mogło mieć realną wartość! Trwało do długo i nie obyło się
bez rozczarowań. Kolejne grupy quasi-aktywistów, w których inwestował
swoje oczekiwania i nadzieje: zawiodły go!
Aż wreszcie, z tej całej bezkształtnej, bezideowej i wrzaskliwej młodzieży,
wyłuskał go, w wiadomy tylko sobie sposób, NewGoebbels.... Dał
rozgoryczonemu chłopakowi nową szansę; dostrzegł w nim ukryty i kipiący
potencjał. Przygarnął z ulicy, opuszczonego przez tych, których dawniej
nazywał ”przyjaciółmi”.
Głodny i nieufny Klemens, nie od razu otworzył się na idee, jakie wyznawał
facet o paskudnej ksywie, w skórzanej kurtce, dżinsach oblanych olejem
silnikowym, jeżdżący głośnym motocyklem Triumph.... Którego otaczali
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dziwni, a raczej ”inni” ludzie od tych, jakich widział do tej pory. Byli jacyś
nawiedzeni! Ale dobrzy!
NewGoebbels, chociaż niespotykanie oczytany i nad-przeciętnie
inteligentny, używał pospolitego języka, a nawet często wulgaryzmów.
Klemensowi trudno było na początku zrozumieć więzi, jaka łączyła tą
niezwykłą grupę Ruchu Oporu. Potrzebował kilku miesięcy, aby ich
zaakceptować i zaufać.
I nigdy tego nie żałował!
Teraz już wiedział, że odnalazł to, co tak usilnie szukał przez lata; a Ruch
Oporu to jego świat, który pozwalał mu się całkowicie spełniać.
‒ Projektujemy nowy ład! ‒ wyszeptał Klemens, po czym spoważniał i
zapytał: ‒ Damy radę?
‒ Damy radę! ‒ odrzekł szczerze ubawiony NewGoebbels. ‒ Spokojnie.

Dwadzieścia pięć lat wcześniej:

U

palne i suche powietrze rozdarł huk eksplodujących granatów łzawiących.
To liczne oddziały berlińskiej policji szturmowały opuszczony
sześciopiętrowy budynek, którego zawzięcie broniły grupy młodych działaczy
oraz aktywistów, zrzeszonych w obronie Wolnego Internetu.
Wkurzeni młodzi ludzie mieli już dość pisania i wysyłania petycji do
głuchych, na zagrożenia cenzurą Internetu, polityków! Postanowili więc wziąć
sprawy w swoje ręce oraz pokazać gniew obywatelski!
Obrońcy budynku rzucali z okien i dachu różne przedmioty w kierunku
policji; miotali też metalowe kule z proc.
Oddziały, złożone z funkcjonariuszy szkolonych do walki z terrorem
przypuściły szturm…. już piąty w tym dniu! Cztery pierwsze zakończyły się
niepowodzeniem i wstydem, skrzętnie zarejestrowanymi przez obiektywy
relacjonujących tę bitwę licznych stacji telewizyjnych.
Zasłaniający się tarczami policjanci dotarli do frontowych drzwi obleganego
budynku. Zaczęli je wyważać... kiedy z dachu zrzucono stare metalowe łóżko.
Szturmujący funkcjonariusze spojrzeli w górę i w popłochu rozbiegli się,
łamiąc szyk.
Na to tylko czekali obrońcy: wysypali z okien potłuczone, ostre kawałki
szkła.
To oznaczało koniec następnego, nieudanego szturmu sił porządkowych!
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Dziennikarze z zadowoleniem bili brawo dzielnym, młodym ludziom;
mentalnie byli po ich stronie. Wiedzieli, że wśród walczących o prawa
obywatelskie znaleźli się też liczni popularni blogerzy i vlogerzy; jak chociażby
czternastoletni Kurt Drucker, stale skonfliktowany z prawem i niemal z całym
światem. Klasyczny buntownik, nienawidzący obłudy i oszustw politycznych!
Drucker obwiniał cały system za swój los; pochodził z biednej dzielnicy
miasta. Od kilku miesięcy mieszkał na ulicy, unikając wizyt wścibskiego
kuratora. Kurta nękał również wredny dzielnicowy, sporządzający regularnie
raporty policyjne: co do postępów resocjalizacji chłopaka w trakcie zawieszonej
kary za kradzieże towaru z TIR-ów.
Młodzieniec, chociaż unikał szkoły, posiadał szczególne zdolności w
budowaniu elementów elektroniki użytkowej. Projektował i montował
dekodery łamiące szyfrowane hasła, używane do otwierania samochodów lub
kontenerów. Z jego zdolności często korzystały mafie napadające na konwoje
TIR-ów wzdłuż autostrad. Młody Drucker nie był z tego powodu wcale dumny
i uważał taki proceder jako chwilowy epizod w swojej karierze początkującego
hackera. Ale musiał przecież za coś kupić sobie jedzenie!
Kurt łapał szybko powietrze w płuca, ukryty za ścianą odpoczywał po
odparciu niedawnego ataku policji.
Wtem... tuż przed nim roztrzaskał się granat hukowo-ogłuszający!
Dostrzegł krótki błysk i stracił słuch na długie sekundy! Lekko oszołomiony
wybiegł z pomieszczenia na korytarz. Widział krzyczących towarzyszy, ale nie
rozumiał co krzyczą. Po chwili najstarszy z grupy złapał Kurta za łokieć i
zawlókł na wyższe piętro. Tam odzyskiwał powoli słuch.
I wtedy dostrzegł wchodzących przez okna funkcjonariuszy z oddziałów
specjalnych. Pobiegł w drugi koniec korytarza, ale tam też już było ich pełno.
Przyczaił się za słupem i zdzielił bejsbolem pierwszego policjanta, który się
zbliżył. Mundurowy upadł. Chłopak zamachnął się, aby powtórnie zdzielić
intruza... ale poczuł wredne uczucie prądu wysokiego napięcia, płynącego z
wbitych elektrod w jego silne, umięśnione ciało.
Zdrętwiał.

D

o otwartych drzwi radiowozu powoli zbliżał się inspektor Radke;
znienawidzona postać wielu działaczy obywatelskich, aktywistów ruchów
społecznych i niezależnych fundacji. W pracy stale nosił garnitury w
identycznym, granatowym kolorze. Nie wiadomo też po co dodawał granatową
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apaszkę. Namiętnie dbał o swoją brodę, którą codziennie strzygł i wlewał w nią
litry wody kolońskiej. Straszliwie umięśniony i łysy po pracy wskakiwał w
dresy i włóczył się po mieście, co powodowało, że wzbudzał agresję wśród
miejscowych kiboli Hertha Berlin. Po za tymi szczegółami raczej nie można
było przyczepić się do jego wyglądu.
Na tylnym siedzeniu samochodu siedział Kurt w asyście policjantów.
‒ Znowu ty? ‒ rzucił ironicznie Radke. ‒ Wszędzie w mieście pełno twojego
smrodu! Doigrałeś się! Chociaż tyle dobrze, że zainwestowałeś we fryzjera...
twoje włosy już nie są takie przetłuszczone jak wtedy, kiedy mieliśmy ostatnio
spotkanie. Kapało z nich cuchnącym łojem! No i wreszcie widać ich naturalny
ciemny blond... a nie zielony szczypior. Myłeś przedtem włosy w szpinaku?
‒ Odzywa się facet, którego fryzjer zamiast nożyczek używa papieru
ściernego – odgryzł się chłopak.
‒ Ciebie żaden fryzjer nawet nie wpuściłby do swojego zakładu… bo
roznoszący się ‘zapach’, który emitujesz włączyłby alarm skażenia
biologicznego w całej dzielnicy!
‒ A jednak znalazł się taki, co wpuścił do zakładu….
‒ Łżesz! ‒ uciął Radke. ‒ Strzygł cię z pewnością na jakimś odludziu! W
lesie! Ha, Ha, haa….
Po takim przywitaniu Kurtowi odeszła ochota na jakąkolwiek polemikę.
Inspektor spojrzał w kierunku leżącego w karetce policjanta, którego młody
Drucker potraktował bejsbolem. Po chwili dodał:
‒ Złamałeś mu rękę w dwóch miejscach... To czynny napad na policjanta w
czasie wykonywania czynności….
‒ Skończ pitolić, Radke! Glina sam się wywalił. Może coś ćpał przed akcją?
‒ przerwał inspektorowi chłopak.
‒ Myślisz, że się wywiniesz? Każdy policjant w akcji nosi urządzenie
nagrywające. I ty się właśnie nagrałeś! To się nazywa "dowód w sprawie". ‒
Inspektor wydął usta w geście triumfu. Następnie zwrócił się do policjantów: ‒
Zawieźcie go na posterunek.
‒ Nie ciesz się! ‒ odpyskował młodzieniec. ‒ Jeszcze dużo trudu przed tobą,
abyś cokolwiek udowodnił!

W

iatrak zawzięcie mielił powietrze w gabinecie inspektora. On sam
siedział za dużym biurkiem, na którym rozłożył kilka teczek
operacyjnych; wszystkie dotyczyły Kurta Druckera. Inspektor Radke przez
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kilka minut w milczeniu przeglądał uważnie wszystkie, po czym uniósł wzrok
spoglądając na młodzieńca, niepewnego co do swojej przyszłości.
‒ Kurt... powiedz szczerze ‒ rozpoczął niespodziewanie delikatnie ‒
dlaczego opuściłeś szkołę?
Chłopak miał już przyszykowaną wulgarną odpowiedź na rutynowe pytania
śledcze, ale takiego wstępu nie spodziewał się. Wyprostował plecy i pierwszy
raz od wejścia do pokoju nie unikał wzroku policjanta. Zamyślił się. Nie chciał
rzucić byle ochłapu jako odpowiedzi.
‒ Szkoła nie spełniała moich oczekiwań…. ‒ Po chwili uściślił: ‒ … Moich
aspiracji.
Radke docenił tę szczerość. Czuł, że nawiązuje kontakt z pogubionym
wyrostkiem. Oparł się łokciami o stół i ponownie zapytał:
‒ A czego oczekiwałeś od szkoły?
‒ Dokładnie... to ciężko sprecyzować..., ale wiem czego w niej nie
akceptowałem ‒ odparł spokojnie chłopak.
‒ No więc czego nie akceptowałeś?
‒ Ta szkoła niczego nie uczyła, oprócz nie przydatnych do niczego głupot. ‒
Kurt skrzywił się i dodał: ‒ Ale nie chcę wracać do tej sprawy.
W gabinecie zapanowała cisza. Radke wyjął swój telefon komórkowy i
przeglądał coś w internetowej wyszukiwarce. Wpisywał teksty i czytał jakieś
artykuły prasowe. Czynność tę przerwał mu Kurt.
‒ Co z tym policjantem? ‒ zapytał niespodziewanie.
Inspektor nie odrywając wzroku od monitora komórki odparł:
‒ Nic wielkiego. Tylko przetrącony łokieć i wybity kciuk.
Chłopakowi ulżyło; nie przyczynił się do trwałego okaleczenia..., ale też i
ewentualny ciężar oskarżenia był mniejszy. Odzyskiwał właśnie pewność
siebie, kiedy niespodziewanie odezwał się policjant:
‒ W ciągu roku otworzyłeś kilka TIR-ów dla mafii. Oczyściłeś też z kasy
kilka punktów bankowych... i włamałeś się do systemu zarządzania windami w
centrali dużego banku, blokując w taki sposób dostęp do skrytek bankowych
oraz wyłączając bank z obiegu finansowego aż na cały dzień! Czy wiesz, ile
stracił przez to bank?
‒ Na pewno poniżej moich oczekiwań! ‒ chłopak odparł szczerze.
‒ Zaatakowałeś też londyńską finansową giełdę towarową, generując
korzystne ceny dla biednych afrykańskich rolników. Dzięki tobie biedacy
uratowali sezon swojej ciężkiej pracy, ale ty zalazłeś za skórę spekulantom
giełdowym z wielkich korporacji. Rozwścieczeni, wciąż pamiętają o tobie.
Wyznaczyli za ciebie nagrodę!
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‒ Chociaż wysoka...? Ta nagroda ‒ zaciekawił się młodzieniec.
‒ Niestety… nie! Widać, że cię nie doceniają należycie.
Radke, ciągle patrząc w ekran swojego telefonu, uśmiechnął się dyskretnie,
ale Kurt to zauważył.
‒ Wiesz co jest rokujące w twoim przypadku? ‒ westchnął inspektor. ‒ To,
że nie ćpasz, a zdobytych pieniędzy nie tracisz w byle jaki sposób. Nie okradasz
biedaków... ale okradasz tych, co okradają biedaków. Nie mieszasz się w
pospolite przestępstwa... ale mieszasz się w społeczne projekty…, które z
punktu widzenia prawa: też są przestępcze! ‒ Wstał, rozejrzał się tajemniczo po
pokoju i dokończył: ‒ Teraz dopiero pokażę ci konsekwencje twoich czynów.
Młodzieniec też wstał. Wtedy do gabinetu weszło dwóch policjantów;
otoczyli go i wszyscy wyszli. Windą dotarli do parteru, aby opuścić posterunek.
Inspektor otworzył tylne drzwi nieoznakowanego radiowozu i wskazał
Kurtowi by wsiadł. Następnie zwrócił się do eskortujących policjantów, aby ci
wrócili do swoich obowiązków. Zdziwieni, odeszli pośpiesznie. Radke wsiadł
do samochodu i odpalił silnik. Po chwili pojazd opuścił teren posterunku policji
i skierował się do południowych dzielnic stolicy. Chłopak nie miał zbyt
optymistycznych myśli. Targały nim obawy. Czekał okazji, aby uciec z
radiowozu przy najbliższej nadarzającej się sposobności... ale drzwi były
zablokowane. To oczywiście nie zniechęciło go! Już dłubał dyskretnie przy
zamku kawałkiem spinacza, który wziął sobie z policyjnego biurka.
Po czterdziestu minutach jazdy, w absolutnym milczeniu inspektor zatrzymał
samochód przed wejściem do klasztoru zakonników. Kurt patrzył zdziwiony,
próbując uporządkować fakty i poskładać je w całość. Ciężkie drzwi, pośrodku
średniowiecznych masywnych murów nie najlepiej pasowały do tego, czego
oczekiwał.
‒ To jest od teraz twoje miejsce! ‒ odezwał się tajemniczo Radke.
Kurt milczał w oczekiwaniu na rozwój niecodziennej sytuacji.
‒ Nie zepsuj zamka w drzwiach samochodu... dłubiesz w nim już długo.
Chcesz, żeby obciążyć cię kosztem reperacji?
Chłopak wyjął drut z zamka i włożył do kieszeni. Inspektor spojrzał w
lusterko i przystąpił do konkretów:
‒ Kilka lat wstecz tropiłem specjalistę giełdowych papierów wartościowych.
Był to chyba najinteligentniejszy finansista w mieście. Błyskawicznie czyścił
konta inwestorom i korporacjom.... Umiejętnie zacierał ślady swojej
przestępczej działalności. Ścigali tego osobnika wszyscy policyjni specjaliści
od ekonomii w Berlinie.
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Radke wyjął papierosa i zapalił. Spowodowało to ironiczną uwagę ze strony
chłopaka:
‒ Z tyłu, w samochodzie siedzi nieletni. Nikotyna szkodzi ‒ zauważył
złośliwie.
‒ Mentalnie jesteś już dorosły.... Więc zamknij się i słuchaj!
‒ W porządku.
Policjant zaciągnął się, wypuścił dużo niebieskiego dymu i kontynuował.
‒ Osobnik był ścigany przez policję oraz przez detektywów dużych
korporacji, chcących odzyskać swoją kasę. Ale poszukiwany miał zasady;
ustanowił swoisty podatek dla korporacji i mafii. Okradał każdą z nich z
trzynastu procent... i całość przeznaczał dla biednych i potrzebujących.
Sponsorował koszty leczenia biedaków, zasilał dużymi kwotami schroniska dla
bezdomnych oraz schroniska dla zwierząt. Obdarowywał liczne fundacje
społeczne i tak dalej.... Nasza grupa, która go ścigała dała kryptonim sprawie
"RobinHood".
‒ RobinHood? ‒ powtórzył Kurt. ‒ To gościu, który kradnie kasę złodziejom
i rozdaje biednym, potrzebującym... czyli sobie!
‒ Nasz RobinHood ‒ Inspektor nie zareagował na cyniczną zaczepkę ‒
dodatkowo był specjalistą od zabezpieczeń systemów IT. Wysokiej klasy
hackerem. Przez przypadek znaleźliśmy ”kontakt”, który go wydał…. Zdradził!
Zadzwoniłem więc do RobinHooda i powiedziałem, aby wyjrzał przez okno
swojego mieszkania. Wyjrzał. Znał mnie z telewizji; wcześniej udzieliłem
wywiadu dziennikarzowi o postępach śledztwa w sprawie RobinHooda. Po
chwili siedzieliśmy w pobliskiej knajpce. Zawarliśmy umowę, że opowie mi o
swojej działalności, o tym co go inspiruje oraz celu, jaki chce osiągnąć.... Ja w
zamian nie przeszkodzę mu odejść.
‒ Niesamowita historia! Czy policja przewiduje takie procedury? ‒ ożywił
się chłopak.
‒ Nie przerywaj ‒ upomniał cierpliwie młodzieńca. ‒ Po szczerej rozmowie
wiedziałem, że ta osoba nie jest zwyczajnym pospolitym przestępcą.
RobinHood uzasadniał, że swoje umiejętności i unikalne zdolności chciałby
wykorzystać dla dobra ogólnego. Uważałem, że takie postawienie sprawy jest
tożsame z wizją, którą sam osobiście poparłem. Nie chciałem jednak stracić
kontroli nad naszą umową i zażądałem, aby RobinHood kontynuował swoją
działalność…. Misję, tu... w Berlinie!
‒ A dokładnie w zakonie! Klasztor to super kryjówka dla takiej działalności
‒ odgadł chłopak.
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‒ RobinHood dalej pobiera należne podatki dla społeczeństwa od mafii i
dużych korporacji; z tą tylko różnicą, że ja go chronię. On spłaca swoje długi
swoją dobrocią. Zresztą spłacił je wszystkie już przed laty. Teraz robi to co
uważa za sensowne. To dobry człowiek, który nie mieści się w Systemie.
‒ Co za historia…. ‒ zamyślił się Kurt.
‒ Zaraz poznasz osobiście RobinHooda. Od tej chwili to on będzie
odpowiedzialny za ciebie. ‒ Radke odwrócił się do tyłu i ściszył głos: ‒ Nie
schrzań tego! Zamieszkasz tu.... A ja uporządkuje twoje akta na policji. Po
jakimś czasie opuścisz to miejsce jako wykształcony człowiek z
umiejętnościami, których pozazdroszczą ci absolwenci najdroższych
uniwersytetów. Rozumiesz? A więc jaka jest twoja odpowiedź?
‒ Żadnych przeciwwskazań! Jestem zainteresowany!‒ odrzekł pośpiesznie
Kurt, aby nie zepsuć swojej szansy.
Radke skinął głową.
‒ To jest twoja najlepsza odpowiedź od roku.
W tej samej chwili otworzyły się duże klasztorne drzwi. Pojawiła się w nich
osoba o średniej sylwetce ciała i takim też wzroście. Ciemny habit zasłaniał
skutecznie ciało, a głowę chronił luźny kaptur. Postać rozejrzała się po ulicy i
skinęła ręką w kierunku przybyszów.
‒ Wysiadamy ‒ zareagował szybko inspektor, odblokowując zamek w
drzwiach radiowozu od strony Kurta.
Wysiedli i pośpiesznie doszli do zakonnika, który ściągnął kaptur... ukazując
kobiecą twarz.
Kurta zatkało!
Zdumiony, wytrzeszczył oczy i pierwszy raz w tym dniu nie wiedział co
powiedzieć!
‒ To on? ‒ RobinHood zwróciła się z pytaniem do policjanta, pomijając
wszystkie formy grzecznościowe.
‒ Tak ‒ odparł krótko, zachowując ten styl konwersacji.
RobinHood wysunęła z przydługiego rękawa dłoń na przywitanie. Kurt
odruchowo uczynił to samo. Uścisnęli sobie dłonie. Potem kobieta ponownie
zwróciła się do inspektora:
‒ Miło cię widzieć w wersji "life". Już dwa lata konspirujemy tylko przez
Skype.
‒ Stęskniłem się za tobą. ‒ Radke odwdzięczył się i objął ją serdecznie. ‒
Wszystko w porządku? Dobrze wyglądasz.
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‒ Tu czas idzie swoim torem. Mało się dzieje. Mógłbyś przywieźć mi
najnowsze laptopy z seryjnej produkcji? Nie chcę zamawiać za dużo przez
kuriera... aby nie skojarzono….
‒ Żaden problem. Załatwię ci to ‒ odpowiedział szybko policjant.
‒ Zostaw w recepcji.
‒ Chyba w sekretariacie zakonu...? Tak chyba się to u was nazywa? ‒
zaśmiał się szczerze.
Chłopak dostrzegł jakąś tajemniczą więź oraz ogromny szacunek jakim
darzą się nawzajem RobinHood z inspektorem. Kobieta zaśmiała się uroczo. Jej
ładna i naturalna twarz urzekała. Było w niej coś dobrego, trudno do określenia
językiem, jakim na co dzień używał Kurt. To sprawiło, że młodzieniec od razu
poczuł do niej sympatię i zaufanie; co było rzadkością... a nawet wyjątkiem!
Wzięła Kurta za rękę i zapytała:
‒ To wchodzisz do tego przybytku?
Lekko onieśmielony przytaknął ruchem głowy.
‒ Do zobaczenia inspektorze Radke ‒ rzuciła na odchodne. ‒ Dam ci znać,
kiedy tylko z niego będą ludzie.
Po chwili ona i chłopak zniknęli, zamykając za sobą stare, solidne
klasztorne drzwi.

K

urt nie tracił czasu w klasztorze. Szybko przyswajał nauki przekazywane
przez RobinHood. Poszerzył swoją wiedzę o cyber-security i
zaawansowane hackerstwo. Nauczył się najnowszych metod łamania szyfrów
oraz zasady pisania skutecznych wirusów. Przez te lata pobytu w zakonie
zdobył zaawansowaną wiedzę z finansów i ekonomii. Uwielbiał też długie
rozmowy z zakonnikami o historii, filozofii, teologii, medycynie, fizyce,
chemii, biologii i naukach przyrodniczych. W swojej celi, którą sam nazywał
pustelnią, odbywał długie medytacje, próbując odnaleźć to, co jest w rzeczy
samej wartościowe.
Tak minęło sześć lat.... Kurt zmężniał i stał się mężczyzną. Jego wiedza i
znajomość z wielu dziedzin nauk była imponująca; o wiele pełniejsza i
zdecydowanie większa od tej, jaką otrzymałby w najlepszym, drogim
uniwersytecie. Czuł, że powinien zacząć pisać sam własne rozdziały swojego
dalszego życia.
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Siedział w habicie przy oknie, obserwując grających w siatkówkę
zakonników..., kiedy usłyszał delikatnie otwierające się drzwi. To RobinHood
wejrzała do środka i uśmiechając się zapytała:
‒ Nie przeszkadzam?
‒ Ależ skąd ‒ odparł i pobiegł do niej. Przytulił ją serdecznie. ‒ Wejdź.
RobinHood spojrzała oczami, pełnymi dobroci oraz troski o przyszłość
Kurta. Nie chciała, aby opuścił klasztor..., ale nie chciała też, aby w nim
pozostał; trwoniąc swój niespotykany talent. Wręczyła Kurtowi papierową
teczkę.
‒ To są twoje dokumenty... dyplomy ukończenia Harvardu i Yale. Tu, w
zakonie zdobyłaś wiedzę nie gorszą, aniżeli byś zdobył ją tam. Wiem co mówię,
ponieważ sama zdobywałam wykształcenie w Harvardzie, Yale i kilku innych.
Twoje świadectwa są oryginalne, a twoje indeksy i arkusze ocen, egzaminów
oraz sesji osobiście wprowadziłam w uniwersytecki system komputerowy.
Nawet twoje zdjęcie jest wydrukowane wśród absolwentów w książce z
bieżącego roku. Nikt nie podważy oryginalności tych dokumentów.
‒ O wszystkim pomyślałaś ‒ odparł z wdzięcznością w głosie.
‒ Zdobyłam też dla ciebie kilka kart bankowych i założyłam tobie konto
bankowe wraz z kwotą, która na początek powinna ci wystarczyć. Jesteś już
samodzielny! Nie powinieneś tu dłużej pozostawać. Rozwiń skrzydła! Wiem, że
masz potencjał!
Kurt ponownie przytulił RobinHood, która nieudolnie próbowała ukryć
swoje wzruszenie i łzy. Była geniuszem, ale za to kiepską aktorką.
‒ Inspektor Radke oczyścił twoje akta... a raczej je skasował. Masz czystą
kartę jako obywatel. Załatwił ci też dokumenty i paszport ‒ cofnęła nieco
głowę, aby lepiej widzieć jego twarz. ‒ Spotkaj się z nim.... Koniecznie! Będzie
z ciebie dumny.
‒ Tak. Oczywiście! Spotkam się z nim ‒ odparł pośpiesznie.
‒ Zdejmij habit, nigdy nie było ci w nim do twarzy ‒ uśmiechnęła się. ‒
Przyniosłam twoje ulubione ciuchy: kurtkę skórzaną na motocykl i dżinsy...
plus kilka rzeczy ekstra.
‒ Skąd wiedziałaś?
‒ Przez te lata nie dało się nie zauważyć jakie strony internetowe
odwiedzasz; stale oglądałeś motocykle i skórzane ciuchy.
‒ Będę za tobą tęsknił ‒ odparł wzruszony.
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‒ Ale to nie wszystko.... Wraz z zakonnikami zrzuciliśmy się na prezent dla
ciebie. Stoi przed wyjściem z klasztoru. ‒ Mówiąc to, wręczyła mu kluczyki do
kultowego motocyklu "Triumph".
Kurt odwrócił wzrok, aby ukryć targające nim emocje.
‒ Będę za tobą tęsknił ‒ powtórzył. Ścisnęło mu gardło.
Usiedli oboje przy oknie milcząc kilka chwil. RobinHood uniosła wzrok,
spytała:
‒ Czy już wybrałeś sobie "Nicka"? Obiecałeś, że dzisiaj wyjawisz mi, jaki
będzie twój internetowy Nick-name.
‒ Tak, ale cię zaszokuje... pozwól, że ci uzasadnię mój wybór.
‒ Mów.
‒ Nick to: ”NewGoebbels”... ‒ Kurt dostrzegł w oczach RobinHood
nieukrywane zdziwienie, ale nie przerażenie. ‒ Zapewne wiesz, że pochodzi od
Josepha Goebbelsa, funkcjonariusza III Rzeszy…. To postać, której lepiej nie
kopiować.
‒ Więc dlaczego wybrałeś taki "Nick"? ‒ szczerze dopytywała kobieta.
‒ Joseph Goebbels ma swoich zwolenników, jak też zagorzałych
przeciwników. Prawie u każdego generuje silne emocje na samo wspomnienie o
nim. Ale nie to jest dla mnie najważniejsze…. Nie chcę też osądzać go co do
moralności, czy jego morderczych ideologii. To, co jest niezwykłe, to postawa
tego faszystowskiego urzędnika.... Nigdy nie stracił wiary w słuszność swoich
poglądów i nigdy ich nie zdradził; nie wyparł się ich, bez względu na
późniejszą ocenę historyczną. Do końca był wierny swoim zasadom! Czego nie
można powiedzieć o reszcie nazistów, którzy ratując swoją skórę, zdradzili
swoje idee.
RobinHood żachnęła się. Przełknęła ślinę i odpowiedziała tonem pedagoga:
‒ Kontrowersyjna decyzja; ale dobre, logiczne i silne jej uzasadnienie.
Motywujące do konsekwencji w działaniu oraz realizacji założonych celów.
Powodzenia!

Czasy współczesne:

D

o komory działa ”Gun T131” kalibru 280 wprowadzono ostrożnie pocisk i
założono ciężki, stalowy zamek. Celowniczy naniósł niezbędne poprawki
do komputera działa i dostroił GPS po to, aby lecącym pociskiem sterowały
lotki według ko-ordynatów przekazywanych z satelit.
Nadeszła chwila!
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NewGoebbels po raz pierwszy od długiego czasu nie ukrywał emocji. Nawet
uśmiechał się do swoich towarzyszy i poklepywał ich po przyjacielsku.
‒ Uwaga! ‒ krzyknął. ‒ Odpalamy!
Wcisnął przycisk ENTER w swoim laptopie. Wysłany sygnał zainicjował
odpalenie pocisku nuklearnego. Z długiej lufy błysnął ogień i wydobył się
przeraźliwy odgłos. Po chwili wyskoczył gęsty dym spalonego prochu, który
przysłonił prawie połowę lufy.
Po raz pierwszy na kontynencie europejskim miał wybuchnąć ładunek
nuklearny! Oficjalnie.
Lot wystrzelonego pocisku neutronowego powinien trwać półtorej minuty.
Tyle czasu potrzebuje, aby dolecieć do oddalonego o czterdzieści kilometrów
CERN‒u, w którym znajdował się akcelerator.
‒ Do furgonu! ‒ NewGoebbels wydał krótkie polecenie.
Cała ekipa, w liczbie czternastu mężczyzn i kobiet pobiegła do samochodu.
‒ Klemens! ‒ zawołał Niemiec. ‒ A ty dokąd? Zostajesz! Tak jak było
wcześnie powiedziane.
‒ Ale…. ‒ próbował protestować chłopak.
‒ Żadne ”ale”. Nie jedziesz z nami! Nie masz jeszcze pełnego przeszkolenia
bojowego. Już za niedługo będziesz jednym z nas. Wtedy.... ‒ urwał w pół
zdania NewGoebbels.
‒ Przydam się….
‒ Dosyć! Wsiadaj do volkswagena i wracaj sam do bazy. Tam nas oczekuj
po skończonej akcji. ‒ Lider starał ukryć w głosie prawdziwy powód, dla
którego odsunął młodzieńca od niebezpiecznej akcji: to prawdziwa troska i
odpowiedzialność za przyjaciela.
Klemens niechętnie wykonał polecenie. Wsiadł do auta i pośpiesznie opuścił
las.
Ekipa wskoczyła do dużego furgonu i błyskawicznie skierowała się do
pobliskiego wjazdu, na drogę szybkiego ruchu.
Do CERN powinni dojechać w ciągu dwudziestu pięciu minut.

P

rzekaz z satelity komunikacyjnego był czysty. Arius wpatrywał się w duży
ekran zawieszony na ścianie nieczynnego biura, które czasami używał,
kiedy bywał w Hiszpanii. Zrobił obejście przez korporacyjne serwery i zdobył
dostęp do satelit monitorujących południową Europę. Zmienił nieco orbitę
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jednego z nich i ustawił obiektyw na zachodnią Szwajcarię. Obserwował CERN
już dłuższy czas, ponieważ nie znał dokładnego czasu ataku Niemca.
W pewnej chwili satelita uchwycił szybko przemieszczający się mały obiekt.
‒ Jest! ‒ powiedział cicho sam do siebie Aryjczyk.
Pocisk mknął jeszcze kilka sekund, by po chwili tuż nad akceleratorem w
CERN rozbłysnąć! Fala uderzeniowa bomby neutronowej była niewielka i
zdołała zniszczyć tylko kilka obiektów. W całej okolicy natychmiast ustał ruch.
Wszystkie pojazdy, po jakimś czasie stawały lub zjeżdżając z jezdni uderzały w
przeszkody. Stojące postacie ludzi nagle upadły.
Niemiecka załoga hackerów pędziła drogą szybkiego ruchu. Dojeżdżali już
do zjazdu prowadzącego bezpośrednio do CERN. Po chwili ujrzeli w oddali
kilkupiętrowy budynek techniczny, przyłączony do akceleratora. Wszyscy
hackerzy mieli na sobie kombinezony ochronne przeciw radiacji.
Po minucie rozpędzony furgon rozbił metalową zaporę ochronną ośrodka
naukowego. Niemcy minęli główny wjazd do CERN, zwykle pilnie strzeżony
przez oddział dobrze wyszkolonych żołnierzy. Teraz ciała dwudziestu z nich
pokrywały przyległe trawniki. Reszta strażników osuniętych na stołach i
krzesłach była widoczna przez oszklone ściany wartowni. Fala neutronów o
potężnej dynamice przeszyła ich ciała w ułamku sekundy, unicestwiając
natychmiast wszystkie funkcje biologiczne. Zapewne nawet nie zdążyli
rozpoznać źródła ani skali śmiertelnego zagrożenia. Stojące kubki, z niedopitą
jeszcze kawą dowodziły, że zaskoczenie było kompletne.
Hackerzy bez najmniejszych przeszkód dotarli do wewnętrznej, ściśle
restrykcyjnej strefy obiektów CERN. Nadal nikt ich nie zatrzymywał. Straż
obiektu z akceleratorem, strzegąca wejścia do tej tajnej części ośrodka
naukowego, również zastygła w dziwacznych pozycjach... nie ruszała się.
Żadnej reakcji.
Ekipa niemieckiego Ruchu Oporu dotarła do wejścia budynku, w którym
znajdowały się główne elektromagnesy przyśpieszacza cząstek. Uzbrojeni w
pistolety maszynowe i wyposażeni w maski przeciw-radiacyjne wyskoczyli
pośpiesznie z furgonetki i wbiegli do oszklonego przedsionka. Po minucie
sforsowali zamek w dużych drzwiach, łamiąc tajne kody. Rozwarli wrota i ich
oczom ukazał się niesamowity widok.... Z foteli, w sali gościnnej, zwisały ciała
osób z zarządu CERN. Ku zaskoczeniu, wśród nich zwisały też ciała dziwnych,
nieznanych istot... niczym humanoidów o szarych skórach. Byli mniejsi od
ludzi, ale mieli dużo większe głowy od ludzkich. U niektórych było widać
wyszczerzone gęste, szpiczaste, przezroczyste uzębienie.
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‒ Co to jest?! ‒ nie krył zdziwienia Niemiec.
Reszta ekipy stała i gapiła się w lekkim szoku.
‒ Weźcie kilku z nich i załadujcie do furgonu ‒ wydał polecenie
NewGoebbels. ‒ Może się na coś przydadzą!
Czterech hackerów doskoczyło do pasożytów i wywlekli je na zewnątrz.
Reszta ekipy rozglądała się za walizkami z izotopem. Powinni sprawdzić jakie
atomy obecnie rozpędzano w akceleratorze. Znaleźli kilka pojemników z
niebieskawą cieczą w kącie sali. To izotopy.
‒ Zwijamy się z stąd! ‒ zdecydował pośpiesznie NewGoebbels. ‒
Znaleźliśmy izotopy... ale znaleźliśmy też ważniejsze dowody od izotopów; są
nimi humanoidy! Teraz społeczeństwo nam uwierzy!
Wszyscy pobiegli z powrotem do furgonu, taszcząc ze sobą ciała
humanoidów.
Cała akcja trwała tylko kilka minut.
Samochód ostro ruszył w kierunku powrotnym. Pędził do wyjścia głównego
CERN. NewGoebbels był zadowolony z akcji: po pierwsze, zniszczył ogromny
akcelerator, czyli opóźnił działania wrogie rasie ludzkiej; po drugie, zdobył
izotopy; po trzecie, znalazł dowody na istnienie rasy obcych humanoidów,
współpracujących z CERN oraz korporacją XaS w konspiracji... przeciwko
ludzkości!

A

rius cały czas obserwował przez satelitę odważną akcję Niemca i jego
hackerów. W pewnej chwili zauważył liczną grupę postaci w jasnych
skafandrach ochronnych, zakładających blokady przy wyjeździe głównym z
CERN.
”Coś nie poszło według planu! Skąd oni się wzięli?” ‒ zadawał sobie
pytanie przeszukując okolicę. Dojrzał też cztery duże samochody, ustawiające
się w jakimś szyku, tuż za ogrodzeniem ośrodka naukowego. Po chwili otwarły
swoje dachy i wysunęły dziwne konstrukcje. Coś w rodzaju anten..., ale
niezwyczajnych anten!
Aryjczyk wiedział, że powinien coś zrobić!
Natychmiast ostrzec Niemca!
Chwycił za telefon satelitarny, bo telefonia komórkowa po ataku nuklearnym
przecież nie zadziała... wszystkie nadajniki oraz przekaźniki były zepsute od
potężnego impulsu elektromagnetycznego. Ryzykował wiele, ale nie mógł
bezczynnie patrzeć na zastawianą pułapkę, na jednego z lojalnych liderów
Ruchu Oporu. Chociaż wiedział, że jeśli połączy się telefonem, to w ciągu kilku
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sekund jego tajna hiszpańska melina, z której śledzi całą tę akcję, zostanie
zlokalizowana przez XaS.
Wystukał cyfry i czekał na połączenie. Mógł już wybiec z biura, ale wolał
patrzeć co dzieje się na ekranie.
‒ Oglądasz naszą akcję? ‒ rozległ się głos Niemca w telefonie.
‒ Zakładają blokady przy głównym wyjeździe! To uzbrojony i liczny oddział
w skafandrach anty-radiacyjnych! ‒ Aryjczyk mówił nerwowym głosem.
Nastała cisza po obu stronach łącza. Pierwszy odezwał się NewGoebbels:
‒ Wiesz, zawsze uważałem, że jesteś porządnym facetem.
‒ Uciekaj innym wyjściem! ‒ Arius ponaglał Niemca.
‒ Wiele ryzykujesz! Już wiedzą, gdzie jesteś... znaleźli twój telefon.
Ewakuuj się!
‒ Dam sobie radę! Ale wy spróbujcie wydostać się z CERN-u pieszo.
Aryjczyk usłyszał przez telefon odgłosy strzelaniny. Na ekranie widział, jak
furgon hamuje i błyskawicznie wyskakują z niego hackerzy, zaciekle
ostrzeliwując się przed o wiele liczniejszym oddziałem strażników. Niemiecka
ekipa Ruchu Oporu szybko topniała.
‒ Przyjacielu – krzyczał NewGoebbels ‒ tu były humanoidy! Wiesz co to
znaczy?
‒ Ilu?
‒ Z tuzin albo i więcej! Wysłałem tobie video z tej akcji.
‒ To dobrze. Sprawdzę skrzynkę ‒ odkrzyknął Arius.
‒ Gdyby coś wyszło nie tak.... W mojej grupie jest fajny chłopak, ma na imię
Klemens. Jest taki jak ja i ty…. Rozumiesz! Zrobisz z niego żołnierza Ruchu
Oporu. Wysyłam ci zaszyfrowane dane GPS, gdzie go można znaleźć.
‒ Bez obaw! Zajmę się nim. Ale ty uciekaj! Do zachodniego wyjścia.
‒ Wiesz, że Goebbels nigdy nie oddał się wrogom? Znasz zapewne jego
historię! ‒ zaśmiał się sztucznie Kurt Drucker. ‒ Powodzenia!
‒ Posiadam odmienne dane o Goebbelsie! ‒ wkurzył się Arius. ‒ Są
poszlaki, że on i jego wredna żona dokonali paskudnej i straszliwej
mistyfikacji! Sami uciekli z Rzeszy do Aliantów! A cały cyrk z ciałami
niewinnych ludzi urządzili dla Ruskich.
‒ Umiesz pocieszyć ‒ spuentował NewGoebbels.
‒ Uciekaj! Do zachodniego wyjścia!
Aryjczyk spojrzał ponownie w ekran i ujrzał jak Niemiec rozwalił jeszcze
kilku strażników, zanim sam się osunął.
W tej samej chwili cztery duże samochody stojące nieopodal ogrodzenia w
dziwnym szyku, wyemitowały jakieś nienaturalne i nieznane pole energetyczne.
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Nad zniszczonym akceleratorem pojawiła się gęsta mgła. Horyzont zaczął
falować i zakrzywiać się. Po chwili mgła rozpłynęła się….
… Rozpuszczając w powietrzu wszystkie ślady po akceleratorze i po całym
CERN.
Dowody współpracy CERN z rasą humanoidów zostały zniszczone przez
uwolnienie protonów z jąder atomów, niwelując Oddziaływanie Silne.
Fenomen zawężenia tego zjawiska fizycznego tylko do niewielkiego
obszaru, oraz niedopuszczenie do potężnej reakcji łańcuchowej niszczącej całą
planetę... świadczył o niespotykanej wiedzy przeciwnika! Któż dysponuje taką
wiedzą?
Humanoidy wraz z korporacją XaS i ośrodkiem naukowym CERN nie mogli
sobie pozwolić na zostawienie dowodów lub czegokolwiek, co byłoby
przedmiotem dochodzeń specjalnych Komisji Śledczych Kongresów wielu
państw.
Aryjczyk wybiegł z hiszpańskiej meliny. Po chwili krótki wybuch zniszczył
w niej wszystkie ślady genetyczne i dowody jego obecności.
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

VIII
L

ondyńska kryjówka GirlSnake była idealną do realizacji dalszych planów
Aryjczyka. Przyleciał tu prosto z Hiszpanii. Międzyczasie przeprowadził,
poprzez kodowane łącza video, ciekawą rozmowę z Neribu. W ciągu kilku dni
pracy przy kopii sytemu nerwowego sieci neuronowej Chemika odnalazła wiele
kluczowych odpowiedzi na ważne pytania. Rozwiązała też tajemnicę gęstej
mgły, która pojawiała się zawsze, kiedy tylko używano technologii do
unicestwienia Oddziaływania Silnego.
Zarówno w przypadku zniszczenia kontynentu Atlanis jak i ośrodka
naukowego CERN, sztuczne zneutralizowanie Oddziaływania Silnego, czyli
uwolnienie protonów, wygenerowałoby potężną energię! Zdolną do takich
zniszczeń, którą można tylko porównać do energii wywołanej przez dużą
asteroidę wlatującą w atmosferę Ziemi.
!Dlaczego więc nic takiego nie nastąpiło?
!Dlaczego nie było eksplozji nuklearnej wywołanej reakcją łańcuchową?
!Co zahamowało reakcję rozpadu atomów poza dokładnie określoną
przestrzenią?
Otóż zastosowano Pole Niwelujące, skutecznie absorbujące taką potężną
energię. W tym przypadku to właśnie tym Polem Niwelującym była tajemnicza
mgła. Widoczne pulsujące zakrzywianie horyzontu to efekt absorpcji potężnej
energii uwalnianych protonów. Pole Niwelujące w sensie fizycznym było
polem dynamicznym, o braku stałych do jakichkolwiek punktów odniesień.
Była to raczej jakaś pochodna ”przestrzeni osobliwej” lub nawet ”autonomiczną
osobliwością”; wypełnioną, odmiennym od ziemskiej, zbiorem praw fizyki.
”Tak, czy siak: świadczy to o niesamowitej wiedzy istot, które taką techniką
dysponowały” ‒ rozmyślał Arius.
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Okiełzanie natury Oddziaływania Silnego wydaje się opcją straszliwie
odległą dla dotychczasowych, mizernych osiągnięć nauki XXI wieku.... A co
dopiero zdolności okiełzania potężnych zjawisk fizycznych, mogących
zneutralizować skutki tych ogromnych uwolnionych energii!
Aryjczyk doskonale zdawał sobie sprawę, że jego przeciwnik to silny gracz,
który nie cofnie się przed niczym, aby tylko osiągnąć swoje cele.
Neribu potwierdziła też swoją wcześniejszą tezę, że cała wiedza naukowa i
techniczna humanoidów, to w zasadzie wiedza wykradziona w odległej
przeszłości licznym rasom ludzkim! Humanoidy nic samodzielnie nie
wymyśliły i niczego nie zaprojektowały. Przez miliony lat okradały ludzkość z
jej osiągnięć! Pasożytnicze humanoidy zbudowały swoją wiedzę w oparciu o
kradzieże własności intelektualnej obcych im genetycznie istot. A kiedy
poczuwały się zagrożone dominacją ludzi, wtedy wywoływały katastrofy,
prowadzące do unicestwienia kolejnych cywilizacji…. Żywiąc się przy tym
ogromną dawką gęstej i vitalnej energii cierpiącej ludzkości; energii
wypełniającej swoim zasięgiem orbity sąsiednich planet. Pasożyty upajały się
wtedy długą ucztą afrodyzjaku rozkoszy depopulowanej ludzkości.
To, co pocieszające to fakt, że te wszystkie osiągnięcia nauki są dziełem
ludzkości, a nie humanoidów…. I nie mitycznych kosmitów!
Póki co, Aryjczyk nie planował ujawniać innym tych wszystkich
szczegółów, jak też samego istnienia Neribu.

G

irlSnake chłodno przywitała Aryjczyka, umiejętnie skrywając swoje
prawdziwe emocje. Niełatwo było wyczytać z jej twarzy cokolwiek.
Dłonie były już zagojone i nie nosiła żadnych plastrów. W krótkim wstępie
przedstawił jej sytuację, oczywiście w ocenzurowanej wersji; poprosił też o
wsparcie logistyczne dla jego planów. Azjatka po dłuższym namyśle obiecała,
że wykorzysta całą swoją wiedzę techniczną, kontakty i środki, aby wesprzeć
sprawę.
Obecnie, najważniejsze było powiadomienie opinii publicznej o skali i
rodzaju zagrożenia.
GirlSnake poprzez swoje serwery oraz sieć internetową, równoległą do tej
oficjalnej, wysłała kopie filmów, które nakręcił NewGoebbels w CERN. Były w
nich widoczne odrażające humanoidy wymieszane z całym oficjalnym
zarządem CERN.
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Dziewczyna zamieściła też odpowiednie komentarze i zbudowała cały
logiczny kontekst wydarzeń. Filmy trafiły zarówno do największych redakcji,
ale też do licznych mediów lokalnych. Kopie nagrań wysłano w dużej ilości
również do niezależnych telewizji internetowych…. No i oczywiście do
najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Taka wielka ilość wysłanych
dowodów do silnie zróżnicowanych i często skłóconych ze sobą ośrodków
dziennikarstwa dawała pewność, że żadne korporacyjne media nie ocenzurują
tego HOT Newsa.
Po tej wielogodzinnej wspólnej pracy Arius i GirlSnake postanowili się
rozluźnić i otworzyli butelkę wódki. Kiedy ją skończyli, wyluzowany Aryjczyk
zaoferował jej porządny seks. Dziewczyna zrobiła minę, jakby oczekiwała tej
propozycji już dużo wcześniej; przy powitaniu.
‒ Lepiej późno niż wcale ‒ odrzekła z ulgą.
Po wszystkim Arius wstał i usiadł z brzegu łóżka. Sięgnął po papierosa.
Odpalił, puszczając dużo niebieskiego dymu. Przyjemny aromat wypełnił
pokój. Azjatka też usiadła, przyglądając się mu uważnie. Po dłuższej chwili
poczyniła głupawą aluzję:
‒ Uważasz, że papierosy są zdrowe?
Mężczyzna, nie odrywając wzroku od unoszących się kłębków dymu,
uśmiechnął się litościwie. Odpowiedział pytaniem na pytanie:
‒ Czy uważasz, że niepalenie nikotyny zapewni ci zdrowie?
Dziewczynę zatkało. Przecież większość społeczeństwa czytało co zawiera
nikotyna.
‒ Spora liczba ludzi, którzy uważają się za mądrych, to w istocie jebnięci
niby-intelektualiści ‒ prowokował Aryjczyk. ‒ Są przeświadczeni, że jeśli nie
palą papierosów to prowadzą tzw. "zdrowy tryb życia"! Ale przecież chleją
dziennie litry toksycznych napojów Coli, którą mechanicy samochodowi
używają często do odrdzewiania zardzewiałych metalowych części
samochodowych! Chleją dziennie litry sztucznych soków, słodzonych
szkodliwymi związkami chemicznymi, które nazywają słodzikami lub
syropem! Żrą tony żywności, zapierdolonej toksycznymi chemicznymi
konserwantami! Wpierdalają w przesadnych ilościach rzekomo zdrowe
warzywa, które są opryskiwane niezliczonymi ilościami trującego azotu i
innych syfów z Tablicy Mendelejewa! Żrą szkodliwe produkty rolne w postaci
zmodyfikowanego GMO oraz zainfekowane rtęcią i ołowiem. Całą tą niby
"zdrową żywność" wypełniają metale ciężkie, utwardzacze, polepszacze
smakowe, pestycydy trujące kwasy i niszczące zdrowie rozpuszczalniki... a
jakże, szkodliwe dla zdrowia! W szczepionkach jest trująca rtęć, ołów i
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komórki ludzkie! Z samolotów rozpyla się Chemitrials! Wszędobylskie Wi-Fi
rozgrzewa mózgi i je rozpuszcza! ‒ Hacker machnął ręką i po chwili
dokończył: ‒ A ty pytasz, czy papierosy są zdrowe?! Kurwa, wytłumacz: to po
twojemu co jest ”zdrowe”?
Dziewczyna zamyśliła się. Pocałowała go w policzek i zapytała:
‒ Dasz zapalić?
Po kilkach minutach zrelaksowany Aryjczyk zapytał wreszcie o Psycho:
‒ Jak się czuje?
‒ Całkiem dobrze. Chcesz z nim pomówić? ‒ wskazała ręką korytarz. ‒ Do
końca, trzecie drzwi od okna.
Po chwili Arius zapukał do drzwi.
‒ Wejdź ‒ krzyknął zniecierpliwiony męski zachrypły głos.
Wszedł do pokoju, zamykając za sobą drzwi.
Faktycznie, Psycho wyglądał wyśmienicie w porównaniu do chwili, w której
widział go ostatnio, przyłączonego licznymi kablami i kroplówką. Miał na
sobie tę samą, co zawsze ciemną koszulkę bez rękawów, odsłaniające zawijaste
dziary.
‒ Usiądź... i opowiadaj ‒ Psychiatra przeszedł od razu konkretów.
‒ Zapewne wiesz, co stało się w CERN? ‒ rozpoczął Arius.
‒ To wiem! Ale co z NewGoebbelsem?
‒ Znasz go przecież…. To twardy facet! Nie dał się wziąć.
Psycho zamyślił się. Dopiero teraz było widać, jak przez te kilka miesięcy
zżył się z Ruchem Oporu. Przeżywał dość emocjonalnie jego trudne chwile.
‒ Ale udało mu się to... co chciał osiągnąć? ‒ dopytywał.
‒ O tak! Udało mu się. Unicestwił akcelerator i zdobył dowody na istnienie
spisku.
‒ Tak... to twardy gość! ‒ Psychiatra powiedział ściszonym głosem,
poprawiając się na łóżku. ‒ A co u ciebie? Czuję, że masz kilka pytań do mnie?
‒ Właściwie... to chcę cię zapytać o pewne rzeczy, dotyczących psychiatrii ‒
Arius spoważniał.
‒ Pytaj.
‒ Zrezygnowałeś z pracy w klinice psychiatrycznej, ponieważ zgłaszało się
coraz więcej ludzi, którzy twierdzili, że słyszą jakieś głosy?
‒ Raczej polecenia. Najdziwniejsze było to, że prawie wszyscy dostawali
identyczne polecenia. Nie ważna była sama treść; niekiedy bezsensowna, ale
ważny był fakt, że w następujące dni treści były identyczne dla wszystkich
”psychicznych”.
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‒ Wykluczasz, że to przypadek?
‒ Absolutnie! Dla przykładu: w środę wszyscy dostali polecenia głosowe,
aby nie pili wody; ale już w piątek głosy żądały, aby nie wychodzili na
zewnątrz. Wyglądało to jakby wszystkich próbowano dostroić... z jakiegoś
punktu dowodzenia. Kiedy napisałem o tym po skończonym dyżurze w
raporcie dziennym wraz z konkluzją... to zaczęły się kłopoty! Klinika nie
chciała skandali ani przewlekłych procesów. Domyślano się w środowisku
psychiatrów, że to jakiś program, którejś z agencji rządowych. Każdy pracujący
w klinice pamięta "project MK‒Ultra" z przed pół wieku! Wtedy wypłynął
tajny raport CIA, dotyczący nielegalnych działań grupy lekarzy w
państwowych klinikach, którzy realizowali wojskowy plan budowania ‘nowej’
świadomości w miejsce ‘starej’.
‒ Sprawa trafiła wtedy do kilku komisji senackich Kongresu – Arius kojarzył
fakty i artykuły prasowe.
‒ Proces zmiany świadomości, lub dodania innej świadomości do tej
prawdziwej odbywał się przy użyciu tortur. Najpierw męczono i dręczono
obiekt ludzki, aby w wyniku szoku rozbić na kawałki jego ”monolityczne ego”.
Potem z rozbitych kawałków składano, przy użyciu różnych technik,
zamówioną lub określoną planem, nową formę psychiczną; czyli ”nowe ego”.
Tak powstawała nowa świadomość, całkowicie różna od tej prawdziwej!
‒ Ale stosowano również skuteczne techniki hipnotyczne do połączeń w
całość, wcześniej rozbitych części…. Według sprzecznego klucza, wzoru ‒
uzupełnił Hacker.
‒ Tak. Niestety stosowano też inne techniki... mniej subtelne od hipnozy!
Wstrzykiwano narkotyki dla wywołania lęków i generowano sadystyczne
wizje. Tak powstawała całkiem nowa postać, mieszkająca tuż obok tej
prawdziwej. Mieszkały po sąsiedzku w jednym człowieku. Po co to wszystko?
Chociażby po to, aby zbudować super żołnierza bez skrupułów, albo
skrytobójcę. Masoni oraz syjoniści takimi ludźmi chcieli obsadzić politykę i
rządy, aby nimi zarządzać. Zresztą u wielu współczesnych polityków są
widoczne efekty takiej zmiany osobowości. Często się ”zawieszają” w czasie
przemówień... jakby przez sekundy nie wiedzieli co się z nimi dzieje! To samo
jest zauważalne u popularnych aktorów i piosenkarzy.... Ci są sterowani według
pewnego planu, aby przekazywać różne głupoty czy kretyńskie ideologie dla
swoich zidiociałych i bezkrytycznych fanów. Obecnie są to zalecenia i treści od
New World Order: dotyczące rzekomego ”ocieplenia atmosfery” czy chociażby
nowego popularnego ruchu MeToo…. A nawet zwyrodniałego LGBT.
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‒ Łatwy dostęp do takiej technologii powoduje, że stosuje się ją w ilościach
hurtowych! ‒ Aryjczyk znał treść tajnych raportów Unii Europejskiej.
‒ To ogromny rynek przyszłości, a nawet alternatywa dla bio-robotów. ‒
Psycho zasmucił się. ‒ Szejkowie płacą za ”przestrojenie” swoich licznych żon,
aby te zaczęły ich szanować. Chińscy liderzy płacą za ”przestrojenie” swoich
generałów, aby ci ich nigdy nie zdradzili. Mafiosi płacą za ”przestrojenie”
swoich żołnierzy, aby ci nie wydali ich w razie tortur. Milionerzy chcą
”przestrajać” swoje młodsze, o pół wieku kochanki, aby te poczuły do nich
namiętność. Masoni, tajne stowarzyszenia i syjoniści ”modyfikują” umysły
swoich członków, aby sprawniej nimi zarządzać. Duże korporacje oraz banki
inwestycyjne w umowie o pracę żądają, aby przyszły menadżer “udoskonalił”
swoją osobowość poprzez jej ”przestrojenie”; najczęściej jest to warunek
zdobycia dobrze płatnej pracy! Na szarym rynku już ogłaszają się
wyspecjalizowane kliniki z Europy i Azji, które oferują takie modyfikacje lub
całkowite zmiany umysłu.
‒ Ale istnieje o wiele większy rynek ‒ wtrącił Arius. ‒ To rynek społeczny.
Aby zamienić całe narody i społeczeństwa w kisiel; bez tradycji, bez historii,
bez narodowości, bez dążeń, bez praw, bez określonej płci.... Wydaje się, że to
jest korporacyjny cel dla niedalekiej przyszłości…. Dla New World Order!
Psycho zamyślił się przez chwilkę.
‒ Bezbłędnie postawiłeś tezę! Wiesz, to co ci opowiedziałem... o pacjentach
słyszących te same polecenia…. Twierdzę, że korporacje, takie jak XaS, różne
grupy masońskie, chciwa finansjera, Bilderberg oraz pozostałe inne cwaniaki
wykorzystują technologię 5G oraz sztuczne enzymy, w celu realizacji tego
antyludzkiego planu! Sztuczne enzymy są rozpylane z samolotów w postaci
”chemitrials”, takie same enzymy pakują też w ogromnych ilości do żarcia,
zakażają nimi szczepionki i leki..., aby następnie poprzez emisję fal 5G
zainicjować ułatwiony proces enzymowych reakcji chemicznych!
Wyczyszczenia umysłów całych grup społecznych, całych narodów, całej
populacji!
‒ Długość emitowanych fal 5G oraz ich częstotliwość są identyczne z tymi,
jakie używają komórki ludzkie do wzajemnego komunikowania się wewnątrz
swojego ciała.
Mężczyźni zamilkli. Arius nie miał już więcej pytań.
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

IX
C

entrum Strasbourga szybko zapełniało się mieszkańcami zewnętrznych
dzielnic metropolii, spieszącymi do urzędów i biur. Chociaż pora była
wczesna, ponieważ świtało, to ciężko byłoby znaleźć pusty stolik w pobliskich
kafejkach. Komunikacja miejska stawała się z każdą minutą coraz gęściejsza.
TyberiusADHD wraz ze swoją grupą uderzeniową Ruchu Oporu siedzieli w
trzech samochodach, dokładnie obserwując stopniowe natężenie ruchu. Główne
wejścia do gmachów wspólnoty europejskiej już otwarto dla petentów i
lobbystów. Ochroniarze w żółtych, odblaskowych kamizelkach sterowali
ruchem. Dziennikarze oraz przedstawiciele fundacji akredytowanych przy UE
czekali przy osobnych wejściach.
Ale obserwatorów z Ruchu Oporu szczególnie interesowali ci niewidoczni
ochroniarze; w cywilnych garniturach, bez kamizelek i ciemnych okularów.
Tajni agenci bezpieczeństwa wtapiali się w tłum, nie zwracając niczyjej uwagi.
Wyłuskiwali różne drobne detale, które mogły być przecież kluczowe w
późniejszym czasie.
TyberiusADHD spojrzał w ekran swojego laptopa, aby odczytać wynik
systemu wyszukującego twarze i sylwetki, pojawiające się regularnie w
określonym czasie i miejscu. Po kilku dniach filmowania obiektów biurowych
central Unii Europejskiej oraz ich sąsiedztwa, miał już cały komplet
wizerunków tajnych agentów strzegących porządku. Policzył, że obecnie
okolicy pilnowało szesnastu mundurowych oraz dwunastu tajnych agentów
ochrony.
Obiekt, który w sposób szczególny interesował Ruch Oporu znajdował się
dokładnie przed nimi, po przeciwnej stronie ulicy. To perełka architektoniczna,
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ale nie ze względu na swoje walory konstrukcyjne, ale z uwagi na sposób
wyjątkowego kamuflażu miejskiego.
Budynek zajmował niewielką działkę, ponieważ był wąski. Miał
dwadzieścia pięć pięter plus wysoką, na czterdzieści metrów szpicę. Dla
niewprawnego oka to zwykły oszklony budynek biurowy, który nie zwracał
jakiejś szczególnej uwagi. I właśnie dokładnie o to chodziło…!
Ale dla specjalistów było jasne, że nie jest to zwykły budynek:
! Po pierwsze: ruch w nim był o wiele mniejszy od ruchu panującego w
sąsiednich budynkach!
! Po drugie: jego kształt oraz konstrukcja nie była typowa dla urządzania w
nim ergonomicznych biur!
! Po trzecie: jego wysokość w żaden sposób nie pasowała do miejscowej,
kilku piętrowej strzelistej zabudowy! Wysokość budynku kłóciła się z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego!
TyberiusADHD dokładnie przejrzał w pobliskim ratuszu miejscowy plan
przestrzenny i znalazł warunki zabudowy dzielnicy; wynika z nich, że okolica
może posiadać budynki do wysokości sześciu pięter wysokości. Natomiast
budynek dwudziesto pięcio piętrowy został zatwierdzony dość niedawno... i to
według niejasnych procedur! Ciężko też znaleźć w ratuszu blue-print planu
projektu tego obiektu. Ale to wcale nie zniechęciło Ruchu Oporu do odkrycia
prawdy. Pewnej nocy przeskanowano cały budynek przy pomocy latających
dronów. Użyto ultra-fal oraz ultra-dźwięków, aby nazajutrz komputery
TyberiusaADHD wydrukowały dokładny blue-print planu całego tajemniczego
budynku.
Sekret miejski został rozwikłany!
Budynek ów, to w rzeczywistości wysoki maszt do nadajników
szerokopasmowej telefonii i szybkiego Internetu. Czujniki wykryły, że maszt
emituje również w pasmach 4G i 5G... co spowodowało, że trafił natychmiast
na specjalną listę Ruchu Oporu.
Potężny maszt nadajnika górował nad jedną z dzielnic centrum Strasbourga
i... nikt nie zauważył, że w mieście już działa technologia 5G! Mistrzostwo
kamuflażu!
O ironio... właśnie toczyła się publiczna debata w ratuszu miejskim: czy
miastu w ogóle 5G jest potrzebne! Ale oprócz tej debaty, równolegle toczyła się
też inna debata; o charakterze państwowym, dotycząca wyboru 5G; czy od
chińskiego Huawei czy od innego producenta!
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Politycy państwa i radni miejscy Strasbourga żarli się, co do przyszłego
wyboru sieci... a maszt już stał i pracował! I nie wiadomo, kto jest jego
producentem oraz kto nim zarządza!
Dla kamuflażu, ciężką konstrukcję masztu, obudowano dodatkową lekką,
stalową konstrukcją i zaszklono lustrzanką, aby wyglądała jak zwykły budynek
biurowy. Chociaż biur w budynku w ogóle nie było! Nie było też żadnych
urzędników!
‒ Chłopaki, do roboty! ‒ wydał polecenie TyberiusADHD pozostałym
bojownikom Ruchu Oporu.
Z aut wysiadło sześciu mężczyzn w kurtkach lokalnego operatora telefonii
komórkowej. Nie wzbudzali żadnej sensacji, ani zbyt wnikliwych spojrzeń
agentów. Doszli do wejścia głównego nadajnika udającego budynek biurowy.
Oszklone drzwi nie reagowały na zbliżające się postaci. Pozostawały
nieruchome. Nikt też nie kwapił się do ich otwarcia od środka. Przez szklane
ściany widać było trzy postacie stojące wewnątrz niewielkiego korytarza, tuż
przy recepcji. Patrzyły znudzone w ich kierunku.
TyberiusADHD pośpiesznie włożył kartę z chipem do zamka i szklane drzwi
otwarły się.
Dzień wcześniej zeskanował kody kart agentów ochrony wchodzących do
budynku. Kopiarkę kodów umieścił tuż nad skanerem, sprytnie udając turystę.
Hackerzy leniwie weszli do środka budynku, udając znudzonych zbyt
wczesną porą w pracy. Dwóch agentów ochrony odlepiło się od recepcji
wychodząc im naprzeciw; trzeci pozostał przy blacie. Raczej nie byli zdziwieni
widząc, że przybysze posiadają czynne karty.
‒ Robicie kontrole? Czy coś się zepsuło? ‒ zapytał uzbrojony strażnik w
mundurze.
‒ Instalujemy nowe łącza ‒ odpowiedział opryskliwie TyberiusADHD.
‒ Nikt z waszej centrali nie telefonował że przyjdziecie. Wpiszcie się w
zeszyt i zeskanujcie swoje dłonie ‒ nie dawał spokoju strażnik. ‒ Zatelefonuję
do waszego działu, aby potwierdzili wizytę. W przyszłości przestrzegajcie
procedur!
‒ Jeśli masz z tym problem, to sobie telefonuj do kogo chcesz! Nie nasz
kłopot! Daj zeszyt ‒ odpysknął TyberiusADHD błyskawicznie przykładając
agentowi do szyi taser, rażąc prądem. Dwieście tysięcy wolt wygięło faceta.
Hackerzy skoczyli do przodu i pozostałych dwóch strażników spotkało to samo.
Wszyscy trzej krzywili się w bólu, próbując opanować drgawki płynącego
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przez ich ciała wysokiego napięcia. Natychmiast zawleczono ich za recepcję i
oklejono taśmą. Skrępowani nie stanowili już żadnej przeszkody.
Hackerzy ruszyli do windy. Weszli do środka i popędzili w górę. Kiedy
dotarli na dwudzieste piąte piętro pośpiesznie wypakowali swój sprzęt. Wyszli
na dach. Wszędzie było pełno nadajników, najwięcej tych 5G; wysokie słupy
okryte plastikową osłoną. Po środku stała antena główna, od której wychodziły
różne przyłącza.
TyberiusADHD odłączył kilka kabli od tej anteny i właśnie wtedy….
… Poczuł intensywne mdłości! Zwymiotował. Spojrzał jeszcze w kierunku
swoich towarzyszy, ale nic im nie było?
Po chwili mdłości ustąpiły i powiedział:
‒ Spieszcie się! Tu strasznie promieniuje.
Porozkładali w kątach palniki elektroniczne i wysłali serię potężnych
impulsów elektromagnetycznych; topiąc całą elektronikę wszystkich
okolicznych nadajników. Po kilku sekundach trwale zepsuli wszystko, co było
w promieniu pięciuset metrów.
Nic nie nadawało się do reperacji! Wszystko było do wymiany!
‒ Zwijać sprzęt i wynosimy się z stąd! ‒ Krzyknął TyberiusADHD. W
chwilę później stracił przytomność.
Ekipa wyniosła go z budynku i wsadziła na tylne siedzenie samochodu.
Ocknął się w czasie jazdy. Widział uciekające urywki zdarzeń, by ponownie
stracić przytomność.
Kiedy ją odzyskał po raz drugi, poczuł się już dużo lepiej. Leżał na kanapie
w serwerowni swojej meliny. Przestało go mdlić, a ciśnienie krwi wróciło do
normy. Spojrzał na swoich towarzyszy dziwnym wzrokiem, a ci uśmiechali się
życzliwie do niego.
‒ Zemdlałeś przy antenie... Taszczyliśmy cię do samochodu – zagadnął
najmłodszy z nich.
‒ Czy wszystko według planu? Nadajniki zniszczone? ‒ upewniał się
TyberiusADHD.
‒ Całe miasto jest pozbawione 5G ‒ niewybrednie cieszyli się hackerzy.
‒ To wspaniale ‒ odrzekł TyberiusADHD wstając z kanapy. Otworzył
szufladę szafki i wyjął pistolet. Bez żadnych powodów wystrzelał wszystkich w
pomieszczeniu. Wyszedł z serwerowni kontynuując polowanie na resztę swojej
ekipy. Kiedy skończył, wrócił do serwerowni i wystukał w komputerze:
”Arius. Spotkajmy się jutro. Pilne. TyberiusADHD.”
Wcisnął ENTER.
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Czterdzieści pięć minut wcześniej:
TyberiusADHD odłączył kilka kabli od anteny i właśnie wtedy….
… Poczuł intensywne mdłości! Zwymiotował. Spojrzał jeszcze w kierunku
swoich towarzyszy, ale nic im nie było?
Po chwili mdłości ustąpiły i powiedział:
‒ Spieszcie się! Tu strasznie promieniuje.
Porozkładali w kątach palniki elektroniczne i wysłali serię potężnych
impulsów elektromagnetycznych; topiąc całą elektronikę wszystkich
okolicznych nadajników. Po kilku sekundach trwale zepsuli wszystko, co było
w promieniu pięciuset metrów.
Nic nie nadawało się do reperacji! Wszystko było do wymiany!
‒ Zwijać sprzęt i wynosimy się z stąd! ‒ Krzyknął TyberiusADHD. W
chwilę później stracił przytomność.
Pułapka zastawiona przez XaS zadziałała!
To rodzaj miny impulsowej, którą skonstruowali inżynierowie z korporacji
XaS.
W chwili, kiedy TyberiusADHD odłączył kable od anteny głównej poczuł
mdłości. To silny sygnał 5G trafił w jego całe ciało! Sygnał zawierał instrukcję
dla sztucznych enzymów, które Chemik umieścił wcześniej w odtrutce na
skopolaminę, zażywaną przez wszystkich liderów europejskiego Ruchu Oporu.
TyberiusADHD nie posłuchał ostrzeżenia od Ariusa i nie oczyścił swojego
ciała ze sztucznych enzymów! Uważał, że może zrobić to później.
Najważniejsze dla niego było jak najszybsze unicestwienie anten, zanim zaczną
wysyłać zabójcze sygnały w paśmie 5G.
Wyemitowany kierunkowo silny, szerokopasmowy sygnał ultra-krótkich fal
5G przeszył TyberiusaADHD na wskroś, wprawiając w wibrację jego łańcuch
DNA. Sygnał zainicjował reakcję fizyczno-chemiczną w sztucznych enzymach;
a te zaczęły działać według wcześniej ustalonego planu….
Ciało TyberiusaADHD odłączyło się od jego woli!
Sztuczne enzymy przejęły kontrolę; przyśpieszyły reakcje fizycznochemiczne do zawrotnych prędkości. Rozerwały na kawałki to wszystko, co
składało się na jego psychikę. Wyjątkowo zabezpieczyły tylko całą pamięć, aby
nic z niej nie uronić. Pamięć była niezbędną i jedyną składową, która powinna
przetrwać w całym tym procesie przemiany!
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TyberiusADHD już tylko w postaci ‘neutralnej świadomości’ został siłą
wypchnięty z własnego ekosystemu. Zajął pozycję w jego bezpośredniej
bliskości jako bierny obserwator! Widział jak jego rozbite "ego" przestało
istnieć!
Najpierw ujrzał obraz dawnego siebie; obraz po chwili zamienił się
niewielkie fragmenty; coś w rodzaju puzzli, które rozsypały się w nieładzie!
Spojrzał na najbliższy kawałek z puzzli; ale on również zarysował się w
mniejsze puzzle, identycznie jak wszystkie pozostałe. One również się
rozsypały na mniejsze części... a te z kolei na jeszcze mniejsze!
Potem pojawił się dziwny wir, coś w rodzaju huraganu…. Wir wymieszał
wszystkie cząstki zburzonej i pociętej psychiki. Ale, jakby tego było za mało,
pojawił się nie wiadomo skąd, metaliczny blender, który wszystko zmielił w
”pył”.
Rozbite zostały niemal wszystkie poukładane wzory logiczne oraz ciągi
zapisanego, unikatowego indywidualizmu TyberiusaADHD! Jego sieć
neuronów szybko rozsypała się, aby po chwili odbudować całkowicie
zmienione struktury połączeń.
Nastała krótka cisza, którą przerwały gwałtowne wibracje. ”Pył” zaczął
drżeć i przesypywać się w pozornym nieładzie, ale to była dokładnie
zaplanowana budowa nowej psychiki. Według dokładnie zaprojektowanej
instrukcji sztuczne enzymy inicjowały nowe połączenia neuronowe w szarych
komórkach; wdrukowując nowy charakter, nowe system wartości, nowe
poglądy, nowe gusta, nową lojalność, nowe cele….
TyberiusADHD stawał się tym, czym XaS chciała, żeby się stał.
Nieprzytomny, zmieniał się w potwora!
Kiedy TyberiusADHD ocknął się w serwerowni swojej meliny... był już
całkiem kimś innym!
Był produktem skonstruowanym według instrukcji XaS.
‒ Zemdlałeś przy antenie... Taszczyliśmy cię do samochodu. ‒ usłyszał głos
najmłodszego z ekipy, którego kiedyś szczerze lubił, ale od kilku minut
szczerze nienawidził.
‒ Czy wszystko według planu? Nadajniki zniszczone? ‒ upewniał się
TyberiusADHD. Łudził się, że może im się nie udało zniszczyć wszystkiego.
‒ Całe miasto jest pozbawione 5G. ‒ zadowolone głosy hackerów
wyprowadzały TyberiusaADHD z równowagi. Chociaż już... nie
TyberiusaADHD, tylko to, co z niego zostało.
‒ To wspaniale ‒ odrzekł i wstał. Nienawiść jaką czuł do obecnych w
serwerowni była trudna do opisania. Otworzył szufladę szafki i wyjął pistolet.
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Ze znanych tylko sobie powodów wystrzelał wszystkich w pomieszczeniu.
Wyszedł z serwerowni kontynuując polowanie na resztę swojej ekipy. Kiedy
skończył, wrócił do serwerowni i wystukał w komputerze:
”Arius. Spotkajmy się jutro! Pilne! TyberiusADHD.”
Wcisnął ENTER.

Czas obecny:
TyberiusADHD krzywił i rozciągał mięśnie twarzy, jakby jego nowe ‘ego’
nie mieściło się w granicach tego, co de tej pory spokojnie się mieściło….
Dotyczyło to zarówno przestrzeni cielesnej jak i psychicznej. Niepokojące i
irytujące uczucie ‘ciasności’ z każdą minutą jednak zanikało; pozwalając
‘nowemu’ TyberiusowiADHD dopasować się do nowych ograniczeń.
Sycylijczyk rozsiadł się w fotelu, pilnie oczekując odpowiedzi od Aryjczyka.

G

irlSnake przeglądała uważnie stacje telewizyjne i portale
społecznościowe. Próbowała określić skalę szkód wyrządzonych
korporacji XaS oraz politykom z nią związanych, w wyniku upublicznienia
filmów, które NewGoebbels zrobił w CERN.
Wniosek był żałosny: duże stacje telewizyjne kompletnie ocenzurowały
newsa o współpracy zarządu CERN z rasą nieznanych humanoidów. A sam fakt
ataku nuklearnego na akcelerator ukryto, tłumacząc zwykłą i przejściową
awarią.
Całkiem inaczej sprawa była przedstawiona i komentowana przez niezależne
telewizje prywatne i telewizje internetowe: wywołany skandal zmusił wielu
ekspertów do wystawienia szokujących ocen tego incydentu. Do
wypowiadających się fizyków dołączyli też biolodzy i medycy, ostrożnie ważąc
osądy w kwestii budowy i wyglądu humanoidów. Chociaż ocenzurowano
popularne portale społecznościowe, to w sieci krążyły miliony kopii tego filmu.
‒ NewGoebbels zrobił swoje ‒ ucieszył się Arius, analizujący wyniki pracy
dziewczyny.
‒ Nie znałam go osobiście, ale z pewnością należy mu się miejsce w
encyklopedii ‒ GirlSnake odparła całkiem poważnie. Odsunęła się od
komputera i wzięła łyk kawy. ‒ A co zrobisz z wiadomością od
TyberiusaADHD?
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‒ Spotkam się z nim.
‒ Sądzisz, że to pułapka? ‒ dopytywała.
‒ Wiem że to pułapka. Liderzy z Ruchu Oporu nigdy nie spotykają się w
niepełnym składzie. Nawet jeśli wymagałyby tego okoliczności. To poważne
naruszenie Regulaminu.
‒ Może TyberiusADHD już innym nie ufa?
‒ Wtedy mógłby poprosić o kontakt przez kodowane łącze.
Azjatka myślała intensywnie, próbowała złożyć te wszystkie strzępy w
całość.
‒ Dlaczego więc złamał zasady?
‒ Bo już pracuje dla kogoś innego... ‒ zamyślił się Aryjczyk.
‒ Przecież niecałą dobę temu, wyłączył cały Strasburg z sieci. Zniszczenia
jakie spowodował są wyceniane na setki milionów dolarów, a przywrócenie
miasta z powrotem do sieci 4G i 5G to długi i żmudny proces ‒ polemizowała
dziewczyna.
‒ No właśnie! Coś musiało wydarzyć się później…. Albo w trakcie tej jego
akcji.
W drzwiach pojawił się Psycho. Oparty o futrynę gryzł jabłko. Rozejrzał się
po pokoju i cicho rzekł do Ariusa:
‒ Uważaj, on już może jest kimś całkiem innym. Jeśli nie wyczyścił
sztucznych enzymów ze swojego ciała, to każdy sygnał wyemitowany z
jakiegokolwiek nadajnika 5G mógł zmienić jego osobowość. Ażeby ująć to w
sposób precyzyjny: każdy następny sygnał i jeszcze następny może zmieniać go
w wiele innych wersji lub form z oryginalnego TyberiusaADHD, jak też i z jego
późniejszych kopii.
‒ Chcesz powiedzieć, że proces zmiany osobowości można przeprowadzić
kilkakrotnie? ‒ Aryjczyk nie dowierzał.
‒ Tak. Zresztą jest to udokumentowane w specjalistycznej literaturze z przed
półwiecza. XaS wprowadził tylko modyfikację, polegającą na tym, że zamienił
dawne techniki; czyli zastąpił żmudny proces tortur czy hipnozy, na impuls
wiązki szerokopasmowych fal 5G z zakodowaną instrukcją rozbicia prawdziwej
osobowości i budowy nowej... w jej puste miejsce.
‒ A co z pamięcią? Czy nowe wersje tego TyberiusaADHD będą posiadały
dostęp do zasobów pamięci z przed zmiany osobowości? ‒ zaniepokoił Arius.
‒ Jest możliwe! Jeśli tylko sygnał 5G nie uszkodził połączeń neuronowych
pamięci…. To będzie pamiętał wasze twarze, kody dostępu, adresy kontaktowe,
telefony oraz to wszystko, co mogło by cię poważnie zaniepokoić!
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Aryjczyk wstał z krzesła i oparł się o okno. Myślał kilka chwil. Zdawał sobie
sprawę, że jeśli Psycho prawidłowo odczytał sytuację, to należało natychmiast
zareagować! W przeciwnym wypadku to nowe wcielenie TyberiusaADHD
przejmie inicjatywę i rozerwie Ruch Oporu na strzępy!
‒ Odpisz do TyberiusaADHD, że spotkanie odbędzie się jutro, w okolicy
Strasbourga ‒ zwrócił się do GirlSnake. ‒ Dokładny adres przekażę mu na
krótko przed tym spotkaniem.
‒ Obyś miał dobry plan ‒ uśmiechnął się Psycho i wyszedł z pokoju.

T

ak jak było umówione, GirlSnake wysłała o świcie, dnia następnego
dokładny adres spotkania. W odpowiedzi TyberiusADHD potwierdził czas
i miejsce.
Niewyspany Arius siedział wraz ze swoimi zmęczonymi kolegami przy
rozkładanym stoliku, zapełnionym gorącym jedzeniem i piciem,
przywiezionym z pobliskiej knajpki. Jedli w milczeniu, nie tracąc zbędnie
kalorii na niepotrzebne dyskusje czy uwagi. Przez całe poprzednie popołudnie
oraz minioną noc pracowali intensywnie przy budowie pułapki, w opuszczonej
zajezdni autobusowej, która mogła okazać się pomocną, albo nawet niezbędną
dla zapewnienia bezpieczeństwa Aryjczykowi.
Po zakończonym śniadaniu mężczyźni spakowali narzędzia pracy i oczyścili
dokładnie teren ze śladów swojej aktywności ostatnich kilkunastu godzin.
‒ Jesteś pewien, że chcesz to wszystko rozegrać sam, w pojedynkę? ‒
zapytał Sigmund, najstarszy rangą, zaraz po Ariusie wśród Grupy Aryjskiej.
Jego przyjemny wyraz oczu i wewnętrzny spokój był w pełni doceniany wśród
młodszych z Ruchu Oporu. Zwłaszcza doceniali jego praktyczną wiedzę
wojskową, którą zaczął nabywać jeszcze w czasach, kiedy większość ludzi z
Grupy Aryjskiej zaczynało uczyć się pisać i czytać. Sigmund, był również
dobrej klasy hackerem, a na swoim koncie miał wiele spektakularnych akcji
hackerskich oraz autorskich projektów wirusów komputerowych.
‒ Tak przyjacielu. Wiesz, że jeśli TyberiusADHD nie jest już sobą, to będzie
szczególnie ostrożny. Jego czujniki biologiczne i detektory ruchu wykryją
każdą dodatkową obecność. Wtedy może uciec i wyrządzić ogromne szkody….
Nie chcemy przecież tego!
‒ Uważaj. On może próbować blokować fale radiowe, nawet te trudno
dostrzegalne. Wyprzedzaj każdy jego ruch. Wyprzedzaj każdą jego myśl.
183

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Korzystaj tylko z generatora fal biologicznych, aby nie rozkodował treści
instrukcji. Niech je zignoruje.
Arius uśmiechnął się szczerze. Objął przyjaciela silnym uściskiem, który
został odwzajemniony.
‒ Dam radę ‒ zapewnił. ‒ Spróbuję go ocalić.... Jeśli tylko będzie taka
możliwość! Tak jak ci obiecałem, Sigmundzie.
‒ TyberiusADHD to nasz wspólny przyjaciel. Pamiętasz? Dla niego warto
spróbować.
‒ OK. Ale na was już czas. Odjeżdżajcie!

Dwadzieścia pięć lat wcześniej:

T

łum w auli Akademii Sztuki Renesansu we Florencji powoli się rozchodził.
Gwar gości oraz wyrazy ekscytacji studentów wymieszały przestrzeń w
ogromnym pomieszczeniu. Tuż przy wyjściu stał Tyberius Enzo wraz z grupą
przyjaciół, przybyłych na wydarzenie zakończenia trzeciego roku studiów.
Nie ukrywali emocji w związku z dalszymi planami, dotyczącymi
kontynuacji nauki w akademii sztuk pięknych. Tyberius znany ze spokoju, tym
razem gestykulował i przekrzykiwał pozostałych. Wysoki, szczupły
młodzieniec o spokojnych i regularnych rysach twarzy, wyróżniał się z grupy.
Sycylijska uroda pasowała do jego życzliwego uśmiechu, przylepionego do
twarzy przez większą część dnia.
Całą tę sytuację dyskretnie obserwował stojący w pobliżu Sigmund,
ochroniarz klanu Enzo. Od chwili, kiedy przed trzema laty młody Enzo opuścił
Sycylię, aby studiować we Florencji, Sigmund nie spuszczał z niego z oka.
Zawoził i odwoził na zajęcia, pilnował w klubach nocnych i załatwiał wszystkie
niezbędne sprawy.
Tyberius doceniał rolę i pracę ochroniarza i starał się nie utrudniać mu
zadania. Zresztą obaj znali i lubili się już od dawna. Sigmund zaczął ochraniać
członków klanu Enzo zaraz po zakończeniu kontraktu w agencji Black Water.
Posiadał doskonałe referencje wojskowe i agencyjne. Był oficerem US NAVY i
zdobył tytuł Rangersa. Ale to kilka lat w prywatnym wojsku Black Water
otworzyło mu drzwi do dużych pieniędzy. Ta specyficzna agencja dla
najemników zatrudniała żołnierzy o doborowych kwalifikacjach. Black Water
miała siedzibę w USA, ale uczestniczyła w operacjach wojskowych wszędzie
tam, gdzie Konstytucja USA lub Kongres zakazywała regularnym oddziałom
uczestniczenia w wojnach. Doskonale wyszkoleni oraz wyposażeni najemni
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żołnierze wraz z prywatnym dowództwem, mogli zawsze liczyć na wsparcie
regularnych jednostek wojskowych US Air Force lub US NAVY... a nawet
NORAD.
Dla nikogo też nie było tajemnicą, że Black Water jest obficie dotowana
przez Kongres USA oraz przemysł zbrojeniowy... jako oficjalny kontraktor
wojenny, wykonujący określone działania wojskowe w interesie Stanów
Zjednoczonych. Potężne subsydia zasilające to prywatne wojsko sprawiały, że
było liczniejsze i silniejsze od wielu struktur wojennych państw afrykańskich
czy azjatyckich.
Wysokie gaże w Black Water pozwoliły Sigmundowi odłożyć pokaźną
sumkę i po jakimś czasie pomyśleć o bezpieczniejszym i spokojniejszym
zajęciu. W taki sposób trafił do klanu Enzo, o bezpieczeństwo których dbał od
kilku ładnych lat.
Sigmund sprawiał wrażenie inteligentnego biznesmena, ale na pewno nie
ochroniarza; co powodowało często sytuację, kiedy pytano go o jego
wizytówkę. Ludzie pragnęli prowadzić z nim interesy. Wysoki, przystojny,
wysportowany mężczyzna w średnim wieku, o typie urody Europejczyka z
północy, był obiektem westchnień wielu Włoszek.
Wzrok Tyberiusa spotkał się ze spojrzeniem Sigmunda. Ochroniarz dał znak,
że czas już opuścić akademię. Młody Enzo z respektem odczytał przekaz i
zaczął żegnać się z rówieśnikami. Po chwili obaj wyszli z auli i skierowali się
do wyjścia.
‒ Telefonował twój kuzyn Germino; pytał czy mógłbyś oddzwonić dzisiaj po
południu ‒ powiadomił ochroniarz.
‒ Oczywiście. Oddzwonię ‒ odparł uprzejmie.
Doszli do samochodu. Sigmund obszedł terenowego SUV‒a, wypatrując
jakichś niepokojących szczegółów. Chłopak czekał kilka metrów od pojazdu,
tak jak przewidywały procedury bezpieczeństwa. Ochroniarz otworzył pilotem
drzwi i uruchomił silnik. Nic nie wskazywało na ingerencję osób trzecich; nie
było też żadnych śladów próby mechanicznego uszkodzenia.
‒ Wsiadamy ‒ zdecydował ochroniarz, otwierając przednie drzwi od strony
pasażera.
Tyberius ruszył w jego kierunku, kiedy... rozległ się przytłumiony strzał!
W tej samej chwili kołnierzyk w jego białej koszuli rozerwał się przez
wylatujący pocisk z szyi i utkwił w tylnej, kuloodpornej szybie SUV-a. Krew
trysnęła cienkim strumieniem. Chłopak zatoczył się, ale błyskawiczna reakcja
Sigmunda nie pozwoliła mu upaść. Złapał go w pół i zawlókł za samochód,
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widząc i słysząc jak kolejne pociski dziurawią karoserię. Wyjął telefon i
pistolet.
Ostrzeliwując się wezwał karetkę oraz policję.
Snajper, strzelał z ukrycia. Nie było czasu, aby go zidentyfikować.
Ochroniarz uznał, że priorytetem jest walka o życie postrzelonego; dlatego
rozpoczął akcję ratunkową Tyberiusa. Tamował krwotok.
Pociski przestały przebijać samochód w chwili, kiedy dały słyszeć się z
oddali syreny policyjne i karetek. Przestrzeń pomiędzy budynkami akademii
opustoszała; spanikowani studenci i goście rozbiegli się w popłochu,
rozrzucając kanapki i książki po trawniku.

P

ulsujące światełka w szafie do napojów chłodzących nieco irytowały
Sigmunda. Czekał w poczekalni szpitala już czterdzieści minut na wieści
od chirurga, zszywającego Tyberiusa. Zdążył już powiadomić klan Enzo o
całym zdarzeniu....
Nie była to miła rozmowa.
W drzwiach poczekalni pojawił się lekarz. Ruszył bezpośrednio do
Sigmunda, który z niepokojem wstał z krzesła.
‒ Wyjdzie z tego. Pocisk przeszedł na wylot i opuścił ciało. To dobrze, bo
jeśliby rozerwał się w ciele, to rozciął by kręgosłup. A tak przerwał tylko kilka
nerwów, które teraz łączy mu neurochirurg. Dziura wylotowa w karku to żaden
problem ‒ oznajmił lekarz i dodał ‒ jak się wybudzi z narkozy to będzie można
go odwiedzić.... Tylko nie zamęczać!
Młody Enzo wybudził się szybko. Sigmund korzystając z okazji zajrzał do
niego. Uśmiechnął się sztucznie i spytał:
‒ Jak samopoczucie?
‒ Nieźle. Coś by się zjadło ‒ chłopak próbował żartować.
‒ Dzisiaj tylko kroplówka.
‒ Niech nie zapomną dodać do niej whiskey.
Obaj udali, że się śmieją.
‒ Tyberius, czy masz czucie w całym ciele? Wszędzie? Nic nie zauważyłeś
niepokojącego? Lekarze twierdzą, że wszystko jest OK... ale co ty powiesz?
‒ Wszystko jest OK. Wszystko czuję. Lekarze powiedzieli tobie prawdę.
‒ To dobrze. Pójdę już. Zaraz przyjdą twoi bliscy. Samolot z Sycylii już
wylądował.
‒ To już sobie odpocząłem ‒ westchnął chłopak.
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‒ Przyjdę później. Cały czas będę blisko. Odpoczywaj.
Po południu dotarli pierwsi krewni Tyberiusa. Uspokojeni przez lekarzy, po
krótkiej wizycie u chłopaka w szpitalu rozeszli się do swoich, uprzednio
zarezerwowanych noclegów. Jednak przedtem spotkali się jeszcze z
Sigmundem, aby wyrazić mu wdzięczność za szybką reakcję w czasie zamachu.
Klan Enzo z uwagi na swoje rozległe powiązania gospodarczo-polityczne miał
licznych wrogów. Należało więc trafnie i szybko wytypować, kto stoi za tą
nieudaną próbą zamachu.
Ochroniarz po męczącym dniu został jednak w nocy przy Tyberiusie.
Przespał się w korytarzu przy recepcji, aby wcześniej rano ujrzeć postrzelonego
chłopaka. Tuż po rutynowym obchodzie lekarzy zajrzał do niego. Wyglądał
dobrze, a gorączka prawie zniknęła. Oczywiście pomogły temu antybiotyki, ale
i tak było całkiem nieźle.
‒ Jak minęła noc? Wyspałeś się? ‒ zapytał już w drzwiach Sigmund.
‒ Średnio, środki przeciwbólowe chyba przestają działać.
‒ Tak, znam to ‒ potwierdził ochroniarz; był już przecież kilka razy
postrzelony.
‒ Spałeś tu?
‒ Tak, na korytarzu. Pójdę się odświeżyć i szybko wrócę. Przy drzwiach jest
policjant, który cię pilnuje. ‒ Uśmiechnął się i ruszył do wyjścia, kiedy chłopak
odezwał się dziwnym tonem:
‒ Chciałbym z tobą pomówić....
Sigmund zatrzymał się. Wyczuł w głosie młodzieńca rodzaj obawy.
‒ Mów ‒ odparł.
‒ Pamiętasz, wczoraj w auli prowadziliśmy z przyjaciółmi ożywioną
dyskusję? Dotyczyła tej akcji na morzu... tuż przy wybrzeżach Autonomii
Palestyńskiej.
‒ Tak, wiem. Mówią o tym w telewizji.... Grupa działaczy Obrony Praw
Człowieka zajęła okręt pełen kontenerów. Przypuszcza się, że są w nich części
do produkcji pocisków masowego rażenia; biologicznego lub chemicznego.
‒ Dokładnie do produkcji wirusów, które mogą być wykorzystane przeciw
wygnanej palestyńskiej ludności cywilnej ‒ doprecyzował Enzo. ‒ Już
kilkakrotnie wykryto takie zmodyfikowane wirusy w Autonomii Palestyńskiej.
‒ Możliwe.... Ale co ty kombinujesz? ‒ Sigmund czuł, że szykuje się jakaś
afera.
‒ Ja? Nic! ‒ nieporadnie zaprzeczył młodzieniec. ‒ Ale z pewnością
zauważyłeś brawurę i odwagę tych szesnastu młodych mężczyzn i kobiet,
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którzy walczą o ujawnienie prawdy! Chcą zwrócić uwagę społeczności
światowej na fakt, że w czasach obecnych prowadzi się wojny biologiczne
przeciw ludności cywilnej!
‒ Tak, zawsze byłeś wrażliwy na cierpienie. Masz dobry charakter. Ale o co
ci chodzi? ‒ Ochroniarz dążył do puenty.
Tyberius zamyślił się, jakby szukał odpowiednich określeń do wyrażenia
własnych myśli. Kiedy wreszcie znalazł; kontynuował:
‒ Myślę, że powinno im się udać. Ale znając wagę ich akcji, to mają przeciw
sobie silnych i przebiegłych przeciwników, którzy nie cofną się przed próbą
fizycznej likwidacji tych młodych walczących aktywistów. Sprawy zaszły za
daleko... a opinia publiczna domaga się śledztwa w kwestii zmodyfikowanych
wirusów używanych przeciw Palestyńczykom.
‒ Rozumiem twoje obawy i troskę o nich, ale dlaczego teraz zaprzątasz sobie
tym uwagę? Myśl o swoim zdrowiu.
‒ Tylko z pozoru to nie jest moja sprawa ‒ Sycylijczyk zawiesił głos.
Sigmund już domyślał się, że młody Enzo wpakował się w jakieś kłopoty... i
to dużego kalibru. Zrobił dwa kroki i usiadł na krześle, tuż przy łóżku.
‒ Od tej pory mów z sensem.... Co takiego spitoliłeś, że do ciebie strzelają?
Powiedz natychmiast, bo klan Enzo zaraz wypowie wojnę wszystkim innym
klanom na Sycylii i na Sardynii. A z tego co usiłujesz mi powiedzieć, to
wnioskuję, że nie strzelali do ciebie żadni mafiozi, tylko ktoś o wiele...
groźniejszy!
Chłopak spojrzał przerażony w oczy Sigmunda. Na młodej i naiwnej twarzy
rysowała się panika. Ochroniarz pierwszy raz ujrzał strach u tego, zawsze
pewnego siebie młodzieńca, który teraz szukał rozwiązania tej straszliwie
skomplikowanej sytuacji.
Tyberius rozkleił się i wyznał prawdę... o tym jak zaangażował się w
społeczne ruchy obrony praw człowieka; jak poznał Grupę Aryjską, złożoną z
niesamowitych indywidualistów, hackerów, biologów, myślicieli..., dążących do
przywrócenia współczesnemu światu ‘naturalnych wartości’ oraz przywróceniu
‘naturalnego porządku’.
Opowiedział jak prowadził emocjonalne dyskusje na forach internetowych z
tymi fascynującymi ludźmi... oraz sposób, w jaki ich współfinansował. Jako
członek klanu Enzo, chłopak dysponował dość pokaźnymi środkami własnymi.
Chociaż ukończył dopiero dwadzieścia lat, to cieszył się dużą autonomią
finansową.
Z opowieści można było wysnuć wniosek, że młody Enzo znalazł się na
liście do odstrzału u jakiejś potężnej agencji wywiadowczej. Wszystkie tropy
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prowadziły do najpaskudniejszej agencji jaka mogła mu się tylko przytrafić; to
izraelski Mossad! A to oznaczało, że aby uratować Tyberiusa, należało
zniszczyć tych, co na niego polują. Żadnej innej opcji nie było!
Po szczerej rozmowie Sigmund był zdenerwowany. Rozmyślał, czy
powinien powiedzieć prawdę pozostałym Enzo: kto strzelał do Tyberiusa.... Ale
kilku z nich to politycy, którzy mogli w przypływie furii oskarżyć Mossad,
chociaż nie posiadali żadnych konkretnych dowodów. Pewne było, że zamach
na chłopaka może powtórzyć się w każdej chwili! Tylko natychmiastowe
rozwiązanie konfliktu na okręcie przewożącym kontenery z groźnym wirusem,
przy brzegach Autonomii Palestyńskiej mogło uratować młodzieńca.
‒ Wpakowałeś w kłopoty siebie... oraz cały klan Enzo! ‒ Ochroniarz
spuentował wyznanie Tyberiusa. ‒ Zawsze byłeś spokojny na zewnątrz, ale w
środku pulsowałeś energią. Często żartowałem, że masz ukryty zespół ADHD.
Taki Tyberius z ADHD....
‒ Fajny "Nick" ‒ zażartował chłopak. ‒ TyberiusADHD.
Sigmund był poważny.
‒ Jak nazywa się okręt, który opanowali działacze z Grupy Aryjskiej?
‒ ”Dust Sea”.
‒ A kto jest ich liderem?
‒ Kieruje grupą tajemniczy osobnik ‒ zamyślił się. ‒ Używa "Nicku"
Arius.... W internecie niewiele można o nim znaleźć. Ale wygląda tak, jak
Ariowie lub Scytowie ze starożytnych grafik. Ty masz taki sam typ urody co
on.
Sigmund wstał z krzesła. Dotknął ręki młodego Enzo, spojrzał w jego
szczere i wystraszone oczy.
‒ Obiecuję, że załatwię tę sprawę.... Ale nie wiem kiedy się ponownie
zobaczymy. Powiedz innym Enzo, żeby wzmocnili ochronę, bo przeciwnik jest
wredny. Nie mów nikomu o tym, co mi opowiedziałeś, aby nikt jeszcze więcej
nie zepsuł tej całej sytuacji. Ja znam doskonale twoich wrogów i wiem jak
należy ich zneutralizować. Sprawa jest poważna.
‒ Sprawa, którą chcesz załatwić przekracza twój zakres obowiązków
ochrony klanu Enzo.... Dlaczego to robisz? ‒ szczerze dopytywał Tyberius.
‒ Bo mogę! ‒ uciął krótko, omijając dalszych odpowiedzi.

S

igmund wyjął swój laptop i położył na stoliku, przyczepionym do fotela.
Samolot pasażerski Boeing 728 wzniósł się na odpowiedni pułap i
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światełka przy kabinie stewardess zezwoliły na używanie urządzeń
elektronicznych.
Szukał w Internecie wzmianek o Grupie Aryjskiej oraz okrętu ”Dust Sea”.
Nie było jednak zbyt wiele artykułów czy przypisów w sieci. Wyłączył więc
bezużyteczne przeglądarki Google, Bing czy Yahoo przeznaczone dla
nierozgarniętej gawiedzi; a które były w pełni kontrolowane przez syjonistów.
Następnie uruchomił jedną z niezależnych wyszukiwarek internetowych,
mogącej znaleźć o wiele więcej i to bez żadnej cenzury.
Sigmund wszedł do Niezależnego Internetu.
Szacuje się, że Niezależny Internet jest co najmniej pięćset razy większy od
tego zwykłego Internetu, dostępnego dla prostych i niewymagających
użytkowników. Niezależny Internet działa przy pomocy autonomicznych
wyszukiwarek i przeglądarek, których strony internetowe oprócz końcówek
”.com”, ”.org”, ”edu”, ”.gov”… posiadają swoje niepowtarzalne odmienne
końcówki; chociażby ”.onion”. Niezależny Internet żyje własnym, nieocenzurowanym cyklem. Te odmienne końcówki są całkowicie niewidoczne dla
Googla, Bing, Yahoo.
Na ekranie pojawił się wreszcie interesujący wpis pochodzący z portalu
WikiLeaks. Wynikało z niego, że okręt ”Dust Sea” należy do Saudów... co by
wiele tłumaczyło. Saudowie to ród semicki, który przed wiekami podstępem i
zdradą uzurpował sobie przywództwo wśród państw Bliskiego Wschodu.
Oficjalnie ród Saudów jest skłócony z państwem Izrael, ale nieoficjalnie
realizuje, utrwala i sponsoruje politykę syjonistyczną w całym regionie
Bliskiego Wschodu. Dlatego zabójcze wirusy mogły być wyprodukowane w
saudyjskich ośrodkach naukowych na zamówienie Izraela.
”Ale w jaki sposób tajemnicę odkryli hackerzy z Grupy Aryjskiej?” ‒
zadawał sobie nieustannie to pytanie Sigmund. ‒ ”Przechytrzyli Saudów oraz
cały Mossad! Ci Aryjczycy to groźna i nieobliczalna grupa.”
Następnie przepatrzył wzmianki o liderze tej grupy: Ariusie; ale też nie było
tego zbyt wiele.
”Ciekawe, czy pracuje dla siebie? A może dla jakiejś agencji?” ‒ Rozmyślał,
próbując znaleźć więcej opisów.
Samolot wylądował w Egipcie. Z Kairu Sigmund udał się pociągiem do
najbliższej wioski rybackiej. Tam oczekiwał go kurier, który dostarczył
zamówiony sprzęt. Spotkanie trwało krótko: praktyczne ograniczyło się do
sprawdzenia towaru i zapłaty. Kiedy kurier odjechał zniszczonym furgonem,
ochroniarz wziął się do roboty. Sprawdził i naoliwił dostarczone pistolety
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maszynowe; zapełnił nabojami magazynki; ustawił celowniki w granatnikach;
wyregulował noktowizory. Następnie napełnił powietrzem dużą łódź
pontonową, dokładnie taką, jaką używają przemytnicy do przewozu
nielegalnych uchodźców z Afryki do Europy. Wreszcie zamontował do niej
silnik motorowy i uzupełnił w nim paliwo.
Usiadł. Zapalił papierosa. Spojrzał w mapę.
Z obliczeń wynikało, że dopłynięcie do zajmowanego przez Aryjczyków
okrętu ”Dust Sea” potrwa mniej więcej sto czterdzieści minut. Nie powinno być
żadnych niespodzianek atmosferycznych; wiał delikatny, północno-zachodni
wiatr.
"Czas w drogę...." ‒ pomyślał.

Ł

ódź pontonowa cięła niewysokie fale Morza Śródziemnego. Sigmund
kontrolował dane geograficzne z GPS. Za kilka minut powinien ujrzeć na
horyzoncie długą sylwetkę ”Dust Sea”. Jednostkę obejrzał dokładnie w
Internecie, aby nie pomylić jej konturów i kształtu z jakąś inną. Nie mógł sobie
pozwolić na kluczenie po zatoce, wśród patroli palestyńskich czy izraelskich.
Miał świadomość, że ”Dust Sea” jest otoczony agentami Mossadu, szykującymi
się do przejęcia okrętu.
Przyłożył lornetkę do oczu i dojrzał w oddali trzy duże jednostki.
"Któryś z nich to z pewnością ”Dust Sea”.... Tylko, który?" ‒ zgadywał.
Ponton szybko zbliżał się do zatoki. Nie było jeszcze żadnej reakcji.
Sigmund liczył na kompletne zaskoczenie przeciwników, których radary nie
wykryją zbyt szybko małej, gumowej łodzi.
Wreszcie dojrzał żółto-zielony komin na rufie.... Rozpoznał cel!
Kiedy od ”Dust Sea” dzieliła go już tylko półtorej milowa odległość,
dostrzegł wzmożony ruch po wschodniej stronie zatoki. To dwa kutry
pościgowe ruszyły w jego kierunku.
”Zauważyli mnie! Będą próbowali przeciąć mi drogę!” ‒ Sigmund szybko
ocenił. ‒ ”Ale nie są pewni do której jednostki płynę.”
Ustawił stery łodzi w tryb ‘auto-pilota’ i sięgnął po wyrzutnię
przeciwlotniczą Grom.
”Jeśli to są Izraelczycy… to zaraz powiadomią swoje lotnictwo.”‒
spekulował.
Ponton cały czas pędził na najwyższych obrotach. Znajdował się już tak
blisko, że Sigmund widział sylwetki ludzi stojących przy burcie ”Dust Sea”.
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Kutry pościgowe zniwelowały nieco przewagę, ale w żaden sposób nie
mogły przeszkodzić rozpędzonemu pontonowi w dotarciu do celu. Dlatego też,
z kutrów oddano salwy z działek. Nie były jednak celne. Pociski opadły aż
pięćdziesiąt metrów za gumową łodzią, rozdzierając ciemno niebieską
powierzchnię wody.
Wtedy z przeciwka, z za okrętu kontenerowego ”Night of India”, stojącego
w pobliżu Dust Sea, wyłonił się niewielki, dwu-osobowy samolot bojowy F‒
16I Sufa… niezbyt udana izraelska przeróbka rasowego F-16.
… Ale Sigmund to przewidział!
Błyskawicznie odpalił rakietę przeciwlotniczą z wyrzutni Grom, która po
krótkim locie dosięgnęła izraelski F-16I Sufa.
Detonacja rakiety, tuż przy kabinach pilota i operatora pola walki, zniszczyła
awionikę tak skutecznie, że nawet nie zdążyli się katapultować. Ognista kula
wraku samolotu swoją siłą bezwładności uderzyła w pokład ”Night of India”.
Na okręcie kontenerowym wybuchł pożar i panika!
Izraelskie kutry pościgowe zwolniły, w obawie aby nie spotkał ich los, jaki
spotkał ich ziomków z samolotu.
Łódź pontonowa wreszcie osiągnęła swój cel: dotknęła kadłub ”Dust Sea”.
Sigmund wyłączył silnik; spojrzał w górę na zaskoczonych aryjskich hackerów.
Wrzasnął wydając wojskową komendę:
‒ Rzućcie linę! Uruchomcie dźwig! Przywiozłem wam sprzęt.
Młodzi ludzie natychmiast zareagowali; przytomnie ocenili sytuację, że
przybysz był ich sojusznikiem! Po minucie hak dźwigu już był doczepiony do
ładunku i powoli go unosił. Sigmund natomiast wspiął się na burtę po zrzuconej
linie. Kiedy znalazł się na pokładzie wśród Aryjczyków, zapytał:
‒ Który to Arius?
Z kilkunastu-osobowej grupki wystąpił młody, silny, wysoki mężczyzna.
Wyróżniał się nietuzinkową urodą. Jego regularne rysy i inteligentne spojrzenie
nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości, że jest liderem grupy oraz
mózgiem całej akcji. Długie, szaro-brązowe włosy spięte do tyłu, dopełniały
obraz tej wyjątkowej i niezależnej postaci.
‒ Zadarliście z paskudnymi ludźmi... z Mossadu. Oni nie stosują żadnych
reguł w bitwach. ‒ Sigmund zwrócił się bezpośrednio do niego, nie tracąc
cennego czasu. ‒ Wydaj polecenie, aby okręt natychmiast opuścił tę zatokę! A
w ogóle aby opuścił wody Autonomii Palestyńskiej, do której nie mają dostępu
dziennikarze czy obserwatorzy ONZ. Jeśli syjoniści zdecydują się was
zaatakować, to tylko tu w zatoce.... Bez świadków!
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‒ Witaj "dobry człowieku". Za nim skorzystamy z twoich rad, pozwól, że
zapytamy kim jesteś i po co nam pomagasz? ‒ Młody Arius zaczął kontestować
zalecenia dużo starszego Sigmunda. ‒ Nie wiadomo, czy sam nie pracujesz dla
Mossadu…. Ale raczej nie… ponieważ właśnie przed chwilą rozwaliłeś ich
samolot!
‒ Tyberius! Czy mówi ci coś to imię?
‒ Tyberius Enzo? ‒ spoważniał. ‒ Co z nim?
Sigmund sięgnął po telefon i połączył się z młodym Enzo. Przekazał aparat
Aryjczykowi.
‒ Tyberius? Co ci się stało? ‒ zapytał, słysząc że jest w szpitalu.
‒ Arius! Nie ma zbyt dużo czasu! Dotarł do was mój zaufany przyjaciel,
który pomoże w waszej akcji. Wróg wie za dużo. Przysłali nawet snajpera do
Włoch. Snajperowi się nie udało, ale zagrożenie wciąż istnieje! Musieli dotrzeć
do przelewów i kont bankowych, skoro już wiedzą, że to ja was współsponsoruję. Ostrzeżcie też innych swoich sponsorów!
‒ W porządku. Uważaj na siebie. ‒ Aryjczyk zakończył połączenie i oddał
telefon. Odwrócił się i krzyknął do przyjaciół: ‒ Wynosimy się z tej paskudnej
zatoki! Natychmiast! Odpalać silniki! Juuuż!
Całe towarzystwo karnie rozproszyło się jak doborowy oddział wojskowy;
każdy wiedział co ma robić.
Po chwili pokład okrętu zadrżał, co świadczyło, że silniki zostały odpalone.
‒ Za mną ‒ Arius rzucił rozkazującym tonem Sigmundowi. ‒ Do sterówki!
‒ A może jakiś szacunek starszemu?
‒ Doceniam twoją przyjaźń, ale to ja tu nadal rządzę! ‒ przeciął Aryjczyk.
”Chyba polubiłem tego młodzieńca” ‒ skonkludował w myślach Sigmund i
pobiegł za nim.
‒ Masz jakiś plan na wypadek blokady wyjścia z tej zatoki? ‒ spytał
pośpiesznie Arius.
‒ Przywiozłem rakiety przeciwlotnicze Grom oraz wyrzutnie granatów do
niszczenia kutrów pościgowych. Jest jeszcze spora ilość pistoletów
maszynowych.
‒ Wspaniale! Weź kilku Aryjczyków do ochrony pokładu przed
ewentualnym izraelskim desantem… syjoniści planują zdobyć tę łajbę. Każdy z
moich chłopaków i dziewczyn umie strzelać. Rozdaj im też twoje wyrzutnie i
rakiety... gdyby znowu pojawiły się te ich parszywe samoloty. Ja wyprowadzę
okręt z tej zatoki! Choćby nie wiem co...!
”Na pewno polubiłem tego chłopaka” ‒ potwierdził w myślach Sigmund
wcześniejsze spostrzeżenia. ‒ ”To naturalny lider!”
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Okręt ”Dust Sea” pośpiesznie opuszczał zatokę. Zdezorientowani izraelscy
żołnierze próbowali zmontować jakiś pościg, ale kiedy ich szybkie kutry
doganiały uciekającą jednostkę kontenerową, byli ostrzeliwani z granatów
fosforowych; powodujących pożar pokładów ścigaczy. Natomiast lotnictwo
izraelskie nie mogło bezpośrednio zniszczyć kontenerów pełnych wirusów oraz
biologicznych zanieczyszczeń, ponieważ doprowadziłoby to do katastrofy
ekologicznej zatoki i całego regionu. Byłby też dowód na istnienie saudyjskoizraelskiego spisku wojskowego i wspólnego programu broni biologicznej.
W pewnej chwili dał się słyszeć dziwny głuchy dźwięk od strony rufy
okrętu. Po kilku sekundach rozgorzała dzika strzelanina; to Aryjczycy bronili
swoich pozycji. Zaniepokojony Sigmund pobiegł na pomoc.
‒ Co jest? ‒ wrzasnął do najbliższego z hackerów, który zawzięcie
ostrzeliwał drzwi do kajut.
‒ Kilkoro syjonistów z kutra wdarło się do środka! ‒ wycedził chłopak przez
zaciśnięte usta.
‒ Ilu was ich atakuje?
‒ Tylko ja.... Inni tłuką granaty z fosforem w kutry, aby się nie zbliżały.
Sigmund spojrzał z uznaniem na odważnego, niewysokiego, drobnej
budowy ciała, młodego Aryjczyka; po chwili odrzekł:
‒ Przyblokuj ich ogniem zaporowym, aby nie wyleźli z kajut i nie rozleźli
się po pokładzie niczym robale! Dasz radę?
‒ Spoko! A co... masz jakiś plan?
‒ Daj mi trzy minuty ‒ przekonywał ochroniarz.
‒ Pewnie! Tylko szybko, za nim wyskoczę z amunicji.
Sigmund wbiegł na wyższy pokład; znalazł pokrętło od okrętowego systemu
obiegu stężonego chloru, używanego do czyszczenia jednostki po
każdorazowym opróżnieniu z ładunku. Wymagały tego przepisy
Międzypaństwowego Inspektoratu Medycznego. Rozciągnął długi szlauf i
odkręcił zawór uwalniając żrący i trujący chlor. Zdążył jeszcze sięgnąć po
maskę ochronną. Dobiegł w miejsce, które znajdowało się dokładnie nad
atakującymi syjonistami i wygarnął długą serię z pistoletu maszynowego prosto
w pokład. Pociski wywaliły kilka większych otworów w pokładzie. Nie tracąc
czasu, skierował szlauf w ich kierunku. Strumień stężonego chloru wdarł się
przez wystrzelone dziury do kabin niższego pokładu; parząc i trując
atakujących intruzów. Po krótkiej chwili przestali strzelać.
Sigmund zakręcił zawór z chlorem i wrócił do młodego Aryjczyka. Zapytał:
‒ I co?
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‒ Już przestali strzelać. Nikogo z nich nie wypuściłem z kajut ‒
odpowiedział spokojnie. ‒ Czym ich załatwiłeś?
‒ Chlorem.
‒ To raczej tam nie wejdę. Na pewno zarzygali pianą wszystko.
‒ Raczej masz rację. Jestem Sigmund, a ty jak masz na imię?
‒ Zbyszko.
Silniki zwolniły kiedy ”Dust Sea” opuściła strefę kontrolowaną przez Izrael.
Sigmund odnalazł lidera hackerów w sterowni.
‒ Co teraz chcesz zrobić? ‒ zapytał.
‒ Zostawimy wirusy w kontenerach dla komisji ONZ. A tak w ogóle to
jesteśmy ci wdzięczni. Twój sprzęt wojskowy utorował nam ucieczkę z tej
paskudnej zatoki. Zaalarmowałeś nas o inwigilacji naszych kont bankowych.
Ostrzegłęś naszych sponsorów. Zobaczymy ile z tego da się uratować.... Jak ci
się odwdzięczymy?
‒ Przyjmijcie mnie do Grupy Aryjskiej. Przydam się. Jestem żołnierzem ‒
zaskoczył odpowiedzią Sigmund. ‒ Po takiej akcji powinienem gdzieś
przeczekać.… Powrót do Włoch na razie wykluczony.
Arius zamyślił się. Trwało to dłuższą chwilę, po której oznajmił:
‒ Dobrze się składa. Zostań z nami. Jako były żołnierz przydasz się mojej
Grupie Aryjskiej; będziesz o nią dbać i ochraniać. A w zamian, moi specjaliści
nauczą cię wielu sztuczek hackerskich.... Ja zniknę z horyzontu na kilka lat, a
kiedy wrócę, to ponownie poprowadzę Aryjczyków do celu!
‒ Kilka lat? ‒ powtórzył zdziwiony ochroniarz.
‒ Jestem Aryjczykiem z Europy Środkowej, ale też jestem obywatelem i
patriotą USA. Młody człowiek powinien dać coś z siebie dla rozkwitu
Cywilizacji Zachodu, której przewodzą Stany Zjednoczone... przede wszystkim
dla wartości zawartych w Konstytucji! Już za miesiąc wstępuję do akademii
lotniczej US Air Force. Po kilku latach nauki jako oficer i pilot wniosę wartość
dodaną do naszego Imperium Zachodniej Cywilizacji. Chcę walczyć za
Konstytucję USA i za wartości naszej Europejskiej Cywilizacji! Potem wrócę
do Grupy Aryjskiej, aby dalej zwalczać toksyczny New World Order.
‒ … Czy chcesz walczyć o politykę USA? ‒ spojrzał pytająco i z
niedowierzaniem Sigmund. ‒ Chyba nie mówisz o tych aktach prawnych,
ustawach czy dekretach… produkowanych przez głupich i wrednych polityków
w Kongresach i Senatach?
‒ Czy ciebie zupełnie pogięło? ‒ zareagował emocjonalnie Arius. ‒ Nigdy
nie będę walczył za cuchnący syf bełkotliwych ustaw wydanych przez
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Kongresmenów czy Senatorów! Ich ustawy, dekrety i rozporządzenia to nic nie
znaczące świstki papieru! Te quasi-akty prawne są bez żadnej wartości dla
obywateli, a często są wysoce dla nich szkodliwe! Są sprzeczne z Konstytucją!
Sigmund poczuł, że raczej nie nadąża za wykładem aryjskiego przywódcy,
ale rozumiał jego ogólną treść. Zdążył jeszcze tylko powiedzieć:
‒ Fakt, Konstytucja to wyjątkowy i ‘czysty’ Akt prawny….
Ale Arius poniesiony emocjami kontynuował:
‒ Konstytucja Stanów Zjednoczonych to dzieło myśli i marzeń ludzkości od
czasów starożytności. Ale dopiero przy końcu XVIII wieku spisali je myśliciele
i poeci. Czytając pierwszą Konstytucję w oryginale masz wrażenie, że czytasz
piękny wiersz! Tylko artykuły Konstytucji i poprawki do niej mają jakieś
wartości! ‒ Aryjczyk wzniósł znacząco wzrok. Po chwili uczynił grymas
pogardy i dokończył: ‒ Nigdy żadne syfiaste ustawy i dekrety zdradzieckich i
skorumpowanych polityków nie zniszczą Konstytucji!
‒ Przecież każde zachodnie państwo posiada jakąś swoją Konstytucję…. ‒
jeszcze próbował bezskutecznie ochroniarz.
‒ Bzdura! Jest tylko jedna Konstytucja! ‒ Natychmiast przerwał mu Arius. ‒
Tylko Konstytucja USA daje obywatelom Demokrację Bezpośrednią! Reszta
państw Zachodu udaje demokracje, pozbawiwszy skutecznie swoich obywateli
prawa do wiążących Referendum! Politycy zawłaszczyli całą decyzyjność
państwową dla siebie, czyli dla niewielkiej i często niekompetentnej wąskiej
grupy interesu partyjnego! Czy ktoś tych polityków w ogóle kontroluje?
Odpowiedź brzmi: ”nie”! Urzędnicy partyjni opanowują niczym epidemia
wirusa wszystkie instytucje państwowe, aby te tuszowały ich nikczemne
decyzje i ustawy! Dlatego politycy tak łatwo dają się korumpować chciwym,
przebiegłym korporacjom! Zapytaj obywateli tych niby-demokratycznych
państw, czy politycy rzeczywiście realizują ich oczekiwania? Czy realizują
obietnice wyborcze?
‒ No, ale jest jeszcze Szwajcaria ze swoją Demokracją Bezpośrednią…. ‒
Sigmund relatywizował.
‒ Kurwa! Chyba żartujesz! ‒ Młody hacker nie ukrywał zniesmaczenia. ‒
Mówisz o państwie, które nie wie co to ”sumienie”! A skąd Szwajcarzy mają
tyle kasy? Z uczciwej pracy?
‒ Mówię tylko o szwajcarskiej Demokracji Bezpośredniej….
‒ … Która jest tylko ‘listkiem figowym’ dla szwajcarskiej dwuznacznej
historii! Zresztą Szwajcaria to państwo bez żadnego realnego wpływu na
globalnej scenie.
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Mężczyźni zamilkli przez chwilę, studząc swoje emocje. Pierwszy odezwał
się Arius:
‒ Często już cieszę się na sam fakt, że jako pilot bojowy, z przyjemnością
postrzelam sobie do tych korporacyjnych wypierdków! Do tych rozdętych
chciwych finansistów, zarzynających uczciwą klasę pracującą i ciężko harującą
klasę średnią! Jestem pewien, że takich jak ja jest ogromna liczba… tylko
trzeba w nich to rozbudzić!
Sigmund po wysłuchaniu tych sentencji otworzył usta i jedyne co
powiedział, to:
‒ Zajebisty plan! Piszę się na to!

Czasy współczesne:

D

ochodziło południe. Słońce intensywnie ogrzewało stary, opuszczony
obiekt zajezdni autobusowej, której każdy fragment przestrzeni był
dokładnie analizowany przez Ariusa. Chciał sprawić wrażenie, że dopiero
przybył w to miejsce; że nie spędził tu całej poprzedniej nocy wraz ze swoimi
towarzyszami. Przedtem prowadził samochód kilka kilometrów po okolicy,
próbując dostrzec coś dziwnego lub niezwykłego. Nic jednak nie wzbudziło
jego niepokoju.
Minął właśnie dużą wyrwę w płocie starej zajezdni autobusowej starając się,
aby jego auto nie było dostrzeżone zbyt wcześniej. Wyłączył silnik. Za trzy
minuty powinien spotkać się z TyberiusemADHD. Otworzył drzwi auta i
wysiadł. Czujniki ruchu pokazywały tylko jedną postać zbliżającą się w jego
kierunku, która była oddalona o trzysta metrów. Zdążył jeszcze sprawdzić
odczyt ze skanera rentgenowskiego, który alarmował o pistolecie,
utwierdzonym za plecami zbliżającej się osoby oraz długiego noża przy udzie.
Aryjczyk ruszył pośpiesznie w stronę masywnej konstrukcji stalowej, która
spełniała dawniej rolę dźwigu, potocznie nazywanego suwnicą. Używano jej
kiedyś do transportu ciężkich, metalowych zespołów montowanych w
autobusach. Na czterech słupach, połączonych w górnej ich części solidnymi
szynami, były uczepione dwie wielkie metalowe płyty o wadze dwudziestu ton
każda. Jedna tylko płyta była wielkości połowy boiska do koszykówki. Między
płytami była wąska przestrzeń, w której unieruchomiony był sterownik z budką
dla dźwigowego. Liczne, mniejsze kawałki stalowych płyt ułożone były nad
łukowatym wjazdem dla autobusów.
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Cała ta masywna konstrukcja znajdowała się pośrodku czegoś, co można by
z powodzeniem określić jako dziedziniec: z trzech stron otoczona dwu
piętrowymi budynkami przemysłowymi, z licznymi dużymi oknami. Ich ściany
z szarej cegły nosiły ślady starego, dawno odpadniętego tynku. Z czwartej
strony była otwarta przestrzeń po to, aby wjeżdżały i wyjeżdżały tu autobusy
przeznaczone do remontów oraz cyklicznych przeglądów.
Przy ścianach każdego z budynków znajdowały się gęsto poustawiane
stelaże z półkami, na których leżały w dużej ilości długie, metalowe butle po
gazie. Gaz był używany do spajania metalowych części pojazdów. To dosyć
powszechna metoda reperacji autobusów i wagonów kolejowych w minionym
wieku. Skorodowane gumowe węże, przyłączone jeszcze często do zużytych
butli, walały się wszędzie przemieszane ze zniszczonym okablowaniem
wychodzącym z zardzewiałych szaf sterowniczych i zespołów kontrolnych
suwnicy. W powietrzu unosił się wszędobylski odór rozkładających się
metalowych kontenerów, wypełnionych olejem konserwującym do silników i
skrzyń biegów.
Sceneria miejsca spotkania, sama w sobie, nie była więc romantyczna… ale
miała mnóstwo zalet oraz ogromny potencjał.
Aryjczyk wskoczył na stalową płytę, pomiędzy cztery kolumny trzymające
górne szyny suwnicy, zrobił kilka wyważonych kroków i zatrzymał się
dokładnie po środku tej konstrukcji, otoczonej z dwóch przeciwległych stron:
zwisającymi i kruszejącymi resztkami długich prętów.
Sięgnął po przezroczystą, prawie niewidoczną nylonową żyłkę. Przywiązał
jej koniec do przyszykowanego, specjalnie na tę okazję, zakrzywionego
zaczepu. Sprawdził prawidłowość wykonanego wiązania, po czym przyczepił
zaczep do swojego paska w dżinsach, od strony pleców; aby nie był widoczny.
W chwilę potem za murów wyłonił się TyberiusADHD.
Zbliżył się do stalowej suwnicy, zatrzymując się jednak w rozsądnej
odległości.
Nie był to już pedantyczny, odziany w dobrze skrojony garnitur jegomość,
którego Arius znał od wielu lat. TyberiusADHD przyszedł w wypłowiałych
dżinsach i zapinanej popielatej koszuli bez krawata.
‒ Punktualny jak zawsze! ‒ przywitał ironicznie przybysz.
‒ Miło cię znów widzieć ‒ odwzajemnił się Aryjczyk.
Stali tak przez dłuższą chwilę, oceniając potencjalny ruch, który mógłby
zaskoczyć adwersarza. Póki co nic takiego nie wydarzyło się. Chociaż w oczach
każdego z nich można było dojrzeć ogromną koncentrację i niepokój, to każdy
zachowywał pozory swobody.
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‒ Co jest powodem, dla którego poprosiłeś mnie o spotkanie? ‒ przerwał
milczenie Arius.
‒ Chcę ciebie unicestwić! – odpowiedział szczerze, wciąż uśmiechnięty
TyberiusADHD. Chociaż sam jego uśmiech był wypadkową wielu
negatywnych emocji, które z każdą chwilą coraz trudniej maskował.
‒ O kurwa! Czy powinienem się już zacząć bać? Kiepsko zacząłeś…. Bez
gry wstępnej? A gdzie twoja specyficzna kultura, która zawsze była nieodłączną
częścią twojego pedantycznego ”ego”? ‒ kontynuował Aryjczyk, nie okazując
zaniepokojenia, czy nawet krzty frustracji. ‒ Bełkoczesz jakbyś przez rok nic
gorącego nie zjadł!
‒ Moja kultura? Właśnie się odłączyła ‒ odrzekł natychmiast Sycylijczyk. ‒
Uznałem, że tak będzie praktyczniej.
‒ Przyznam, że wolałem zdecydowanie twoją poprzednią wersję ‒ upierał
się wyluzowany Arius. Liczył po cichu, że może wyprowadzi przeciwnika z
równowagi.
‒ Przykro mi z tego powodu, ale już czas abyś zmienił gusta! ‒
zasygnalizował tonem ostrzegawczym TyberiusADHD.
‒ Pozwól... ale o swoich gustach sam będę decydował! Nic tobie do tego! ‒
skrzywił się ironicznie Aryjczyk. ‒ Dlaczego tak strasznie ci zależy?
‒ Żebym cię unicestwił?
‒ Właśnie.
‒ Już nie przyjaźnimy się. Czy taki powód cię zadowala? ‒ próbował przejąć
inicjatywę Sycylijczyk.
‒ Kiepski powód ‒ wciąż kontestował Arius. ‒ Ale chcę ci zadać zasadnicze
pytanie: czy oczyściłeś się ze sztucznych enzymów, przed którymi cię
ostrzegałem?
‒ Nie! ‒ TyberiusADHD miał nieco zdziwioną minę. Zaskoczyła go
spokojna reakcja adwersarza. Nie przewidział tego w żadnym ze swoich
scenariuszy. ‒ Domyśliłeś się? Nie ma już twojego przyjaciela
TyberiusaADHD! Widzisz przed sobą tylko jego fizyczną pozostałość!
‒ Oberwałeś falą 5G w czasie akcji w Strasbourgu? Sygnał zainicjował
reakcję sztucznych enzymów w twoim ciele... co w efekcie rozpuściło twoją
psychikę jak rozpuszczalnik rozpuszcza rdzę. A potem instrukcja sygnału 5G i
sztuczne enzymy poskładały cię na nowo! A raczej złożyły potwora! Teraz
jesteś produktem: Made in XaS!
‒ Wesołek z ciebie! ‒ topornie zauważył TyberiusADHD, a raczej to, co z
niego zostało. ‒ Ale było właśnie dokładnie tak jak myślisz.
Arius zrobił krok do przodu, spoważniał i wycedził przez zęby:
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‒ To już po tobie!
Sprowokowany Sycylijczyk zwinnym ruchem wdrapał się po stalowej
kolumnie suwnicy….
… Ale wtedy właśnie poczuł silny impuls, taki sam jak na wieży nadajnika
w Strasbourgu. Wyprostował się. Zastygł w bezruchu na sekundy. Po chwili
poczuł następne uderzenie impulsu fali 5G!
To Arius zainicjował fale w paśmie ultra-krótkim z potężnego nadajnika.
Fale zawierały instrukcje ponownego rozbicia ”nowej psychiki”
TyberiusaADHD i powtórnego poskładania jej w dawny, oryginalny wzór
człowieka... którego znał, lubił i przecież wciąż szanował.
TyberiusADHD w odpowiedzi tylko uśmiechnął się ironicznie i smutno
zarazem. Spokojnie rzekł:
‒ Doceniam twoje zabiegi ‘przyjacielu’, ale są daremne. Noszę urządzenie
ochronne przed falami 5G... taki rodzaj pola siłowego. Właśnie po to, aby tacy
jak ty, nie przywrócili dawnego Enzo! ‒ Wciągnął dużo powietrza w płuca i
ciągnął: ‒ Tylko XaS posiada autoryzację do następnej zmiany... kolejnej już
wersji TyberiusaADHD.
‒ Szkoda… liczyłem na to, że można cię będzie uratować ‒ szczerze
zasmucił się Aryjczyk.
‒ Przed naszym spotkaniem obejrzałem dokładnie to miejsce z satelity oraz
wysłałem drony, aby zrobiły dokładny skan terenu. I wiesz co? Wykryły twój
dobrze zakamuflowany nadajnik fal 5G. Wiedziałem więc czego mogę tu
oczekiwać! ‒ Sycylijczyk skrzywił się ironicznie. ‒ Mówiąc szczerze to mnie
zawiodłeś… nie zamontowałeś żadnych nowoczesnych pułapek! Sprawdziłem
to dokładnie. Przecież ty jesteś ekspertem w tej dziedzinie! Zamontowałeś
jedynie jakieś prymitywne mechaniczne pułapki z okresu średniowiecza!
”No cóż, chociaż spróbowałem oszczędzić jednego z liderów Ruchu Oporu,
ale sytuacja zmieniła swój obrót” ‒ pomyślał wciąż zasmucony Aryjczyk. ‒ ”A
skoro tak, to należy uratować to wszystko, co jeszcze można uratować!”
Energicznie cofnął się o kilka kroków, licząc, że TyberiusADHD ruszy za
nim. On jednak nie ruszył do przodu, wpatrując się w niewielkie stalowe płyty
rozłożone na dojeździe dla autobusów wzdłuż suwnicy. Potem uniósł wzrok w
szyderczym spojrzeniu.
‒ O tym właśnie mówię: moje drony odnalazły twój sekret! ‒ wskazał
palcem na metalowe płyty zakrywające dojazd. ‒ To rodzaj klap, które
otwarłyby się, gdybym po nich pobiegł za tobą te kilka metrów. Ale to nie
wszystko! Te płyty są ułożone nad ukrytymi, ostrymi stalowymi słupami!
Chciałeś zrobić rożen ze swojego drogiego przyjaciela TyberiusaADHD?
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Hybryda Tyberiusa Enzo pomieszana z jakąś dziwną odmianą sadystycznego
potwora z przekąsem wpatrywała się w połyskujący, duży fragment metalu,
będący częścią pułapki. Zachwycała się sama sobą! Konsumowała efekt
zaskoczenia przeciwnika.
‒ Ale powinienem zdradzić ci pewną tajemnicę: klapy są już zablokowane! ‒
Sycylijczyk uniósł głowę w geście jakiejś wyimaginowanej intelektualnej siły.
‒ Nie otworzą się, nawet jeśli po nich przejdę. Będąc tu już trochę wcześniej….
Zdążyłem dokonać kilka przeróbek.
Arius nie miał zbyt wesołej miny.
Nie chciał stosować żadnych zmyślnych pułapek elektronicznych, ponieważ
zostałyby z łatwością wykryte przez czujniki lub skanery; tak samo, jak został
wykryty generator fal 5G, który wcześniej zamontował. Postanowił zbudować
zwykłe, starodawne rozwiązania, oparte na prostej zasadzie mechaniki i
dźwigni.
Teraz zostało już niewiele, aby doszło do zwykłej strzelaniny. Chociaż nikt z
nich nie kwapił się do wyjęcia pistoletu, z uwagi na groźbę rykoszetu od wielu
metalowych elementów w tej ograniczonej przestrzeni.
Enzo wyjął z nogawki swoich dżinsów duży wojskowy nóż. Drugą ręką
dobył pistolet.
‒ Idę po ciebie ‒ uśmiechnął się wrednie i ruszył w kierunku Ariusa, który
też już trzymał w ręku swojego Colta'38.
Metalowe klapy nie otwarły się i nie nadziały TyberiusaADHD na ostre
pręty.
Wtedy Aryjczyk dał wymowny znak, aby jego przeciwnik spojrzał w górę.
Kiedy wreszcie spojrzał, to dojrzał stalową płytę wielkości połowy boiska do
koszykówki, o ciężarze dwudziestu ton. Płyta była przytwierdzona do
elementów górnych szyn dźwigu. Specjalne mechaniczne zaczepy powinny, na
polecenie Aryjczyka, ją zwolnić… a ta opadając, zgnieść TyberiusaADHD na
warstwę żyletki.
Ta druga pułapka też nie zadziałała!
‒ To następne twoje ”dzieło”, które też nie było genialne! ‒ upajał się sobą i
swoją przebiegłością Sycylijczyk. ‒ Wykryłem je i skutecznie zabezpieczyłem!
Arius upewnił się, że wszystko co mógł uczynić w celu uratowania
Tyberiusa Enzo…. Uczynił. Przystąpił więc do kulminacji tego spotkania:
zrobił krok w kierunku nacierającego z nożem i pistoletem przeciwnika. W taki
sposób naciągnął nylonową żyłkę, która z jednej strony była przytwierdzona do
paska jego dżinsów, a z drugiej strony do mechanicznego obwodu spustowego,
przemontowanego z samopowtarzalnego działka małokalibrowego. Zamek
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spustowy uruchomił wiele iglic, uderzających w spłonki umieszczone w butlach
gazowych. Zainicjowane mini-eksplozje piorunku rtęci uszkodziły zawory
butli, a te wyrzucając z siebie skompresowany gaz o potężnej sile czterdziestu
atmosfer każda, błyskawicznie wprawiły je w ruch.
Przez najbliższe sekundy te długie, metalowe butle wypełnione gazem
zamieniły się w najgroźniejszą konwencjonalną broń. Wystrzeliwały ze stelaży,
na których były ostatniej nocy precyzyjnie ustawione! Lot każdej z nich był
dokładnie obliczony.
Widok był niesamowity! Setka butli wystrzeliła niczym wieloszynowa
wyrzutnia pocisków niekierowanych ”Katiusze”; wyrzutni często stosowanych
w czasie II Wojny Światowej przez nacierające wojska Armii Radzieckiej na
uciekających w popłochu żołnierzy Wehrmachtu i Waffen SS.
Z trzech stron dziedzińca opuszczonej zajezdni autobusowej rozpoczął się
zmasowany atak na ludzki produkt korporacji XaS.
Rozpędzone butle wielokrotnie trafiały w bezwładne już ciało
TyberiusaADHD, rozczłonkowując je na niezliczone kawałki. Kiedy
dolatywały do murowanego płotu, okalającego zajezdnię autobusową, uderzały
z potężną energią, nie wytraciwszy jeszcze całego swojego gazu z wnętrza. Sam
gaz był łatwopalny. Uderzenia zainicjowały iskry. Zapalony gaz eksplodował
rozrywając na strzępy metalowe obudowy.
Huk rozdarł powietrze. Słupy dymu uniosły się wysoko nad zajezdnią.
‒ I tyle! ‒ powiedział sam do siebie kucający Aryjczyk. Nie chciał oberwać
jakąś przypadkową butlą, która zabłądziłaby. ‒ Żadna elektronika... tylko
mechanika!
Kiedy przestało mu dźwięczeć w uszach od huku eksplozji, wyjął radio i
zawołał:
‒ Sigmund.... Przyjedź!
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Rozdział:

X
N

azajutrz cała Grupa Aryjska wylądowała na Bliskim Wschodzie. Musieli
się spieszyć, aby korporacja XaS oraz liczne agendy jej sprzyjające, nie
odzyskały inicjatywy w tej wojnie. Próbowali odnaleźć Ehnathona2.0, który
mógł jeszcze ich wspomóc. Nie było to łatwe, ponieważ Ehnathon2.0 po
incydencie w opuszczonym teatrze w Londynie zaprzestał jakiejkolwiek
aktywności. Nie było nawet wiadomo, po której jest stronie: czy zdradził Ruch
Oporu, czy obawiał się zdrady przez pozostałych liderów Ruchu. Arius
potrzebował sojuszników do kontynuowania walki, ale utracił już
NewGoebbelsa i TyberiusaADHD. Postanowił więc zaryzykować i sprawdzić
czy Ehnathon2.0 będzie jeszcze użyteczny.
Tylko nieliczni wiedzieli, że Ehnathon2.0 pochodzi z koczowniczego
plemienia Nomadów, więc właśnie tam, wśród swojego klanu mógł znaleźć
schronienie oraz skuteczny kamuflaż. Mógł równie dobrze ukryć się w całkiem
innej strefie czasowej i innej szerokości geograficznej. Nie było jednak czasu
na skoordynowane poszukiwania; po prostu wytypowano w najprostszy sposób.
Kolumna czterech samochodów terenowych pośpiesznie zdążała na zachód.
Pustynne bezdroża i wiejący ostry wiatr dawał się we znaki Europejczykom. Po
południu złapali sygnał z satelity geologicznego: był to obraz dużego wycinku z
pustkowia Jordanii. Dostrzegli, że w odległości dwustu kilometrów od ich
konwoju został rozbity duży obóz. Naliczyli aż czterdzieści namiotów. Co
dziwne, przy niektórych stały niechlujnie zamaskowane samochody terenowe,
co dało Aryjczykom powód do zadowolenia. Rzadko się zdarzało, aby
Nomadowie używali samochodów na pustyni.
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Zbliżało się późne popołudnie, kiedy do obozowiska rozbitego na
jordańskiej pustyni pozostało już tylko kilka kilometrów jazdy. Arius przejrzał
najświeższe zdjęcia z satelit i zdecydował:
‒ Sigmund, wchodzisz ze mną. Weź jeszcze czterech dobrze uzbrojonych.
Pozostałych sześciu rozmieść w pobliżu obozu.
Mężczyzna przekazał polecenia przez radio bez zbędnego postoju. Dwa duże
terenowe samochody natychmiast odłączyły się od kolumny. Pozostałe dwa
zbliżyły się do celu na tyle, że rozróżniały już kolory poszczególnych
namiotów. Wiał silny wiatr, więc nie napotkali żadnych wartowników w ich
pobliżu.
Pojazdy zaparkowały przed największym z namiotów, który pełnił rolę
centralną i z pewnością gościnną. Przybysze wysiedli, zasłaniając twarze
chustami. Doszli do ozdobionego wejścia nomadzkiego przybytku.
‒ Goście przybyli ‒ krzyknął Sigmund w tubylczym języku.
Po chwili ciężkie zasłony namiotu rozsunęły się i wyjrzała szczupła kobieta,
odziana w tradycyjny strój. Jedyną widoczną częścią jej ciała były oczy.
‒ Szukamy schronienia przed burzą ‒ ściszył ton. ‒ Udzielicie nam gościny?
Kobieta cofnęła się, odsłaniając szerzej zasłonę w geście powitalnym.
Zaproszeni weszli do czegoś w formie przedsionka. Zdjęli chusty z twarzy i
otrzepali resztę odzienia z piasku. Nosili długie kuloodporne płaszcze, pokryte
płótnem na wzór tych, z filmów o dzikim zachodzie. Następnie przeszli do
głównego pomieszczenia ozdobionego kolorowymi, drogimi wyszywankami,
gdzie dominujący złoty kolor odbijał światło pochodzące z kilku pochodni.
Milcząca gospodyni wskazała ręką, aby rozsiedli się, sama opuszczając
komnatę.
‒ Co myślisz? ‒ Arius zapytał towarzysza.
‒ Pełno tu monitoringu ‒ odparł Sigmund. ‒ Z pewnością ktoś nas
obserwuje, uzurpując sobie przywilej niewidzialności.
‒ Tak. Ale to świadczy, że nie jest to zwykła kawalkada Nomadów. Może
odnaleźliśmy Ehnathona2.0; albo chociaż jego grupę?
Kobieta wróciła po chwili; przyniosła na tacy sześć metalowych kubeczków,
wypełnionych gorącym napojem z ziół i ponownie wyszła. Mężczyźni siedzieli
skoncentrowani, gotowi do natychmiastowej reakcji, gdyby takowa została
wymuszona. Nasłuchiwali odgłosów z zewnątrz, ale oprócz szumu wiatru nic
nie dochodziło.
Nagle w wejściu pojawił się wysoki mężczyzna z zakrytą twarzą. Dokładnie
wpatrywał się w gości. Ruszył do nich i zatrzymał się przy Ariusie.
Energicznym ruchem ręki zerwał chustę ze swojej twarzy….
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… Był to Ehnathon2.0.
Miał dziwnie posępną twarz. Następnie, z dużym skupieniem, jeszcze raz
przyjrzał się każdemu z przybyłych, po czym cofnął się i rzekł:
‒ Witam.
Arius i Sigmund spojrzeli po sobie z ulgą; udało im się już za pierwszym
razem prawidłowo wytypować melinę poszukiwanego. Co za oszczędność
czasu i energii!
Gospodarz rzucił krótko w kierunku Aryjczyka:
‒ Uniknąłeś zamachu w Londynie!
‒ Jak widać dopisało mi szczęście! Ale ty również jakoś się wywinąłeś! –
odparł dwuznacznym tonem.
‒ Gorzej wyszło z NewGoebbelsem i TyberiusemADHD. ‒ wciąż ujadał
Ehnathon2.0.
‒ Ale to nie ich wina! I żaden sukces kapusiów z XaS.
‒ Tak. Nie ich wina... ‒ Nomad powtórzył, jakby szukał pretekstu do
dalszych zakamuflowanych oskarżeń. ‒ Dziwne, że miałeś z nimi kontakt
dokładnie wtedy, kiedy gorzej powychodzili. ‒ kontynuował gospodarz z
nieukrywaną nutą pretensji w głosie.
‒ Zanim się rozpędzisz w oskarżeniach, to lepiej będzie jeśli wpierw
zapoznasz się z moją wersją ‒ zripostował lekceważąco Aryjczyk. ‒ Nie
przeginaj, bo jesteśmy zmęczeni jazdą tutaj!
Ehnathon2.0 usiadł po drugiej stronie ławy wypełnionej gorącymi napojami
z ziół. Rozparł się łokciami o swoje siedzisko, a z jego pociągłej, opalonej
twarzy zniknął irytujący grymas.
‒ Opowiadaj. ‒ zwrócił się spokojnym i kontrolowanym głosem do gościa.
‒ NewGoebbels zniszczył akcelerator w CERN, dokładnie tak jak
zaplanował. Zahamował na długi czas aktywność XaS oraz ich wspólników.
Zdobył dowody na istnienie konspiracji grup interesów z rasą humanoidów.
Niemcy opuszczając CERN napotkali na blokadę…. Walczył. Ostrzegłem go
kilkakrotnie w trakcie jego akcji. Zdążył wysłać mi film z dowodami na
konspirację, który opublikowałem nazajutrz.
‒ Tak widziałem. Dobra robota. ‒ pokiwał głową z uznaniem Nomad.
‒ Co do TyberiusaADHD…. Też wykonał swoje zadanie. Odnalazł i
zniszczył zakamuflowany maszt główny w Strasbourgu, pozbawiając na
dłuższy okres czasu znaczenia tego miasta dla XaS. Strasbourgski węzeł
przesyłowy 5G był kluczowym, a w zasadzie jedynym w tej części Europy.
TyberiusADHD zdobył czas dla Ruchu Oporu, umożliwiając mu trochę
odsapnąć w walce przeciwko: konspiracji humanoidów, przestępcom z XaS
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oraz pozostałą patologią. Ale trafił na pułapkę! W czasie akcji przeszył go
impuls fal 5G, który zmienił jego osobowość. Niestety, nie wyczyścił się
wcześniej ze sztucznych enzymów, którymi został zarażony przez Chemika.
Odmieniony TyberiusADHD, a raczej potwór, zbudowany z jego części oraz
części programu XaS, osobiście pozbył się swojej grupy hackerów i próbował
wykończyć pozostałe grupy Ruchu Oporu. Stoczyliśmy walkę....
‒ ...I wygrałeś! Dlatego ty dzisiaj jesteś tu, a nie on ‒ skonkludował
gospodarz unosząc brwi.
Jednak Arius jeszcze nie skończył.
‒ A ty? Czy pozbyłeś się sztucznych enzymów?
‒ Niby dlaczego? Przecież wpierw trzeba było je kupić od Chemika –
odrzekł arogancko. Nastała niekomfortowa cisza.
‒ Czy na pewno jesteś szczery w tej rozmowie? ‒ Aryjczyk nie ulegał
zapewnieniom Nomada. ‒ Nie kupiłeś żadnego towaru od Chemika?
‒ Przecież już powiedziałem…. Nie! ‒ Ehnathon2.0 nie ukrywał swojego
zniecierpliwienia. Kłamał! Po chwili jednak opanował nerwy, zmieniając
wektor uwagi gości. ‒ Chcę wam przedstawić moich towarzyszy. Hackerów.
W tej samej chwili do namiotu weszła niewielka grupa mężczyzn. Różnili
się strojem od tubylców. Mieli europejską odzież: kurtki i czapki bejsbolowe.
Milczący do tej pory Sigmund szepnął dyskretnie do Ariusa:
‒ Oni są uzbrojeni. To nie żadni hackerzy... to są tubylcy. Widać to po ich
owianych wiatrem twarzach. Ehnathon2.0 kłamie twierdząc, że nie kupił nic od
Chemika. Zasygnalizował to przecież Psycho!
Nomadzi usiedli przy ławie, po przeciwnej stronie Grupy Aryjskiej, tuż przy
Ehnathonie2.0.
‒ Dlaczego po zamachu w Londynie przestaliście być aktywni?
Wystraszyliście się? ‒ naciskał w mało elegancki sposób Arius, prowokując
gospodarzy. Domyślał się, że zaraz dojdzie do walki.
‒ Oh, Arius…. To proste ‒ odparł poirytowany Ehnathon2.0. ‒ Pracuję dla
XaS. Nawet jestem w zarządzie tej korporacji! Płacą mi ogromne kwoty abym
was zwodził i neutralizował. A tak w ogóle, to nie nazywam się Ehnathon2.0...
tylko Ehnathon!
‒ Jesteś jego sobowtórem? ‒ zapytał Sigmund, udając ciekawość i zyskując
cenną sekundę.
‒ Klonem! Ale klonem innego oryginału.... Będąc ścisłym w wypowiedzi.
Tak samo, jak Ehnathon2.0 jest klonem.
‒ O kurwa! Dyskutujemy z falsyfikatem! – zauważył w mało elegancki
sposób Zbyszko.
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‒ Czy to jakaś chińska tania imitacja? ‒ wtrącił prowokacyjnie roześmiany
Sigmund. ‒ Nie wierzę…. Tłukliśmy się dwieście kilometrów po pustyni, aby
mówić do skopiowanego ‘zawodnika’?
‒ Nie macie pojęcia o czym pierdolicie! ‒ uciął silnie wzburzony Ehnathon.
‒ Dosyć tego. Łapy do góry i oddawać spluwy!
Nomadowie błyskawicznie wsunęli ręce za swoje kurtki po broń.
Aryjczyk cały czas trzymał w silnym chwycie śrutówkę; a raczej obrzyn
własnej roboty. Dwulufowa broń była niezwykle skuteczna w pomieszczeniach
zamkniętych i wiele już razy dawała znaczącą przewagę ognia nad
przeciwnikami. Skrywał ją za połami swojego ulubionego, kuloodpornego
płaszcza, wzdłuż uda, z końcem luf tuż przy kolanie. Celował dokładnie w
Ehnathona.
Zbyszko w obu rękawach swojej płaszcza miał przymocowane, ukryte
przeróbki belgijskich pistoletów maszynowych FN kalibru 5.7x28 mm;
specjalnie zaprojektowanej broni do rozwalania kamizelek kuloodpornych i
szyb pancernych. Niewielkie i lekkie pociski osiągały zawrotną prędkość
wylotową prawie tysiąca metrów na sekundę. Magazynki, każdy mieszczący po
pięćdziesiąt nabojów, przylegały do lufy; ta nowatorska koncepcja wyróżniała
FN 5.7x28 mm z pośród innych pistoletów maszynowych. Chłopak odciął
zbędne dodatki, tak, aby pistolety bez problemu ukryć w szerokich rękawach.
Spust przeniósł do przodu, tuż przy wylocie lufy na specjalnie zamontowanych
rękojeściach. Całość kojarzyła się z pałką policyjną TONFA.
W drzwiach pojawiła się kobieta, ta sama, która przyniosła wcześniej
napoje. W ręku miała odbezpieczony granat! Uniosła go! Ale Sigmund był
szybszy. Z dwóch pistoletów kalibru '45 rozpoczął ostrzał; odstrzeliwując jej
rękę na wysokości łokcia! Rękę odrzuciło do tyłu, na ścianę z kolorowej
tkaniny, a granat wypadł ze zwiodczałej dłoni!
Zbyszko przeciągnął szybką serię z dwóch pistoletów maszynowych,
przewracając od razu ponad połowę siedzących Nomadów... a resztę mniej, lub
więcej raniąc!
Namiot wypełnił się hukiem wystrzałów oraz smrodem prochu
strzelniczego. Wyrwane części tkanek ludzkich, kawałki roztrzaskanych kości...
a nawet odstrzelone kończyny unosiły się w powietrzu. Zanim opadły, zdążyły
zmienić całą kolorystykę wnętrza komnaty namiotu.
Aryjczycy dysponowali przewagą ognia oraz doświadczeniem bojowym,
który zapewnił im zwycięstwo już w pierwszej fazie walki.
Zawiedziony nieskutecznością swoich kompanów, Ehnathon schwycił
siedzącego obok siebie Nomada i zasłonił się nim. Arius zwlekał ułamki
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sekundy z oddaniem strzału, ponieważ rozważał pojmanie żywego klona
Ehnathona. Jeśli faktycznie zasiadał w radzie XaS, to mógłby wiele powiedzieć
Niestety... ale Ehnathon miał całkowicie inne plany i wykonał
natychmiastowy przewrót do tyłu. Na linii strzału wciąż znajdował się Nomad,
który wbrew własnej woli osłaniał sobą ucieczkę klona. Należało więc
natychmiast usunąć przeszkodę!
Aryjczyk wystrzelił ze śrutówki…. Rój pocisków potężną siłą kinetyczną
odrzucił Nomada, chronionego skutecznie przez kamizelkę kuloodporną, aż o
metr do tyłu; unosząc go lekko do góry! Wtedy obrzyn wystrzelił drugi raz,
rozrzucając ostre pociski o szerszym polu rażenia, z uwagi na dalszą odległość
odrzuconego celu... odcinając od tułowia ofiary wszystkie kończyny. Tylko
głowa wciąż znajdował się na swoim miejscu, chroniona wysokim kevlarowym
kołnierzem, darła się paskudnie głośno!
Ehnathon w sposób mało elegancki, kryjąc się za ciężkimi zasłonami,
uciekał w popłochu!
Minęły zaledwie cztery sekundy strzelaniny… aż wreszcie eksplodował
granat, który wypadł wcześniej z odstrzelonej ręki kobiety.
Fala uderzeniowa zdmuchnęła ogień z pochodni, a liczne odłamki rozdarły
powietrze, dziurawiąc poszycie namiotu! Granat nie wyrządził jednak
znaczących szkód z uwagi, że wybuchł w kącie.
Po wszystkim Aryjczycy wstali, przeszukując dokładnie namiot. Niestety,
ale Ehnathon zdołał zbiec. Ruszyli za nim w pościg, kiedy... z zewnątrz
rozległy się serie z pistoletów maszynowych. Drzazgi filarów unoszących
konstrukcję namiotu i rozrywane kawałki tkanin ponownie wypełniły
przestrzeń. To jacyś niedobitki Nomadów, ukrytych za pobliską wydmą wciąż
próbowały kontynuować walkę.
Wtedy do akcji włączyli się pozostali Ariowie, którzy wcześniej rozstawili
się w pobliżu obozu. Ostrzeliwali ogniem ciągłym całe przedpole, czyszcząc
drogę swoim towarzyszom. Po minucie zmalała intensywność ognia.
Rozsiekani tubylcy ucichli. Reszta przestała okazywać dalszą chęć walki o
swojego lidera i rzuciła się do ucieczki.
Aryjczycy rozejrzeli się.
‒ Przeszukać obóz! ‒ krzyknął Arius.
Żołnierze aryjscy dwójkami sprawdzali każdy namiot. Sigmund z
przestrzeloną dłonią i biodrem trwał lojalnie przy Ariusie, który też krwawił.
Obaj mężczyźni wstrzyknęli sobie sterydy, aby nie utracić wartości bojowej.
Po kilku minutach przybiegł Zbyszko i nerwowo oznajmił:
‒ Powinniście to zobaczyć!
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Poszli za nim, w kierunku niebieskiego namiotu, stojącego z brzegu
obozowiska. Weszli do wewnątrz. Pośrodku siedziały kobiety, w różnym wieku
z założonymi rękoma na karkach. Były przyozdobione paskudnymi,
niepokojącymi malowidłami na odkrytych częściach swoich ciał; pół nagie,
przepasane tylko kolorowymi tkaninami. Ich twarze pokrywał dziwny,
agresywny makijaż. Z tyłu, za nimi stał z pistoletem pilnujący je operator
aryjski.
Arius ogarnął wzrokiem wnętrze namiotu i poczuł wzrastające ciśnienie
krwi.
Złość, którą z trudem opanowywał sprawiła, że zapomniał o bólu i
krwawieniu.
Przy ścianach namiotu były rozłożone kości zwierząt, znajdujących się na
liście gatunków zagrożonych. To łupy kłusowników... ale nie takich
zwyczajnych! Ci bestialscy przestępcy męczyli zwierzęta w swoich
patologicznych rytuałach, aby potem wysyłać ich mięso i organy do klientów
różnych sekt, którzy ekscytowali się cierpieniem. Wierzyli, że cierpienie zostało
zakodowane w tkankach w sposób, w jaki zapisuje się twardy dysk w
komputerach.
A te kobiety to zwykłe wywłoki, udające mniszki, prowadzące i celebrujące
te zakazane rytuały.
Arius zmienił magazynek w swoim Colt’38 i przyłożył do oka pierwszej z
brzegu zwyrodniałej kobiecie.
Spojrzał w jej tępe i puste oczy.
Zareagowała. Również spojrzała i spokojnie rzekła:
‒ Wiem kim jesteś. Znam cię…. Szanujesz zwierzęta! Polujesz na ludzi!
‒ Nie! Nie wiesz kim jestem! W ogóle mnie nie znasz! ‒ odparł bez
pośpiechu Arius. ‒ Szanuję świat.… I oczyszczam go z socjopatów oraz z
patologii!
‒ Nie masz litości dla ludzi?! ‒ kontynuowała zjadliwie, jakby próbowała
kupić sobie więcej czasu. A może jego litość?
Wpatrywał się w nią kilka sekund. Zdecydował, że jej odpowie:
‒ Zwierzęta nie wywołują wojen…. Zwierzęta nie zdradzają…. Zwierzęta
nie napawają się cudzym cierpieniem…. Zwierzęta nie oszukują…. Zwierzęta
nie generują nienawiści i nie mordują rytualnie! ‒ wyrecytował uśmiechając się
ledwo zauważalnie. ‒ To domena ludzi! Wszystkie cierpienia ludziom zadają
inni ludzie…. Nie zwierzęta! ‒ zrobił krótką przerwę i zapytał: ‒ Czy któreś
zwierzę kiedykolwiek cię skrzywdziło? Albo skrzywdziło kogoś, kogo znasz?
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Jego pytanie pozostało bez odpowiedzi…. Ale w zamian tego usłyszał
nielogiczny bełkot:
‒ Według kryteriów, które ty propagujesz, można śmiało powiedzieć, że na
świecie jest więcej złych ludzi od dobrych ludzi! ‒ kobieta próbowała z innej
beczki. ‒ Znaczy to, że prawie cała ludzkość jest upośledzona, sadystyczna,
wredna i zła. Ale to wciąż jest większość! ‒ wydarła się. ‒ W demokracji liczy
się właśnie większość! A tacy jak ty, to jakieś wyjątki, a nie większość!
Aryjczyk roześmiał się jej w twarz.
‒ Co ty bredzisz? Czy ty sama wierzysz w to, co mówisz? Jaka demokracja?
”Wasza” demokracja? ‒ zbliżył twarz do jej twarzy. ‒ Pierdolić taką ”waszą”
demokrację!
Odsunął od niej twarz, skrzywił się z obrzydzeniem i kontynuował:
‒ Natura określa prawo! To Natura daje człowiekowi warunki do życia…
pożywienie, powietrze, wodę! ‒ Arius splunął pogardliwie przez zęby. ‒ Twoi
liderzy to zwykli sadystyczni socjopaci! Podnieśli rękę przeciw Naturze!
Wypowiedzieli jej wojnę! A ty wywłoko, i tobie podobne, podlizujecie się do
nich i łasicie… za ochłapy przywileji, jakie im na was skapną!
Mniszka zmieniła gwałtownie wyraz swojej twarzy; jakby analizowała
przekaz Aryjczyka. Uśmiechnęła się sztucznie i śpiewającym głosem oznajmiła:
‒ Tu jest dwanaście mniszek. Twoje prawdy, które przedstawiasz z
pewnością trafiły do serc tych nieuświadomionych, biednych istot, które chcą
się nawrócić! Poprowadź więc! Przekonałeś do twojej prawdy! Zostań ich
Nowym Liderem!
Aryjczyk ogarnął wzrokiem cały tuzin cynicznych, zdradliwych,
sadystycznych wywłok i znudzonym głosem odrzekł:
‒ Nie jestem tu po to, aby was nawracać! Ale…. Jestem tu po to, aby
uwolnić od was cały umęczony Świat!
Przyłożył ponownie pistolet do jej oka. Pociągnął za spust.
Rozległ się huk. Kawałki odstrzelonej kości tylnej części czaszki
zapaskudziły ściany niebieskiego namiotu.

Dwadzieścia lat wcześniej:

S

pokój trwał krótko. Z oddali było już słychać silniki samochodów
terenowych. To zbliżali się kłusownicy. Jak zwykle pijani, darli się w
dżungli, nazywając to śpiewem. Dowodził nimi były francuski oficer, dezerter z
Legii Cudzoziemskiej. Wraz z nim zdezerterowało też kilku innych
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nieciekawych typów, którzy nie odstępowali go na krok. Postanowili dorobić
się w inny sposób; łapali zwierzęta tylko te, które były wpisane na listę
gatunków zagrożonych. Można było za nie dostać na nielegalnych aukcjach
nawet sto tysięcy euro za sztukę. Dezerterzy mieli dostęp do siatki
przemytników, skorumpowanej straży granicznej oraz opłacanych inspektorów
ONZ. Nielegalny interes był tak ogromnej skali, że każdy z pośredników miał
pełne kieszenie krwawych pieniędzy. Z tego powodu do kłusowników
dołączyli też tubylcy.
Pilot siedział w ciasnej klatce, zbudowanej z solidnych gałęzi, która została
zawieszona metr nad ziemią. Był głodny i miał gorączkę. Miał na sobie resztki
swojego postrzępionego munduru. Żadnego koca lub innego okrycia.
Szczególnie w nocy trząsł się z zimna. Został postrzelony i przytruty w czasie
powrotu z akcji przeciwko Legii Cudzoziemskiej. Kilku jego zuluskich
towarzyszy ostrzeliwało się do końca, aż wytracili wszystkie naboje. Tym, co
starczyło sił dobyli noże i przypuścili atak, ale snajperzy wycieli większość z
nich. Ci co przeżyli, ukryli się wraz z Białym Zulusem w pobliskich
opuszczonych zabudowaniach. Wtedy Legioniści zaatakowali ich gazem
trującym. To był wyjątkowo wredny gaz, stosowany już sto lat wcześniej, w I
wojnie światowej…. Powszechnie był znany jako ”gaz musztardowy”.
Nie dobili tylko Ariusa, ponieważ uznali, że można za niego dostać sowitą
nagrodę: dwieście tysięcy euro! Tyle oferował pobliski garnizon Legii
Cudzoziemskiej za Białego Zulusa.
Dwa samochody terenowe pełne dezerterów zatrzymały się gwałtownie po
środku piaszczystego placu, wzniecając ostry pył drażniący płuca. Wysiedli z
nich pijani, rzucając w stronę zawieszonych klatek puste puszki po napojach
oraz resztki jedzenia. Klatek było czternaście; wszystkie pełne. Siedziały w
nich, oprócz Białego Zulusa, smutne goryle oraz szympansy, przeznaczone na
ofiary rytualne dla europejskich i azjatyckich klientów.
Najbliżej klatki Pilota znajdowała się klatka ze Starym Gorylem, który
często wpatrywał się w niego zdziwiony, jakby zadawał pytanie: ‒ “Dlaczego
ludzie też krzywdzą innych ludzi?” ‒ Nie rozumiał zapewne logiki homosapiens... a raczej jej braku! Na jego małpiej twarzy często gościł wyraz
zatroskania i smutku. Nie krzyczał bez jakiegoś wyraźnego powodu. Wzbudzał
szacunek wśród pozostałych małp.
Pilot wstydził się przed Starym Gorylem za zachowania ludzi. Unikał też
jego wymownych spojrzeń… ale kiedy już ich wzrok spotkał się, to w uszach
Pilota dźwięczało natarczywe pytanie:
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”Kim jesteś biały człowieku?” ‒ Pytanie, a raczej głos, który go pytał był
niesamowicie realny! Pilot nawet obawiał się, że od tej gorączki i głodu
zaczynał tracić zmysły.
W jego stronę zbliżało się dwóch uzbrojonych tubylców, którzy stanowili
siłę pomocniczą dla dezerterów. Byli jeszcze stosunkowo trzeźwi, jak na tak
późną porę, i w dobrych humorach. Młodszy z nich odezwał się łamaną
angielszczyzną grożąc sękatym kijem:
‒ Biały Zulusie, dobra wiadomość jest taka, że dwieście tysięcy euro za
ciebie jutro zapłacą legioniści! ‒ zarżał psychopatycznym śmiechem. Z jego
jamy ustnej powiało odorem nieświeżej żywności.
‒ A druga, też dobra wiadomość jest taka ‒ dodał starszy z nich,
niedogolony, śmierdzący potem i tanimi narkotykami ‒ że dzisiaj stoczysz
walkę z gorylem! Ale nie przejmuj się. To będzie walka tylko do pierwszej
krwi! Chcemy przecież dostarczyć cię żywego!
Obaj ryknęli obłędnym rechotem, jak gdyby przestali być ludźmi. Często
poszturchiwali Pilota kijem.
Rozluźnili liny przytwierdzone do klatki, sadzając ją z Białym Zulusem na
zardzewiałą taczkę i skierowali się do pobliskiej szopy. Minęli rozchwiane
wrota wtaczając taczkę z klatką do jej wnętrza. Po chwili dotarli do centralnego
punktu. Zestawili klatkę i pośpiesznie wyszli z p stą taczką. Po dłuższej chwili
przywieźli drugą klatkę ze Starym Gorylem, który był przez kilka dni sąsiadem
Pilota.
‒ Znaj nasze dobre serca. Za przeciwnika będziesz miał przecież starca!
Będziesz miał łatwiej ‒ zanosili się od śmiechu tubylcy. ‒ Skoro zapewniasz
nam dwieście tysięcy dolarów….
Pilot spojrzał obojętnym wzrokiem w stronę potężnego goryla. Miał dużo
ponad dwa metry wzrostu i wyglądał groźnie. Mężczyzna widział wcześniej
jego ostre i masywne kły, których teraz goryl w ogóle nie pokazywał. Pazury
wielkości palców ludzkich też specjalnie nie eksponował.
‒ Walka odbędzie się dziś po południu! ‒ pijaczki rzucili na odchodnym i
wyszli.
Pilot przełamał wstyd za rasę ludzką i spojrzał w oczy goryla. Nie odnalazł
w nich ani smutku, ani strachu. Zamiast tego usłyszał:
”To nasza szansa!”
Pilot otrząsnął się przerażony i spytał w myślach sam siebie:
”Czy mówi do mnie goryl? Czy ja słyszę goryla?”
”Tak” ‒ odpowiedź wdarła się w jego umysł. Zaniepokojony odwrócił się
tyłem i usiadł. Tracił zmysły?
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Po południu kilku tubylców przyszło do szopy i ustawiło prowizoryczny,
wysoki metalowy płot na jej środku. Zbudowali coś w rodzaju areny do walki.
Zaraz potem zaczęli schodzić się dezerterzy i miejscowi; czyli lokalna
publiczność. Było ich może ze stu, albo trochę więcej. Rozsiadali się na
słomach i pijąc tanią whisky obstawiali zakłady: na ile czasu potrzebuje goryl,
aby wyrwał Pilotowi pierwszą kończynę. Najwięcej obstawiało opcję
dwadzieścia pięć sekund. Inni obstawiali też: którą kończynę urwie mu
pierwszą.
Kiedy pojawiła się największa menda wśród pozostałych mend, czyli
francuski dezerter, gwar ustał. Podpita gawiedź wstała i zaczęła klaskać.
Francuz ruchem dłoni uspokoił publikę i rozpoczął bełkotliwą przemowę:
‒ Jutro skasujemy dwieście tysięcy euro za jegomościa, który zaraz będzie
walczył w zaszczytnej sprawie. ‒ Wskazał ruchem głowy w kierunku Białego
Zulusa. ‒ To jegomość, który nienawidzi Legii Cudzoziemskiej oraz nienawidzi
nas! Ale to legioniści nienawidzą jego nade wszystko!
Gawiedź wydarła ze swoich gardeł wibrujący wrzask, którego na próżno
porównać z dźwiękiem znanym cywilizowanym ludom. Ich lider powtórnie
użył dłoni do uspokojenia tłumu. Kontynuował:
‒ Sto tysięcy idzie dla mnie! Drugie sto tysięcy do podziału! Dla was!
Znacie moją dobroć i szczodrość!
Publiczność w jakimś niepojętym transie zaczęła podskakiwać i klaskać
niczym klowni w kiepskim cyrku. Dezerter obdarowywał pijaną gawiedź
lekceważącym spojrzeniem swoich wyłupiastych oczu. Jego pociągła twarz
kiepsko pasowała do przydługich wąsów, z wplecionymi w nich resztkami
jedzenia oraz innych nieświeżych, ciężko do zidentyfikowania drobin. Chociaż
był dopiero w wieku średnim, zmęczona i rzadko myta cera, wiekowo była
starsza od reszty ciała, o całe dekady. W rysach twarzy miał wyrytą pogardę i
zdradę. Nie był typem mężczyzny, na którego widok kobiety same zrzucają
bieliznę. Wysoki, potężnie zbudowany, o wyrzeźbionych mięśniach w
siłowniach Legii… i tak urodą nie dorównywał Staremu Gorylowi.
Kiedy tłum ucichł, Francuz dodał:
‒ Umowa jest następująca: Biały Zulus powinien być jutro dostarczony do
garnizonu. Czy w całości, czy też nie? Nie jest istotne! Ważne, aby goryl nie
zjadł jego części, które mu oderwie! Coś przecież trzeba zanieść do Legii jako
dowód po nagrodę. Pilnujcie tego warunku! Gdyby goryl zaczął jeść jego
kończyny nakazuję strzelać! Jasne?
‒ Jasne! ‒ tłum odpowiedział chórem.
Kilku krewkich, pijanych tubylców otworzyło klatki….
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… Ale ani Pilot ani Stary Goryl nie spieszyli się do wyjścia. Popychani
kijami niespiesznie je opuścili. Stali przez dłuższą chwilę, przyglądając się
wrzeszczącym nietrzeźwym przygłupom, których zdobycze intelektualne
minionych wieków ominęły potężnym łukiem.
Człowiek i Goryl mieli przed sobą cały przekrój modelu społecznego o
nazwie "upadek cywilizacji".
Pilot pierwszy zrobił krok w stronę goryla i założył ręce na znak, że nie chce
walczyć z niewinną istotą. Goryl spojrzał swoim ciepłym wzrokiem w kierunku
Pilota i odwrócił się przodem do publiczności. Uniósł ręce w wojowniczym
geście i poderwał tłum oszalałej gawiedzi do stanu euforii!
W tej samej chwili Pilot też uniósł ręce do walki, gdyby jednak Stary Goryl
chciał zaatakować. Ale goryl chodził tylko w lewo i w prawo groźnie rycząc
ooraz machając silnymi łapskami; nie kwapił się jednak do bójki. Publika była
już w wojennym transie, kiedy….
… Goryl chwycił element ciężkiego metalowego płotu okalającego arenę i
wyrwał!
Szybko wyskoczył ze środka areny wprost na sektory oszalałych widzów. W
mgnieniu oka uderzył płotem w najbliżej siedzących wieśniaków, przecinając
na pół ich korpusy. Trysnęły fontanny krwi.
Następnie znalazł wzrokiem francuskiego dezertera, który jeszcze nie
zdążył ogarnąć powagi zaistniałej sytuacji. Goryl wyrwał następny element
ogrodzenia, zamachnął się i cisnął w niego ciężkim płotem. Francuz sięgnął po
swoją broń; ale zanim dobył pistoletu został pozbawiony głowy i kawałka
klatki piersiowej, które to części opadły na słomę kilka metrów dalej. Reszta
jego ciała siedziała na krześle jakby nic się nie wydarzyło.
Rozległy się pojedyncze wystrzały. Zareagowali co trzeźwiejsi dezerterzy,
ale strzały nie były celne. Zabłąkane pociski trafiały spanikowaną publiczność.
Pilot ogarnął sytuację w ułamku sekundy. Przeskoczył przez wyrwę w płocie
i złapał za pistolet maszynowy, zwisający z fragmentu ciała przeciętego na pół
tubylca. Wycelował do zszokowanej patologii i pociągnął za cyngiel.
Czterdzieści pocisków przeszyło ich ciała.
Za nim część z nich zdążyła bezwiednie opaść na słomę to błyskawicznie
przełożył magazynek i wygarnął całą długą serię w sąsiedztwo Goryla, aby
utorować mu drogę ucieczki. W sekundach wyciął przestrzeń w tłumie
prowadzącą do zepsutych wrót szopy.
Wybuchła panika! Dezerterzy i tubylcy uciekali z szopy w bezładzie.
Goryl dobiegł wreszcie do wrót, łamiąc je prawie w drzazgi. Wydostał się na
zewnątrz. Pilot wybiegł za nim. Złapał powietrze i poczuł zmęczenie; to skutki
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przewlekłej gorączki oraz nie wypłukanych z ciała pozostałości gazu
musztardowego. Goryl obejrzał się i zawrócił w jego kierunku. Złapał Białego
Zulusa oburącz, by ponownie kontynuować ucieczkę. Przemierzyli cały plac
rozpędzając wystraszonych kłusowników.
Goryl dobiegł do klatek. Chciał uwolnić pozostałe małpy, część zapewne
pochodziła z jego stada. Postawił Pilota i zaczął tłuc pięścią w kłódki.
Następnie wyrwał metalowy pręt, z pozostawionego w pobliżu generatora
prądu i wsadzał pomiędzy solidne drewna a stalowe skoble. Siła mięśni Goryla
rozrywała kłódki niczym zabawki. Pilot teraz już rozumiał, dlaczego Stary
Goryl często wpatrywał się w metalowe, długie przedmioty pozostawione na
placu. Już dawno chciał zdobyć narzędzie, którym mógłby się uwolnić wraz z
resztą małp!
W tym czasie Biały Zulus, odzyskując siły, skutecznie ostrzeliwał każdy
obiekt ruchomy lub nieruchomy, który tylko mógłby im zagrozić.
Kiedy już przestępcy, pozbawieni przywódcy, ogarnęli swój strach, to po
Pilocie, gorylach i szympansach nie było już śladu. Pozostały tylko puste,
otwarte klatki.

M

inęła doba, od kiedy stado uciekło z obozu nielegalnych handlarzy
zwierząt. Małpy szły szybko przez dżunglę, omijając wszystkie szlaki
komunikacyjne w postaci dróg czy ścieżek. Czasem, kiedy tylko Pilot osłabł, to
małpy niosły go przez gęstwiny i zarośla.
Biały Zulus obudził się po kilku dniach. Czuł jeszcze gorączkę, ale o wiele
mniejszą od tej, jaką miał w obozie. Rozejrzał się przytomnie, dostrzegając w
pobliżu goryle, czyszczące swoje bujnie zarośnięte części ciała.
Przy jego ręce stała odłamana plastikowa butelka po jakimś napoju
gazowanym, wypełniona czystą, pachnącą źródlaną wodą. Sięgnął po nią i
wypił wszystko. Teraz dopiero zauważył, że jest obłożony wzdłuż rąk i nóg
długimi liśćmi, wydzielającymi delikatnie wonny nektar.
Goryle zauważyły jego ruch i wymieniły uwagi między sobą. Stary Goryl
wstał i przyszedł do niego. Pilot usiadł.
Patrzyli sobie w oczy i komunikowali w przestrzeni: zwanej telepatią.
”Witaj Biały Człowieku” ‒ wdarł się w umysł Pilota spokojny, miły głos.
”Witaj Stary Gorylu” ‒ odpowiedział nie ruszając ustami.
”Razem dokonaliśmy wielkiej rzeczy.”
”To prawda” ‒ zamyślił się Aryjczyk. ‒ ”Czy wszystkim się udało?”
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”Tak. Szympansy poszły do siebie. Uważają ciebie za swojego przyjaciela.”
”To zaszczyt.” ‒ Pilot wzruszył się szczerze.
”Masz imię?” ‒ zapytał Goryl.
”Tak. Biały Zulus” ‒ odparł.
Goryl spojrzał do góry, w kierunku pobliskiej gałęzi. Wisiało na niej gniazdo
os, które nie kąsały.
”Zapytałem osy czy mogą zrobić miód dla ciebie?” ‒ mrugnął zawadiacko
jednym okiem Stary Goryl. ‒ ”I od kilku dni robią miód dla ciebie.”
”Miód? Dla mnie?” ‒ Pilot nie dowierzał.
”Jedz dużo miodu. Szybko wrócą tobie siły” ‒ po czym wstał i wrócił do
swoich.
Aryjczyk dopiero wtedy zauważył, że cała telepatyczna konwersacja nie
przebiegała w języku angielskim, ani żadnym innym mu znanym…. To był
bezpośredni przekaz myśli.
Pilot wiedział, że dostąpił niezwykłego przywileju. Został przyłączony do
Pól Morficznych, wypełniających wszystko to, co jest znane i nie znane
ludzkości. Czytał o tym dawno temu, ale dopiero teraz tego doświadczył.
Czytał o ludziach, którzy w różnych, niezwykłych sytuacjach dostawali
olśnienia; zaczynali rozumieć rzeczy będące tajemnicą świata. Przykładem jest
chociażby sam Leonardo da Vinci, który zniknął na dwa lata w jaskini, w
północnej Italii. Kiedy nieoczekiwanie powrócił, nie potrafił powiedzieć co się
wydarzyło. To wszystko co spotkało go potem, zapewniło da Vinci’emu miano
geniusza, wyprzedzającego epokę. Jego projekty maszyn zrealizowano dopiero
kilkaset lat później, w XX wieku.
Wiele osób, które wyprawiały się w opuszczone miejsca zaginionych
cywilizacji lub w tajemnicze zakątki Ziemi; powracało odmienionych. Miejsca
takie charakteryzowały się wzmożoną aktywnością energetyczną planety lub
występującymi w nich niewyjaśnionymi osobliwościami fizycznymi. Osoby te
twierdziły później, że poznały różne tajemnice. Literatura jest pełna opisów
przemian wielu ludzi, którzy głosili niesamowite rzeczy, a po latach oficjalna
nauka potwierdziła ich racje. Historia i medycyna zna osoby, które będąc w
jakiejś stresowej sytuacji, bądź niecodziennej ekstazie, doznają wizji... ciągu
cyfr. Są tacy, co je zapisują. Później często okazuje się, że są to wzory
użyteczne w przedmiocie fizyki mechaniki kwantowej czy fizyki nuklearnej.
Świat przyrody jest pełen przykładów świadczących o tym, że zwierzęta,
które są bliżej Natury, w odróżnieniu od ludzi, czerpią garściami z mądrości Pól
Morficznych. Dużo ssaków i ptaków korzysta z doświadczeń poprzednich
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pokoleń, a nawet całkowicie odmiennych gatunków zwierząt… zawartych w
składnicy wiedzy Pól Morficznych. Zauważono, że grupa ptaków nauczyła się
otwierać kapsle z butelek z mlekiem, stawianych przed drzwiami do domów w
Południowej Anglii. Było to całkowicie nowe zjawisko i doświadczenie. Po
wielu latach we Włoszech, spokrewnione rasowo ptaki umiały już zdejmować
kapsle z butelek, kiedy tylko takie butelki pojawiły się przed budynkami. Nikt
wcześniej ich tego nie uczył. Ptaki zamieszkują te same tereny przez cały rok i
nie preferują zmieniać miejsc pobytowych z uwagi na zmiany sezonów. Nie
miały więc kontaktu z ptakami mieszkającymi w Południowej Anglii. Według
wielu ornitologów oraz przyrodników umiejętność zdejmowania kapsli przyszła
z Pól Morficznych, do których umysły zwierząt mają naturalny dostęp. Inny
przykład pochodzi z Berlińskiego ZOO… gdzie kilka antylop nauczyło się
odpakowywać plastikowe torebki z kanapkami, które rzucali im turyści.
Delikatnie odsuwały zamek błyskawiczny nie niszcząc torebki, po czym
ostrożnie wyjmowały zawartość. Stało się to hitem w niemieckiej telewizji.
Kilka lat później australijska ekipa filmowa, pracująca dla dużej stacji
telewizyjnej kręciła serię przyrodniczą w Afryce. Jej członkowie zauważyli, że
dzikie antylopy przychodzą do ich stołu i sięgają po kanapki z lunchem.
Sfilmowali jak antylopy delikatnie odsuwają zamek w plastikowych
opakowaniach i wyciągają smakołyki ze środka. Od razu skojarzyli fakt, który
miał miejsce w Berlinie. Wykluczono, aby antylopy ze Środkowej Afryki miały
jakikolwiek kontakt z tymi, z berlińskiego ZOO. Zdaniem przyrodników
umiejętność została przekazana na duże odległości w formie pola
energetycznego, zwanego też Polem Morficznym.
Przykładów w świecie przyrody jest całe mnóstwo…. Tylko socjopatyczni
ignoranci próbują tym faktom zaprzeczać!
Tak samo, jak socjopatyczni ignoranci zaprzeczali przez długie lata istnieniu
UFO! Chociaż istnienia UFO potwierdziło już nawet wojsko czy NASA.
Skąd to wszystko się bierze?
Oficjalnie nazwa tego fenomenu to: ”Pola Morficzne”. Fenomen ów zakłada,
że w ‘czasie’ i ‘przestrzeni’ istnieją różne pola, które przenikają się wzajemnie.
Dla wielu ekspertów Pola Morficzne są tak samo ważne i oczywiste jak
Grawitacja czy Oddziaływanie Silne.
Cechą wspólną, łączącą te wszystkie fenomeny – Grawitację, Oddziaływanie
Silne i Pola Morficzne - jest fakt, iż istnieją jedynie jako teorie, aż do czasów
współczesnych... i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie, którąś z tych
teorii udowodnić naukowo, ponieważ obecna nauka nie dysponuje odpowiednią
wiedzą!
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Zarówno zjawisko Grawitacji jak zjawisko Oddziaływania Silnego do chwili
obecnej są fizyczną zagadką; chociaż znalazło się kilku pyszałków, którzy
twierdzili, że sekrety te poznali, tylko… nie mogą ich zapisać żadnym
logicznym wzorem!
Pola Morficzne, uważane przez wielu fizyków za integralną część fizyki
mechaniki kwantowej, działają w niemal w identyczny sposób: przekazują dane
na ogromne odległości w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w fizyce
kwantowej każdy zakodowany lub rozkodowany atom na Ziemi zachowuje się
inteligentnie, a jego wynik uzależniony jest od faktu, czy jest obserwowany.
Atom potrafi odróżnić kiedy działa w strefie obserwacji, lub poza nią i od tego
uzależnia swoje reakcje. Jeśli atom zostanie pobudzony lub zakodowany na
Ziemi, to w tej samej części sekundy inny atom zachowa się identycznie w
innym, odległym układzie gwiezdnym, oddalonym o lata świetlne! Czyli w
czasie rzeczywistym. Na tym właśnie polega fenomen fizyki kwantowej, której
częścią są niewątpliwie Pola Morficzne - Inteligentne Zasoby Natury.
Zasoby; od których ludzkość odłączyła się sama, wskutek własnej głupoty!
… Między innymi przez masońsko-syjonistyczną Komisję Edukacji
Narodowej wdrażającą toksyczne ”idee hermeneutyzmu”, czyli wyizolowania
się ludzkości od Natury.
Część mieszkańców Ziemi żyje w symbiozie z Naturą i czerpie pełnymi
garściami z zasobów Pól Morficznych i benefitów fizyki mechaniki kwantowej.
Pola Morficzne, to pole o bliżej niesprecyzowanej naturze fizycznej. Pole to
nadaje określoną formę bytom żywym, pełniąc funkcję dodatkowego czynnika
genetycznego, oprócz DNA. Istnieje zdolność każdego bytu do przekazu
pamięci i doświadczeń poprzez zapisywanie ich w Polu Morficznym - niczym
dane cyfrowe zapisywane na twardym dysku w komputerze, a następnie
przekazu późniejszym generacjom ludzi oraz innym bytom, poprzez aktywny
kontakt z ich polami.
Pola Morficzne, zwane też Pola Morfogenetyczne pierwszy raz opisano
dwieście lat temu. Teoria zakłada, że cała historia planety, historia cywilizacji,
doświadczenia wszystkich poprzednich cywilizacji są zapisane w postaci
trwałej. Zresztą wszystkie teorie współcześnie obowiązujące w fizyce,
potwierdzają prawidłowość tych założeń. Każde zdarzenie pozostawia zapis,
który może zostać przetworzony, ale nie może samoczynnie zniknąć. Tak jak
energia nie znika, tylko zamienia się w masę... i odwrotnie.
Cała zawarta pamięć w Polu Morficznym stanowi zbiór lub magazyn
wiedzy, do którego należy znaleźć tylko klucz. Przypuszcza się, że wielu ludzi,
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w jakiś niewyjaśniony sposób, zdobyło klucz do tej składnicy wiedzy i
rozwiązało wiele naukowych tajemnic. Potocznie mówi się, że dostali
”olśnienia”.
Jeśli Pola Morficzne pozwalają na komunikację telepatyczną pomiędzy
różnymi gatunkami zamieszkującymi Ziemię, to oznacza, że w dalekiej
przeszłości istniała co najmniej jedna starożytna rasa ludzka, którą taką
umiejętność zdobyła; czyli swobodnie komunikowała się ze zwierzętami, a
może również ze światem roślin. I nie ma nic w tym nadzwyczajnego! Ludzie,
zwierzęta i rośliny są sobie niezbędni nawzajem dla prawidłowego rozwoju i
równowagi w Naturze….
… To swoisty eko-system do prawidłowego funkcjonowania.
Ciekawostką są niesamowite właściwości wody, która w stanie ostudzonym
ujawnia swoją postać jako inteligenta oraz zdyscyplinowana struktura
krystaliczna; płatki śniegu budują symetryczne kolonie kryształów, z tysięcy
elementów, bez żadnej pomyłki. Istnieje powtarzający się wzór logiczny,
spotykany w każdym zakątku Świata. Roje pszczół budują idealne
geometryczne kształty plastrów miodu…. Dziewicze lasy rosną według ściśle
określonych wzorów geometrycznych…. Przykładów jest mnóstwo!

M

inęły następne dni w sielankowym obozie goryli. Arius, nazywany tu
przez wszystkich Białym Zulusem, obserwował uważnie zwyczaje i
więzi emocjonalne pomiędzy człekokształtnymi. Oglądał w przeszłości wiele
filmów dokumentalnych w telewizji o Afryce, ale… to nawet nie było wstępem
do zrozumienia zasad panujących w świecie ‘bez-ludzi’.
Ariusa zaskoczyła bezpośredniość i szczerość goryli. Nie znane były im
kłamstwa oraz ”wyścig szczurów’’ po władzę. Liderem stada nie zostawał
najsilniejszy fizyczne czy wyjątkowo przebiegły członek grupy….
... Liderem zostawał najmądrzejszy i najszlachetniejszy z nich wszystkich.
Pilot dyskretnie zerkał, kiedy samice i samce prowadziły narady, co do
ważniejszych decyzji swojej społeczności. Widział też ogromny ładunek
emocji, łączący te wszystkie osobniki. Samce przed snem odrywały części kory
z drzew i robiły z nich rodzaj szczotek. Rozłupywały cierpliwie wewnętrzną
stronę kory, odginając drzazgi na zewnątrz. Następnie obłaskawiały nimi swoje
samice, a te zadowolone dokładnie czesały swoje świeżo umyte futra.
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Sam przy okazji zastanawiał się, gdzie są resztki munduru, w którym
przecież uciekał z obozowiska kłusowników. Nie było go w jego pobliżu, ani
też nigdzie nie suszyły się.
Rozmyślania przerwała mu samica Starego Goryla. Przyniosła wodę z
pobliskiego źródła i wlała do kawałka plastikowej butelki, spełniającej rolę
szklanki. Robiła to dwa, trzy razy dziennie. Biały Zulus był jej niesamowicie
wdzięczny, zwłaszcza kiedy gorączka chwilami powracała.
Zrywała też często plastry świeżego miodu z gniazda os, wiszącego tuż przy
legowisku Pilota. Kładła świeży, pachnący miód obok kawałka plastikowej
butelki ze świeżą wodą.
Gorylica była skromna i dumna, dlatego też ich wzrok rzadko się spotykał;
ale jeśli już do tego doszło, to było widać w jej oczach coś niesamowicie
dobrego… kojącego, życzliwego.
Kiedy skończyła nalewać wodę, wyprostowała się i powoli odeszła.
Z drugiej strony polanki dało się zauważyć ekscytację wśród samców i
młodzieży. Po chwili wódz goryli uspokoił stado, a sam pośpiesznie skierował
się do Pilota.
Obaj spojrzeli na siebie pytająco. Ale to Stary Goryl zaczął:
”Niedaleko stąd pojawili się jacyś ludzie.”
”Legioniści, kłusownicy?” ‒ dopytywał telepatycznie Pilot.
”Nie. To nowi ludzie. Spadli z powietrza….” ‒ odpowiedział zdecydowanie
goryl. Po czym dodał: ‒ ”… Z latającego aparatu, jak ty byś określił.”
”To muszą być żołnierze… tacy jak ja” ‒ ożywił się. ‒ ”Może to
przyjaciele!”
”Powinieneś ich zobaczyć. Ostrożnie.”
”OK. Idziemy! Prowadź.” ‒ Biały Zulus zerwał się z legowiska i wypił całą
zawartość wody. Wtedy przypomniał sobie, że jest nagi… jeśli nie licząc
długich liści, pełniących rolę detoksu od drobin gazu musztardowego. ‒ ”A
gdzie jest mój mundur?”
Goryle spojrzały po sobie próbując rozszyfrować, co to jest mundur. Ale
zapobiegliwa samica Starego Goryla przewidziała sytuację i rzuciła nim w jego
stronę. Był czysty i suchy; chociaż niewiele z niego zostało.
Kilka minut później Stary Goryl prowadził Pilota przez gęste zarośla w
kierunku żołnierzy. Istniała realna obawa, że żołnierze omyłkowo potraktują
stado goryli jako bezpośrednie zagrożenie, co mogłoby poskutkować tragedią.
Szło z nimi jeszcze dwóch samców oraz samica Starego Goryla.
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Gdyby okazało się, że żołnierze nie są przyjaciółmi, należało zarządzić
natychmiastową ewakuację całego stada z obozowiska do całkiem innego,
odległego miejsca. Nie było zbyt wiele czasu.
Po piętnastu minutach dotarli wreszcie na niewielkie urwisko skalne.
Przyczajeni doszli do jego brzegu i znieruchomieli. W odległości stu metrów
dojrzeli pluton dwudziestu komandosów, uzbrojonych po zęby. Było wśród nich
kilku snajperów. Niektórzy nieśli wyrzutnie pocisków kierowanych oraz lekkie
moździerze.
”To nie są żarty!” ‒ przemknęły myśli Ariusowi. ‒ ”Kurwa! Kim oni są?”
Nie miał lornetki, a naszywki identyfikujące przy mundurach były zbyt
małe, aby dojrzeć z takiego dystansu.
Pilot już chciał przekazać Staremu Gorylowi, aby natychmiast ewakuował
swoje stado, kiedy….
… Dojrzał wreszcie dowódcę prowadzącego grupę komandosów. Przód
oddziału wyłonił się wreszcie zza uskoku skalnego. Oficer, wysoki i szczupły,
poruszał się energicznie, ale niezwykle specyficznie; był oszczędny w ruchach,
niczym robot. Arius znał tylko jednego takiego oficera… to był Edgar Snow!
Poczuł nagły przypływ ulgi oraz eksplodującą radość!
A więc… nie zapomnieli o nim! Lojalny major Snow!
Edgar Snow był pierwszym instruktorem Ariusa, który uczył latać go na
samolotach F-18 Super Hornet. Znali się już dobrych kilka lat. Aryjczyk był
ulubieńcem majora Snow. Zaraz, po ukończeniu Akademii Lotnictwa
Myśliwskiego, nie kto inny, ale właśnie major Snow namówił młodego Ariusa
do półlegalnej misji wojskowej ONZ w Republice Południowej Afryki.
Pilot i goryle cofnęli się kilka metrów od brzegu skalnego urwiska. Stary
Goryl patrzył pytającym wzrokiem. Aryjczyk uśmiechnął się i odrzekł:
”To przyjaciele. Przyszli mnie odnaleźć.”
”Wspaniale. Czas abyś wrócił do swoich.”
”Dobrze mi z wami…. Ale powinienem się pośpieszyć. Oni są w obcym
środowisku. Nie mogą liczyć teraz na dodatkowe wsparcie. Akcja z pewnością
jest nielegalna.”
”Idź już do nich” ‒ Stary Goryl ponaglał. Objął Pilota i przycisnął do swojej
potężnej klatki piersiowej. ‒ ”Masz wreszcie swoją szansę. Nie przegap jej. Idź
już!”
Następnie Arius zwrócił się do samicy Starego Goryla:
”Jesteś wspaniała….” ‒ brakło mu potrzebnych słów, więc po prostu
odważył się przytulić ją z całych sił. Stała przez chwilę nieruchomo, ale zaraz
221

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

odwzajemniła uścisk. Arius poczuł jej delikatne, czyste, przyjemne futro.
Pachniała świeżym lasem, szyszkami, orzechami kokosu i paprocią. Czuł ten
świeży zapach za każdym razem, kiedy zbliżała się do niego, aby uzupełnić
świeżą, źródlaną wodę w jego plastykowej szklance.”
”Już czas! Żołnierze są zbyt blisko!” ‒ przypomniał młody goryl,
obserwujący oddział.
‒ Do zobaczenia! ‒ zdążył powiedzieć Pilot, ale goryle pośpiesznie zniknęły
wśród gęstych zarośli i drzew. Sekundy później nie było już po nich żadnego
śladu.
Arius wyprostował się i ruszył na spotkanie z oddziałem.

Czasy współczesne:

A

rius zmienił magazynek w swoim Colt’38 i przyłożył do oka pierwszej z
brzegu zwyrodniałej kobiecie.
Spojrzał w jej tępe oczy.
Zareagowała. Również spojrzała i spokojnie rzekła:
‒ Wiem kim jesteś. Znam cię…. Szanujesz zwierzęta! Polujesz na ludzi!
‒ Nie! Nie wiesz kim jestem! W ogóle mnie nie znasz! ‒ odparł bez
pośpiechu. ‒ Szanuję świat! … I oczyszczam go z socjopatów oraz z
pasożytniczych mend!
‒ Nie masz litości dla ludzi?! ‒ kontynuowała zjadliwie, jakby próbowała
kupić sobie więcej czasu. A może jego litość?
Wpatrywał się w nią kilka sekund. Zdecydował, że jej odpowie:
‒ Zwierzęta nie wywołują wojen…. Zwierzęta nie zdradzają…. Zwierzęta
nie napawają się cudzym cierpieniem…. Zwierzęta nie oszukują…. Zwierzęta
nie generują nienawiści i nie mordują rytualnie! ‒ wyrecytował uśmiechając się
ledwo zauważalnie. ‒ To domena ludzi! Wszystkie cierpienia ludziom zadają
inni ludzie…. Nie zwierzęta! ‒ zrobił krótką przerwę i zapytał: ‒ Czy któreś
zwierzę kiedykolwiek cię skrzywdziło? Albo skrzywdziło kogoś, kogo znasz?
Jego pytanie pozostało bez odpowiedzi…. Ale w zamian tego usłyszał
nielogiczny bełkot:
‒ Według kryteriów, które ty propagujesz, można śmiało powiedzieć że na
świecie jest więcej złych ludzi od dobrych ludzi! ‒ kobieta próbowała z innej
beczki. ‒ Znaczy to, że prawie cała ludzkość jest upośledzona, sadystyczna,
wredna i zła. Ale to wciąż jest większość! ‒ wydarła się. ‒ W demokracji liczy
się właśnie większość! A tacy jak ty, to jakieś wyjątki, a nie większość!
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Aryjczyk roześmiał się jej w twarz.
‒ Co ty bredzisz? Czy ty sama wierzysz w to, co mówisz? Jaka demokracja?
”Wasza” demokracja? ‒ zbliżył twarz do jej twarzy. ‒ Pierdolić taką ”waszą”
demokrację!
Odsunął od niej twarz, skrzywił się z obrzydzeniem i kontynuował:
‒ Natura określa prawo! To Natura daje człowiekowi warunki do życia…
pożywienie, powietrze, wodę! ‒ Arius splunął pogardliwie przez zęby. ‒ Twoi
liderzy to zwykli sadystyczni socjopaci! Podnieśli rękę przeciw Naturze!
Wypowiedzieli jej wojnę! A ty wywłoko, i tobie podobne, podlizujecie się do
nich i łasicie… za ochłapy przywileji, jakie im na was skapną!
Mniszka zmieniła gwałtownie wyraz swojej twarzy; jakby analizowała
przekaz Aryjczyka. Uśmiechnęła się sztucznie i śpiewającym głosem oznajmiła:
‒ Tu jest dwanaście mniszek. Twoje prawdy, które przedstawiasz z
pewnością trafiły do serc tych nieuświadomionych, biednych istot…, które chcą
się nawrócić! Poprowadź więc! Przekonałeś do twojej prawdy! Zostań ich
Nowym Liderem!
Aryjczyk ogarnął wzrokiem cały tuzin cynicznych, zdradliwych,
sadystycznych wywłok i znudzonym głosem odrzekł:
‒ Nie jestem tu po to, aby was nawracać! Ale…. Jestem tu po to, aby
uwolnić od was cały umęczony Świat!
Przyłożył ponownie pistolet do jej oka. Pociągnął za spust.
Rozległ się huk. Kawałki odstrzelonej kości tylnej części czaszki
zapaskudziły ściany niebieskiego namiotu.
Krew opryskała twarze innych kobiet. Przestraszone krzyczały coś w swoim
języku, ale Arius nie miał litości dla nich. Rozwalał je po kolei, wierząc, że
oczyszcza świat ze zła. Potem jeszcze raz spojrzał na te wywłoki i ponownie
splunął.
Następnie przykucnął przy zwierzęcych kościach i dotknął je z należytym
szacunkiem. Mówił coś po cichu do nich, głaszcząc je delikatnie. Nikt nie śmiał
mu przeszkadzać.
Kiedy skończył, zawołał do swoich towarzyszy:
‒ Ukryjcie kości zwierząt, aby nie trafiły na żaden rynek lub aukcje.
Poszukajcie listy kontrahentów na te kości... Jeśli znajdziemy tę listę adresową,
to im również złożymy niezapowiedzianą wizytę!
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rzeszukali obóz, ale Ehnathon rozpłynął się. Wiatr wzmagał na sile,
przenosząc coraz większe ilości piasku, co ograniczało widoczność oraz
impet poszukiwań. Detektory ruchu i czujniki termowizyjne były mało
skuteczne w czasie takich warunków atmosferycznych.
Arius nie chciał ryzykować zdrowia swoich ludzi. W dodatku należało jak
najszybciej opuścić obóz, ze względu na możliwą odsiecz lub atak rakietowy z
pobliskich baz wojskowych.
Wsiedli więc pośpiesznie do samochodów i wyruszyli w drogę powrotną.
‒ Jakie masz wnioski z tej akcji? ‒ zapytał kierujący pojazdem Sigmund.
‒ Co prawda Ehnathona2.0 nie odnaleźliśmy, a Ehnathon-Klon uciekł
nam…. Ale dowiedzieliśmy się kim są i dla kogo pracują! A to duży sukces! ‒
odparł zamyślony Arius. ‒ Z całego Ruchu Oporu została tylko nasza Grupa
Aryjska. NewGoebbels i TyberiusADHD wykonali perfekcyjne swoje zadania,
chociaż zapłacili ogromną cenę, wraz ze swoimi ekipami.
‒ Pozostali wierni swoim ideałom – skonkludował zasmucony przyjaciel.
‒ Niewątpliwie. NewGoebbels rozwalił akcelerator w CERN co znacznie
spowolni i ostudzi zapędy XaS i tej całej patologi masońsko-syjonistycznej z
New World Order. To był potężny cios, po którym humanoidy i ich kapusie
będą lizać swoje rany przez miesiące!
‒ Myślisz, że tylko miesiące... a nie lata?
‒ Akceleratorów takich dużych jak CERN jest więcej. Niektóre są tajne, a
opinia publiczna w ogóle nie ma pojęcia o ich istnieniu. To akceleratory
należące do wojska albo do rządów. ‒ skrzywił się z odrazą Aryjczyk. ‒
Pytanie: czy wojsko lub rządy zdradziły swoje społeczeństwa i podjęły kontakt
z humanoidami? Zapewne... niektóre tak!
‒ A inne wnioski? ‒ dopytywał Sigmund, nie spuszczając wzroku z mało
widocznej drogi. Reflektory słabo spełniały swoją rolę, z uwagi na zawieję
piaskową.
‒ TyberiusADHD spalił maszt w Strasburgu. Spalił też całe zaplecze
elektroniczne 5G w mieście. To oznacza, że szkodliwa decyzyjność, czy
szkodliwy lobbing w urzędach UE nie będzie już tak intensywny i skuteczny
jak przedtem… urzędy Unii Europejskiej zostały skutecznie odizolowane od
tajnego globalnego systemu. XaS i inne korporacje z New World Order nie
mogą korzystać z oficjalnej sieci 4G, ponieważ łatwo można by było
rozkodować ich korespondencje i przekazy. Zrobił by to każdy początkujący
hacker.
‒ Czyli kupiliśmy tylko trochę czasu dla siebie? ‒ zamyślił się Sigmund.
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‒ Tak. Może miesiąc, może dwa. Ale potem znów nasi przeciwnicy
odzyskają siły. Ważne jest, aby nie zniweczyć pracy wykonanej przez naszych
przyjaciół TyberiusaADHD i NewGoebbelsa.... Abyśmy w pełni wykorzystali
przewagę, jaką nam zapewnili!
Po dłuższej chwili refleksji Arius zmienił obiekt dyskusji:
‒ A co u Klemensa? Tego młodzieńca z grupy NewGoebbelsa?
‒ W porządku. Ściągnąłem chłopaka do naszej tajnej bazy. Uczymy go wielu
sztuczek, ale NewGoebbels zdążył Klemensa już i tak wiele nauczyć. Jest
uczynny i... strasznie tęskni.
‒ Tak! ma za kim tęsknić.
Zamieć piaskowa niepokojąco spowalniała konwój czterech samochodów.
Zachodziła obawa, że Ehnathon-Klon powiadomi przez radio wojsko albo
najemników i zorganizuje zasadzkę. Z drugiej jednak strony, takie trudne
warunki uniemożliwiały Nomadowi na użycie jakiegokolwiek ataku z
powietrza. Drony i samoloty nie operowały w czasie trudnych warunkach
atmosferycznych.
Po kilkugodzinnej jeździe, zrobili sobie krótką przerwę na opatrzenie swoich
ran postrzałowych. Arius miał przestrzelone płuco, ale pocisk, który go sięgnął
był kalibru 5,56 ze stalowym rdzeniem; więc nie rozpadł się w ciele na drobne
kawałki, tylko przeszedł na wylot. Widocznie strzelał jakiś snajper, ukryty za
pobliską wydmą. Jego długi płaszcz kuloodporny zatrzymał wszystkie inne
klasyczne pociski z pistoletów. Sigmund z przestrzeloną dłonią radził sobie
całkiem dobrze, ale gorzej z rozerwanym biodrem. Istniała obawa, że pocisk
utknął w kości, co by wymagało szybkiej interwencji chirurgicznej. Reszta
Aryjczyków też odniosła rany, ale niegroźne.
Konwój ponownie ruszył na północny wschód, omijając groźbę ataków
izraelskich oraz potencjalne punkty kontrolne najemników, hojnie
sponsorowanych przez Saudów. Powszechnie wiadomo, że Saudowie to ród
żydowski wahabitów, którzy udają rdzennych mieszkańców Bliskiego
Wschodu. Roszczą sobie prawo do przywództwa w walce z syjonistami, ale w
taki sposób, aby syjonistów nie skrzywdzić. Saudów i syjonistów uważa się za
zwolenników New World Order, więc lepiej omijać ich sponsorowanych
sojuszników z ISIS. Należało jeszcze przed świtem opuścić tę niebezpieczną
strefę.
W tym celu Sigmund połączył się z rosyjskim hackerem Żenią, dawnym
kolegą z różnych projektów; między innymi ratowali zagrożonego BitCoina na
giełdzie. Wysłał do niego zakodowaną wiadomość.
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Żenia zatelefonował w ciągu kilku minut.
‒ Sigmund, w czym problem? ‒ usłyszał głos przyjaciela.
‒ Jesteśmy w Jordanii, sto kilometrów od Syrii ‒ zaczął bez wstępów. ‒
Chcemy wjechać do rosyjskiej strefy.
‒ Ale nie będziecie robić tam żadnych kłopotów?
‒ Nie. Żadnych kłopotów! Tylko przejazdem, do Europy.
‒ Ścigają was? ‒ dopytywał Rosjanin. ‒ Jest jakiś pościg?
‒ Nie. Jeszcze nie. Ale nie wiadomo czy nie będzie pościgu o świcie.
‒ Dobrze. Oddzwonię. A wy kierujcie się do rosyjskiej strefy ‒ Żenia
rozłączył się.
Arius spojrzał pytającą, ale Sigmund zaczął nucić jakąś ludową rosyjską
melodię.
Samochód strasznie trząsł, potęgując uciążliwości odniesionych ran.
Mężczyźni ponownie zażyli sterydy i środki przeciwbólowe. Akurat zastrzyki
zaczęły działać kojąco, kiedy zadzwonił telefon satelitarny.
‒ Co Żenia? ‒ zapytał niecierpliwie Sigmund.
‒ Trudno było..., ale znam osobiście dowódcę misji. Możecie wjechać do
strefy rosyjskiej. Posterunki was przepuszczą bez żadnych pytań.
‒ Żenia, masz u mnie dużą wódkę ‒ uradował się.
‒ Sigmund, ja nie piję już od trzynastu miesięcy! Ale mogą być jakieś
słodycze ‒ żartował Rosjanin.
‒ Ok. będzie... słodka wódka!
‒ Sigmund, bez czekoladek nawet do mnie nie przychodź! ‒ krzyknął.
Zareagował nerwowo, jak ktoś, kto ostro walczy z nałogiem. ‒ Rozłącz się, bo
cię Mossad usłyszy i wypowie wojnę wszystkim czekoladkom!
‒ Tym koszernym też?
‒ Doswidania.
‒ Doswidania.

K

olumna samochodów dojeżdżała do Syrii. Aryjczycy dostrzegli przez
lornetki pierwsze posterunki rosyjskie; niewielkie, umocnione,
kilkuosobowe. Przed nimi, stalowe zapory w kształcie wielkich pająków, do
blokowania rozpędzonych aut lub ciężarówek. Przy drodze, po jej obu stronach,
stało sześć wozów bojowych, uzbrojonych w działka dwudziestki piątki o dużej
sile rażenia. Nieco dalej, były widoczne rozlokowane haubice samobieżne
średniego kalibru.
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Auta powoli wytracały szybkość. Z tyłu nie było widać żadnego pościgu
milicji jordańskiej ani wojska. Do rosyjskich posterunków i blokad mieli
jeszcze dwieście metrów. Działka wozów bojowych były skierowane w ich
kierunku. Zbliżali się ostrożnie. Rosyjscy żołnierze, w oddali, sugestywnie
przeładowywali swoją broń osobistą.
Sytuacja stawała się nerwowa. Sigmund widząc to zapytał:
‒ Co robimy?
‒ Jedziemy. Jeśli zaczną się kłopoty, cofniemy się do najbliższej osady.
Potem zrobimy nowy plan.
Odległość do posterunku wynosiła już pięćdziesiąt metrów, kiedy... rosyjskie
wozy bojowe uniosły lufy swoich działek do góry, a żołnierze przy
umocnieniach opuścili kałasznikowy. To był znak, że Aryjczycy są mile
widziani w rosyjskiej strefie wojskowej w Syrii. Po ominięciu zygzakiem
stalowych zapór, dostrzegli rosyjskiego oficera, który gestem ręki zaprosił
przybyszów.
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

XI
Z

ielone grzbiety gór rysowały naturalną równowagę pomiędzy siłą a
spokojem. Góry Zachodniej Syberii, które co jakiś czas odwiedzał Arius,
uzupełniały jego energię. Tym razem też poszukiwał kontaktu z przyrodą,
ponieważ poczuł jak zbyt długa izolacja od Natury zakłóciła w nim sposób
autonomicznego rozróżniania pojęć.
Długi pobyt w miastach lub skupiskach mieszkalnych psuje percepcje i
miesza instynkty. Po jakimś czasie człowiek staje się produktem dopasowanym
do dziwacznego modelu jednostki samotnej w tłumie. Psychiatrzy znaleźli na to
pokręcone i dziwaczne określenia, klasyfikując to jako schorzenia. Zamiast
zalecać ludziom zwolnienie tempa tego bezsensownego wyścigu za produktami
cywilizacji, to przypisują leki na zobojętnienie..., aby bez żadnego buntu
realizować następne etapy otępienia społecznego według krwiożerczego planu
New World Order.
Aryjczyk unikał skutecznie tych wszystkich pułapek cywilizacji wyzysku.
Nie dawał się wprzęgnąć w cudze i obce kłótnie, wojny, ideologie społeczne i
quasi-kulturowe.
Pobyt w naturalnym środowisku uważał za akt oczyszczenia się ze
wszystkich tych brudów społecznych i ustrojowego szlamu. Stawał się na
powrót czysty! To indywidualny akt; odbudowujący jego osobowość… jego
”ego”.
Teraz, kiedy reperował zdrowie po akcji na Bliskim Wschodzie, zasadniczo
zwolnił tempo. Mógł sobie na to pozwolić, z uwagi na zakres poniesionych
szkód przez XaS i jego korporacyjnych popleczników. Ruch Oporu zadał kilka
ciosów, które zamroczyły przeciwników. Teraz obie strony liżą swoje rany i
szykują się do najważniejszej bitwy, kończącej tą wyczerpującą wojnę.
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Szlak wędrowny Aryjczyka obejmował różne starożytne miejsca, dawnych i
zapomnianych kultów. Starożytne ludy i cywilizacje czuły się częścią Natury,
czerpiąc z niej Siłę i Dumę. Natomiast cywilizacje, które sprzeniewierzyły się
Naturalnemu Porządkowi Świata... kończyły dość szybko i często w mało
spektakularny sposób.
Te upośledzone społeczeństwa zżerały własne ogony! Nosiły zgubne idee,
obiecując nowy nienaturalny świat. Skonstruowano nawet jego specjalne,
złudne określenie jako: Globalizm lub Nowy Porządek Świata, który nic nie
miał wspólnego ani z ‘porządkiem’, ani ze ‘światem’... ani z niczym ‘nowym’!
To zapyziały i karłowaty plan wąskiej grupy egoistów! O ironio... takie
scenariusze pojawiały się w przeszłości, w wielu prehistorycznych
cywilizacjach i starożytnych zaginionych rasach ludzkich.
”Nowy” Porządek Świata nie posiada żadnych treści, a jedynym jego celem
jest tylko uporczywa negacja ”Naturalnego” Porządku Świata lub inaczej:
Starego Porządku Świata.
Nowy Porządek Świata, to kwestionowanie naturalnych praw i obowiązków
wszystkich bytów w przyrodzie... ich pokojowej koegzystencji i wzajemnego
uzupełnienia. New World Order to przestępstwo przeciw ludzkości i przeciw
przyrodzie! Przestępstwo przeciw Naturze! Przestępstwo to, popełniają chciwi i
zagubieni we własnej pułapce egoizmu utracjusze, zarażając tym zakażeniem
inne niewinne, puste istoty!
Poprzednie wersje New World Order, z minionych dwóch stuleci to:
komunizm, kapitalizm, faszyzm. Przed nimi: były fałszywe religie. A w czasach
współczesnych to: medialny oraz ekonomiczny feudalizm. Cechą wspólną tych
wszystkich, sprzecznych ze sobą quasi-idei jest: ”obietnica lepszego świata”
(sic!). Taka: ”ziemia obiecana” dla niedorozwojów!
Ruch Oporu doskonale zdawał sobie sprawę, że ludzkość pogubiła własne
drogi, ponieważ zakazano jej kontaktu z Naturą. Doskonałym przykładem jest
Filozofia Hermeneutyczna. Ta idei powstała półtora wieku temu, a jej główne
przesłanie to: “... obowiązkowa izolacja całej populacji ludzi od reszty Świata
Naturalnego…”.
Hermeneutyka oddzieliła człowieka od planety w sposób bez precedensu w
znanej historii, zapominając, że... człowiek z uwagi na swoją fizjonomię jest
zależny od planety i przyrody... powietrze, woda, grawitacja to czynniki
naturalne!
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Ale prawda i fakty nie odgrywają tu żadnej roli! Bo przecież Hermeneutyka
jest tylko ‘ideą’ a nie ‘prawem natury’... więc każdy głupiec może się w tej idei
wypowiedzieć. A jeśli fakty są inne, to gorzej dla faktów!
Takim właśnie sposobem, w wieku XXI nastąpił skokowy rozwój techniki
użytkowej, który jest wprost-proporcjonalny do zidiocenia rasy ludzkiej!
Narzędzia do ogłupiania rasy ludzkiej są wstydliwie prymitywne: to
smartfony, gry video, portale społecznościowe kontrolowane przez
korporacyjne agendy, nieużyteczne medialne akcje społeczne, fundacje LGBT,
a nawet telewizje śniadaniowe... no i internet rzeczy 5G.
Najśmieszniejsze jest to, że poza nielicznymi wyjątkami... ludzkość czuje z
tego powodu nieuzasadnioną dumę!
Hermeneutyka jako obowiązkowy element kulturowy był wprowadzany w
sposób siłowy i został przymusowo wpisany w niemal wszystkie programy
edukacyjne; począwszy od gimnazjum aż po akademie. Wszystkie systemy
nauczania państw przynależnych do cywilizacji Zachodu oraz większości
państw azjatyckich - czyli ONZ - wbijają w głowy młodzieży hipotezę, że: ”…
przyroda to czynnik obcy, szkodzący i hamujący rozwój. Planeta jest po to, aby
ją eksploatować i wyzyskać!...”
Ale specjaliści od ogłupiania tych, co już i tak są ogłupieni... zafundowali
dodatkowy; przeciwstawny biegun głupoty. Otóż ogłosili, że ludzie powinni
jednak dbać o planetę i nie przyczyniać się do jej ocieplenia! Twierdzili: że to
nie korporacje są winne ociepleniu… czy nie są winne wybuchy nuklearne... ale
nieodpowiedzialne społeczeństwa.
Zgubna hermeneutyka zakazuje kontaktu młodzieży ze światem zwierzęcym
i światem przyrody. Dlatego więc w szkołach zastąpiono postacie zwierzątek
postaciami nienaturalnymi, typu: obcięty palec z jednym okiem, czy jakieś
dziwne stwory nieorganiczne. Nawet bajki dla najmłodszych oraz kreskówki
dla młodzieży są ocenzurowane od postaci zwierząt.
Wszystko po to, aby odizolować ludzi od Natury oraz stłamsić w ciasnych i
smrodliwych gettach zwanych potocznie: “miasta i wsie”.
Ci nieszczęśni ludzie, czyli produkty New World Order, byli niczym kompas
bez wskazówek. Już nie należeli do Świata Naturalnego…. A jeszcze nie
należeli do żadnego innego świata…. Nawet tego zastępczego!
W zagubieniu narkotyzowali się, utraciwszy swoją płeć, historię, tradycję nie rozróżniali już wartości!
Arius i jego Grupa Aryjczyków nie stawiali sobie celu ratowania ludzkości,
bo niby co oznacza ludzkość?
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Ariowie nie identyfikowali się w żaden sposób z pędzącymi, wrzeszczącymi
idiotami….
… Jedynie próbowali ratować Świat Natury, wraz z tymi ludźmi, którzy
sami z siebie chcą się uratować, identyfikując się z Naturą.
Reszta ludzkości, mówiąc kolokwialnie, średnio ich obchodziła!
A mówiąc dokładniej: tak zwana cywilizacja w ogóle ich nie obchodziła. Bo
to przecież jej głupota oraz naiwność w Nowy Porządek Świata był przyczyną
nadciągającej zagłady.
Arius rozmyślał intensywnie wpatrując się w zalesione góry Zachodniej
Syberii. Kilka dni wcześniej był w Polsce, a przedtem w Bułgarii i Serbii. Cały
tydzień spędził też przy zachodnich brzegach Morza Czarnego. Odwiedzał tam
starożytne i zapomniane miejsca kultu Cywilizacji Scytyjskiej, tak przecież
bliskiej Aryjczykom. Ariowie byli częścią tego najpotężniejszego Imperium
Starożytności. Imperium Scytyjskie rozciągało się od rzeki Łaby w Europie
Środkowej przez Syberię Zachodnią, Pustynię Gobi i dalsze zakątki Azji.
Scytyjskie dzieje spisane są w wielu kronikach Persów, Egipcjan, Rzymian,
Chińczyków, Hindusów, Greków i Żydów. Najstarsze dowody na istnienie
Imperium Scytyjskiego sięgają dwunastu tysięcy lat!
Te fakty są zajadle zwalczane przez masońsko-syjonistyczny New World
Order! Nowy Porządek Świata sfałszował historię, aby wymazać z jej kart
Imperium Scytyjskie, które swoją siłę i witalność czerpało z Natury. Stara rasa
Ludów Aryjskich niosła przekaz dawnych mądrości i sposobów kontroli
Energii. To właśnie Natura oraz rozumienie Energii planety jest kluczem do
sukcesu!
To właśnie Prawo Natury jest biczem na New World Order!
Siła Imperium Scytów opierała się na bliskich związkach z Naturą. Scytowie
umiejętnie odczytywali Świat Naturalny oraz byli częścią tego Świata. Dlatego
potęga ich Imperium trwała bezprecedensowo długo w historii ludzkości.
Scytowie władali potężnym Imperium przez wiele tysięcy lat….
Żadna inna cywilizacja - znana współczesnym historykom - nie trwała dłużej
lub porównywalnie długo. A najdłużej trwające Imperium Rzymskie istniało
tylko siedem wieków.
Dlaczego Scytowie utracili swoją potęgę?
Znakomite pytanie…., które jest też przestrogą!
Koalicja wrednych i nieistotnych cywilizacji zakaziła Scytów, Ariów i
Lachów - obcymi i toksycznymi ideami… nową semicką religią;
zmodyfikowaną dla ludów Europy.
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Scytowie mogą odzyskać należną im siłę i potęgę tylko wtedy - jeśli odnajdą
swoją dawną oryginalną, prawdziwą tożsamość i tradycję - zapewniającą ich
ponowny rozkwit i świetność.

K

ażde miejsce starożytnego kultu, które odwiedził Aryjczyk doładowywało
go w ogromne ilości energii. Wyłapywał sygnały Pól Morficznych z
pakietami doświadczeń i mądrości dawnych cywilizacji. Przy okazji jego płuco
regenerowało się w niespotykanie szybkim tempie. Teraz mógł już wspinać się
na szczyty gór bez najmniejszych kłopotów. W swojej chacie, a ściślej: pustelni,
przyrządzał sobie różne mikstury ziołowe, według starych receptur. Wyganiał z
siebie różne uciążliwe emocje i toksyczne zajawki, będące wynikiem zbyt
długiego pobytu w realiach tzw. quasi-cywilizacji, czyli realiów New World
Order.
Arius śmiał się często, kiedy tylko pomyślał o tych wszystkich ruchach,
zwanych ”ezoterycznymi”, znanymi powszechnie jako New Age. Wielu
nawiedzonych oszustów publikowało książki lub nawet filmiki w Internecie
twierdząc, że posiedli tajemnicę magii…. Wielu naiwnych ‘łyknęło to niczym
parówkę bez keczupu’.
Quasi-eksperci od New Age obiecywali naiwniakom, że znają kody
magiczne i czary. Należy kupić tylko ich książkę za odpowiednią opłatą... lub
wyślą sekretne zbitki sylab przez pocztę internetową, oczywiście po
wcześniejszym uiszczeniu opłaty.
Głupota rodzaju ludzkiego zawsze potrafiła zaskoczyć pozostałe, wybitne
oraz inteligentne jej wyjątki. Tak, wyjątki! Bo ludzkość inteligentnych
osobników ma tylko jeden procent. Chociaż i to raczej zawyżona liczba.
Jeśli sięgnąć do starożytnych przekazów, to jasno z nich wynika, że w magii
wcale nie chodzi o żadne kody sylab lub czary. To kompletne nieporozumienie!

M

agia to rodzaj łącznika, spoiwa Świata Natury ze wszystkimi Bytami w
jej przestrzeni. Jeśli jakikolwiek Byt jednostki ma zdrowe łącze z
Naturą, jest jej częścią, to może tę Naturę uzupełniać poprzez jej kształtowanie,
wnoszenie nowych form, nowych zdrowych struktur. Siła Świata Natury ma
charakter dynamiczny, jest witalna i nieograniczona! Przekształca się! Rozwija!
Ewoluuje!
Świat Natury jest jak super-komputer kwantowy z licznymi przyłączami!
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Jeśli więc jakiś potencjalny Byt ma zdrowe połączenie, spoiwo z Naturą; to
wtedy następuje inter-akcja w obie strony, czyli Byt indywidualny może
kształtować Naturę - tak samo, jak Natura może kształtować Byt! Oczywiście w
określonych proporcjach.
Oznacza to, że poprzez silne połączenie z Naturą indywidualny Byt może
”zakrzywiać” rzeczywistość i generować pożądane zdarzenia i fakty…. Tak
właśnie rozumieli Magię w starożytności szamani i mędrcy Scytyjscy, a później
Aryjscy.
To zjawisko zresztą jest dopuszczane przez współczesną wykładnię
oficjalnej nauki XXI wieku, która tłumaczy teoretycznie osobliwości oraz
zakrzywienia w czaso-przestrzeni. To ścisła składowa mechaniki kwantowej!
Oznacza to, że człowiek mógłby kształtować przyszłość z poziomu atomów!
… Zakrzywiać czas… a nawet budować rzeczywistość!
To właśnie są Nauki Scytów, Ariów, Lachów - które przekazała im Natura.
Co więc stoi na przeszkodzie, aby współistnieć z Kosmosem?
Na przeszkodzie stoją wszystkie ideologie, które próbują wyizolować
człowieka od Natury!
Rewolucje, religie, wojny, ideologie, ustroje polityczne robiły wszystko, aby
ludzkość pogubiła wartości i kierunki prawidłowego rozwoju. Uwikłanie się w
wymienione ideologie czy ruchy społeczne to stracony czas!
Każda nowa ideologia to stracony czas!
Każda nowa ideologia to wypchnięcie istoty ludzkiej z należnego jej miejsca
w Świecie Natury... należnego jej miejsca w Kosmosie.
Ludzkość dryfuje od setek tysięcy lat…. Bo właśnie komuś na tym strasznie
zależy!
Aktualnym celem dla Grupy Aryjskiej było przywrócenie relacji i proporcji
ze Światem Natury. Złapanie z nim kontaktu. Nawiązanie dialogu z Kosmosem.
Kiedy Arius poczuł się wreszcie oczyszczony, zdecydował o powrocie do
walki.

2000 tysiące lat wcześniej:

Z

aczynało świtać. Słońce powoli pokrywało swoim jaśniejącym światłem
ogromne pole bitwy, które jeszcze wczoraj, do późnego wieczoru, było
pełne wrzawy i okrzyków bitewnych.
Widok był zarazem wspaniały, jak też odrażający w swojej ogromnej skali.
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To efekt historycznego zwycięstwa Imperium Scytii Europejskiej nad
pyszałkowatym i nienasyconym Imperium Romanum!
Ariów, prowadził do bitwy sam lider Ariovistus, co znaczy w języku
scytyjskim: Lider wszystkich Ariów.
Ariowie, zwani potocznie Aryjczykami lub też Lachami, stanowili rdzeń
Imperium Scytii Europejskiej; większej części, do której zaliczała się również
Scytia Azjatycka. Obie Scytie sięgały od rzeki Łaby w Europie, aż do brzegów
Morza Kaspijskiego w Azji…. Ale bywały długie okresy historyczne, kiedy
Scytia Azjatycka wytyczała granice nawet o dwa tysiące kilometrów na wschód
od Morza Kaspijskiego!
Scytia Europejska wielokrotnie powiększała swoje zdobycze terytorialne,
przekraczając rzekę Łabę, aby zdobyć nowe ziemie położone daleko za rzeką
Ren, w ówczesnej Galli, prowincji rzymskiej.
Ariowie przekroczyli rzekę Ren już w roku 58 przed naszą erą (p.n.e.), co
spowodowało wydarzenia historyczne nazywane powszechnie jako Wojny
Galijskie.
Natychmiast przeciwko nim wyruszył, z całą swoją potęgą kilku legionów
rzymskich, osobiście Gaius Julius Caesar. Zainicjowało to kilkuletnią, krwawą
wojnę, zakończoną wygnaniem aryjskich Lachów z Galli za wschodni brzeg
rzeki Ren. Ariovistus stracił w wyniku tych działań swoje dwie żony.
Niestrudzeni i pewni siebie Ariowie uderzyli więc w inne strategiczne
miejsca Imperium Rzymskiego. Już w roku 55 p.n.e. zaatakowali prowincję
rzymską Panonię, gdzie głównodowodzący Ariovistus bezlitośnie wyrżnął aż
trzy legiony rzymskie! Następnie powrócił do rzymskiej Galli, przekroczył
ponownie rzekę Ren i przez następne dwa lata walczył przeciw Rzymowi.
– To nasze następne wielkie zwycięstwo! – donośnym, radosnym głosem
zawołał Gonsiorek, dowódca ciężkiej kawalerii scytyjskiej. Stał kilka kroków z
tyłu, tuż przy wejściu do namiotu sztabowego i popijał z miedzianego pucharu
ciepłe kobyle mleko.
– Tak – przytaknął zamyślony Ariovistus, wpatrując się w pole bitwy, jakby
jeszcze szukał tam ukrytych wrogów lub pozostawionych zasadzek.
– Ludzie Mieszka i Wołody sprawdzili dokładnie pole. – Gonsiorek wyczuł
jego niepokój. – Najemnych dorżnęli, a rzymskich oficerów i centurionów
pojmali w pobliskim lesie. Ukryli się w nim niczym dziewki! – dorzucił
pogardliwie.
– Twoja ostatnia wspaniała szarża rozbiła tylną flankę Rzymian. –
Niespodziewanie zmienił kierunek rozmowy Ariovistus. Odwrócił się
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spoglądając w oczy swojego wiernego druha. – Będą z pewnością śpiewali o
tym nasi pieśniarze.
Dowódca kawalerii lekko skinął głową i zamilkł. Oparł się o swój solidny
miecz, oblepiony krwią i kurzem.
Ariovistus był potężnej postury, jak niemal każdy z jego kompanów
dowodzących piechotą lub kawalerią. Nosił złote zapinki, wplecione w jasne,
połyskliwe, szaro-brązowe włosy. Jego ciężka zbroja z metalowych płyt w
ogóle nie krępowała ruchów w bitwach, w których uczestniczył osobiście przy
każdej nadarzającej się okazji. Duże, silne, żylaste dłonie przyozdabiały liczne
sygnety i pierścienie.
Wtem zasłony namiotu rozwarły się i wyszła śliczna kobieta w średnim
wieku. To Cweta Elrus, ulubienica władcy Ariów.
Spojrzał na nią zdumiony i zapytał:
– A ty skąd…. Tutaj?
– Nie gniewaj się, proszę. Nie mogłam siedzieć z dala od wrzawy pola
bitewnego! Tyle się tu przecież dzieje…. – Jej ujmujący uśmiech spowodował,
że Ariovistusowi natychmiast minęła złość za niewykonanie przez nią jego
polecenia.
– Miałaś czekać w bezpiecznym miejscu, w obozie do zakończenia bitwy! –
rzucił jeszcze szorstkim głosem. Ale po chwili przystojna i pewna siebie twarz
napełniła się troską.
– Tak też było. Wyszłam z obozu już po bitwie. – Cweta złapała go za rękę. No, już się nie gniewaj! Chciałam cię ujrzeć.
– A gdzie twoja młodsza siostra, Wanda?
– Została w obozie. Jest bezpieczna.
Stali tak chwilę zamyśleni. Pierwsza milczenie przerwała kobieta.
– Wspaniałe zwycięstwo Ariusie! – To zdrobnienie imienia od Ariovistus.
Cweta należała do wąskiego grona przyjaciół, którzy mogli sobie pozwolić, bez
żadnych konsekwencji, na taką bezpośredniość. – Scytowie rozbili już
wszystkie siły Rzymu rzucone w okolice Renu! W tym roku nie będą w stanie
wysłać więcej legionów przeciwko nam.
– Tłuczemy ich też w Panonii! Wiążemy ich walką w kilku miejscach naraz!
– Tak. To dobra kampania wojenna. Czuć już jej sukces! Można ją porównać
do wojny i chwały oręża Ariów i Lachów z przed pięciuset lat, kiedy Scytia
Azjatycka została napadnięta przez wojska Persów, samego Cyrusa II. Wtedy
liderka Scytii Azjatyckiej pani Tomyris z Massagetae poprosiła o pomoc
wojskową panów Scytii Europejskiej. Ci nie pozostali głusi na jej prośby i
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przysłali mnogie wojska wraz z ciężką kawalerią, przyodzianą w żelazne
zbroje, których nigdy przedtem wojska perskie nie widziały!
Cweta Elrus nawiązała do jednej z najważniejszych i największych bitew,
jakie znała historia. Cyrus II przyprowadził na pole bitwy dwieście tysięcy
swoich perskich żołnierzy… ale zdziwił się, kiedy ujrzał taką samą liczbę
żołnierzy wroga, sadowiących się po przeciwnej stronie stepowego pola. Był
rok 530 p.n.e.
Lachowie, Aryjczycy, Suewowie, Alanowie i pozostałe plemiona obu Scytii
w bitwie tej rozbiły całkowicie Imperium Achaemenidów, zabijając Cyrusa II;
co dokładnie opisał historyk Herodot oraz odnotowały Kroniki Perskie.
– Oby tak było. – Ariovistus odszedł kilka kroków. Znał Cwetę już wiele lat
i wiedział, że nosi w sobie jakąś tajemnicę. Próbował wydobyć od niej chociaż
jej część, ale kobieta strzegła swojego sekretu.
Pomimo to, zaufał jej…. To poprzednie dwie jego żony przyjęły ją do
dworu. Darzyły ją szczególnym zaufaniem. A on nie chciał tego zepsuć. W
dodatku Cweta umiała doradzić w szczególnie trudnych sytuacjach, co
Ariovistus już kilkakrotnie miał okazję sobie cenić.
– Wiem Ariusie, że chcesz mnie o coś zapytać – wyszeptała. – Myślę, że już
czas, abym mogła udzielić ci odpowiedzi.
– Kim jesteś? – spytał szybko. Chciał zrzucić ciężar ciekawości.
– Moje imię to Cweta od Elrusów.
– Elrus? Nie słyszałem takich imion wśród Arian czy Lachów. A nawet w
całej Scytii, czy w Rzymie.
Kobieta zbliżyła się do niego. Słyszała jego oddech.
– To prawda…. Ale zarówno Scytowie, Lachowie i Ariowie należą do tej
samej starej rasy ludzkiej co Atlanisowie, z których wywodzą się rody Elrusów
i Neribu.
– Starej rasy ludzkiej? – powtórzył zdziwiony Ariovistus.
– Dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat temu byliśmy wiodącą rasą na Ziemi.
Później nastąpiło wielkie oszustwo, którym sterowały humanoidy, a którym wy
daliście nazwę: ”złe trolle”. Dumna i silna rasa niemal całkowicie zniknęła w
wyniku tego oszustwa… ale przetrwało kilka tysięcy osób, które stanowiły
załogi potężnych, żelaznych okrętów. Dopłynęli oni do dziewiczych,
niezaludnionych wysepek, unikając wściekłych pościgów ”złych trolli”. Po
kilkuset latach zdecydowali, że dotrą na stały ląd i poszukają takich jak oni.
Udało się…. Wśród licznych ras ludzkich odnaleźli kilka ukrytych kolonii, w
tym kolonię zamieszkującą dżungle w Afryce środkowej rodów Elrusów i
rodów Neribu. To potomkowie senatora Elrusa oraz generała Io Neribu, który
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też był senatorem Kontynentu Atlanis. Zjednoczyliśmy siły i wypowiedzieliśmy
wojnę humanoidom, czyli ”złym trollom”!
– Powiedziałaś, że twoja rasa jest bliska rasie Aryjskiej, Scytyjskiej, czyli
Lachów – uściślił Ariovistus. – Ale ty masz inny kolor skóry... oraz kilka
innych szczegółów….
– To fakt! Nazywamy siebie rasą Biało-Stalowych… z uwagi na kolor skóry.
Dawno temu było inne powietrze oraz inny skład światła docierającego ze
Słońca. Nasza skóra ewoluowała do optymalnych warunków…. Tak samo, jak
wasza skóra, włosy i cechy zewnętrzne przystosowały się do warunków
obecnych. Ale to są tylko szczegóły efektu ewolucji i czasu jej trwania.
Natomiast genetycznie nic się nie zmieniło.
– To znaczy? - zniecierpliwił się, ale nie okazywał tego.
– Rasa ludzi Biało-Stalowych rozdzieliła się, aby łatwiej wykonywać
zadania i cele jakie sobie postawili. Przeniknęli do innych społeczeństw i
cywilizacji… a część zbudowała nowe, swoje cywilizacje! To właśnie wy
Ariowie, Lachowie i Scytowie jesteście jej dziełem. To właśnie wam udaje się
więcej aniżeli pozostałym rasom ludzkim; chociaż nie jesteście liczebną
przewagą. To wasza inteligencja i mądrość daje wam tę przewagę! Mówiąc
prawdę: to macie o wiele większy potencjał, od tego, który oferują wam czasy
współczesne. Dla przykładu doskonale powozicie oraz jeździcie konno,
doskonale żeglujecie… ale równie dobrze moglibyście prowadzić pojazdy
mechaniczne czy latające żelazne rydwany wojenne! Posiadacie - jako rasa - do
tego specjalne i unikalne predyspozycje!
– A wy? Skoro jesteście tacy jak my? Jakie macie zadania?
– Dokładnie tacy jak wy! Jak wcześniej powiedziałam: różnice zewnętrzne
są wynikiem ewolucji i składu atmosfery planety…. Ale geny, łańcuch DNA,
czyli to wszystko co wy Scytowie nazywacie ”waszą unikalną krwią” są
identyczne z naszymi! – Kobieta próbowała unikać naukowych opisów, które
mogłyby stanowić przeszkodę w konwersacji przedstawicieli dwóch różnych
epok… ale nawiązywała do tego, że zarówno Atlanisowie, Ariowie i Lachowie
posiadają tę samą haplo-grupę R1a1.
– Wiem, że mówisz prawdę. Czuję to! – Ariovistus błyskawicznie
wyłapywał sens jej wypowiedzi.
– Niewielka grupa Biało-Stalowych postanowiła, że w odróżnieniu od
pozostałych, nie zmieni cech zewnętrznych swojej starej rasy i sztucznie
zatrzyma ewolucję. Udało się to dzięki naszej zaawansowanej wiedzy. I nawet
teraz, po upływie dwustu pięćdziesięciu tysięcy lat, jesteśmy niezmienieni w
formie.
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– Dlaczego to dla was aż takie ważne?
– Po to, aby zostawić dowody starej rasy. Ależ też po to, aby nie stracić cech,
które są nam niezmiernie przydatne w tej walce. – Cweta Elrus zdjęła kolorowe
szkła ze swoich źrenic, ukazując tylko biały kolor oczu.
Ariovistus cofnął głowę i zdumiony, ale zatroskanym głosem zapytał:
– Czy teraz mnie widzisz?
– Ależ oczywiście! Widzę cię tak samo Ariusie, jak przez te szkła. Nasze
źrenice są przezroczyste, chociaż mają swój kolor, którego inne rasy nie
dostrzegają. My te kolory doskonale widzimy. - Włożyła z powrotem szkła, aby
utrzymywać w czasie rozmowy niczym nie zakłócony kontakt wzrokowy.
Jeszcze długo wypytywali siebie nawzajem o to wszystko, o czym wcześniej
nie było okazji.

D

wa lata później, w roku 53 p.n.e. Gaius Julius Caesar nieustannie nękany
przez agresywne najazdy Ariów, wysłał poselstwo do władcy Lacha III
Ariovistusa z propozycją zakończenia wyczerpujących działań wojennych.
Caesar zaoferował nawet Ariovistusowi swoją najstarszą siostrę, znaną jako
Julia Major Caesar, na nową żonę.
Lach III Ariovistus przyjął propozycję od Juliusa Caesara i wkrótce odbył się
ślub. Julia Major Caesar, nowa żona Ariovistusa w posagu otrzymanym od
Gaiusa Juliusa Caesara wniosła północną prowincję rzymską wraz z miastem
Vindelicorum, któremu wkrótce zmieniono nazwę na Lach.
Wreszcie dobiegła data ślubu. Ceremonia odbyła się w centrum
Vindelicorum, w pałacu miejskim.
Zapełnione stoły przeróżnym jadłem weselnym radowały dowódcę kawalerii
Gonsiorka, ceniącego sobie przednią kuchnię. Wraz ze wszystkimi dowódcami,
którzy uczestniczyli w Wojnach Galijskich został zaproszony na ślub
Ariovistusa. Przynieśli liczne i drogie prezenty pochodzące z łupów wojennych.
Po środku ogromnej komnaty siedzieli Ariovistus z nową żoną. Król
wszystkich Ariów przyodział na tę okoliczność błyszczącą zbroję ozdobną.
Rzymianka również nie ustępowała strojem. W jej tunikę była wpleciona złota
nić o wadze kilku uncji; to prezent od Caesara. Tuż przy nich miejsce zajęła
Cweta, która przywdziała niebieską suknię. Wyróżniała się egzotyczną urodą
spośród pozostałych dworek. Dość dużą popularnością cieszyła się też jej
siostra, Wanda Elrus. W odróżnieniu od reszty kobiet, włożyła lekką zbroję z
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kolczugi, dość popularną wśród scytyjskich Amazonek. Za pasem
przytwierdziła cztery sztylety, którymi potrafiła w razie potrzeby, wyrządzić
liczne szkody przeciwnikom.
Właśnie Gonsiorek wznosił kolejny toast za parę młodych, kiedy….
… Do komnaty weselnej weszła grupa Rzymian: dwóch pretorów, trzech
konsulów i kilku centurionów; wszyscy w lśniących zbrojach i jasno-śnieżnych
tunikach. Oficerowie rzymscy, wszyscy krótko przystrzyżeni, wyglądali jak
gdyby właśnie opuścili łaźnie. Uśmiechnięci i wyluzowani. Zamienili kilka
zdawkowych zdań z ochroną osobistą panny młodej, która młodą w istocie była
dawno temu. Czterdziesto-kilkuletnia Julia nigdy zresztą nie ukrywała swojego
wieku.
Aryjscy dowódcy, siedzący za stołami, wymienili dyskretnie pogardliwe
uwagi względem Rzymian, ale nie przesadzali. Każdy Scyta był dumny ze
swojego wyglądu. Wszyscy nosili długie włosy; koloru szaro brązowego lub
jasno brązowego. Starannie zaczesane do tyłu, lśniące i puszyste,
przyozdobione złotymi spinkami wysadzanymi bursztynem i kryształem z gór.
Nie uszło to uwadze kronikarzy innych ludów, którzy skrupulatnie
odnotowywali opisy bujnych fryzur scytyjskich w swoich kronikach, nie kryjąc
szczerego zachwytu. Zresztą wizerunki Scytów były częstym elementem sztuki
lub malowideł ozdobnych w salonach rzymskich pałaców.
Kilku z gości po chwili doszło do stołów, a pierwszy z Rzymian, centurion
skinął głową i wskazując aryjskiego Lacha; przedstawił go swojemu
towarzyszowi, konsulowi przyozdobionemu licznymi medalami:
– To mości pan Genzeryk, dowódca przedniej ciężkiej kawalerii aryjskiej, o
której mądrej i skutecznej taktyce tyle ci już opowiadałem….
… Rzymski gość nie zdążył jednak dokończyć prezentacji, bo… dostał
błyskawiczny cios pomiędzy oczy od mości pana Gonsiorka!
– Mendo! – wrzasnął silnie wzburzony Lach. – Tyle razy powtarzałem wam,
że nie żaden Genzeryk! Tylko Gonsiorek! Rzymskie niemoty… seplenicie i nie
potraficie wypowiadać poprawnie cywilizowanych sylab! To skutki waszego
sztywnego ozora!
Centurion zatoczył się w sposób mało wyszukany i stracił przytomność
zanim jeszcze wyrżnął ryjem w półmiski z mięsem, tryskając tłuszczem we
wszystkie strony!
Siedzący przy stole Arowie strasznie poirytowali się tym afektem, bo nie
przystoi przecież gościowi wkładać ryja bezpośrednio w naczynia…. Nie
używając sztućców!
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– Rzymskie chamstwo! – Rycerze scytyjscy określili taki afront i ruszyli
przystrzyżonym gościom udzielić lekcji, jak należy kulturalnie zachowywać się
przy scytyjskich stołach.
Nie umknęło to uwadze pannie młodej, która gwałtownie wstała.
Spojrzała w kierunku Ariovistusa, zapraszając do tańca:
– Drogi, mości Ariusie…. Czy mogę tak do ciebie się zwracać?
Ariovistus uśmiechnął się życzliwie i złapał ją za rękę, prowadząc w miejsce
tuż przy grajkach.
Na taki widok obie zwaśnione strony, skore do bitki, zaprzestały rozróby…
no bo przecież nie przystoi zakłócać pierwszego tańca nowożeńców.
W trakcie biesiady dochodziło jeszcze do wielu różnic zdań pomiędzy
Lachami i gośćmi z Rzymu, ale ogólnie nie zanotowano ofiar, tylko lekkie
obicia i kilka złamań.

I

mperium Rzymskie od tej pory oficjalnie odnosiło się do Imperium
Scytyjskiego z należnym szacunkiem. Ariów i Lachów określali jako
”Germanów”; co w języku łacińskim oznacza: ”Krewny”, ”Ziomek”.
”German” to wyraz łaciński, który nie jest nazwą żadnych plemion – tak jak
później przywłaszczyły sobie tę łacińską nazwę błąkające się po Europie
prymitywne plemiona Deutschów. To Deutsche sami nazwali się ”Germanie”.
Nikt nie wiedział skąd przybyli niepiśmienni Deutsche!
Pojawili się w Europie w VI wieku naszej ery (n.e.), czyli dwieście lat po
upadku Imperium Rzymskim. Deutsche mówili dziwnym, charczącym
językiem, w niczym nie przypominającym cywilizowane języki ludów
europejskich. Kronikarze i uczeni w piśmie twierdzili, że są to prymitywne
plemiona z Centralnej Azji, możliwe że w części semickie pomieszane z ludem
stepowych koczowników. Mówiono też, że Deutsche to pospolici dezerterzy z
legionów rzymskich, którzy osiedlili się w Europie Północnej… ta wersja
tłumaczy duże zróżnicowanie rasowe Deutschów, ponieważ do legionów
rzymskich wcielano obywateli i mieszkańców z całego Imperium: Europy, Azji
i Afryki..
Deutsche pozbawieni europejskiej historii i europejskiej tożsamości
próbowali usilnie ją zdobyć. Byli zafascynowani kulturą Imperium Scytii.
Przejęli więc scytyjskie mity i legendy; wpletli w to swoje wątki.
Po wiekach Deutschowie sami uwierzyli w prawdziwość tych kłamstw o
swoim pochodzeniu….
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… Uwierzyli, że to oni sami są Scytami…. Germanami, opisywanymi w
starożytnych kronikach wielu rozwiniętych cywilizacji.
Deutschowie ukradli nawet historię Ludów Scytyjskich z plemion Wandali,
którzy w V wieku n. e. weszli do Afryki Północnej i zagrozili starożytnemu
Rzymowi. Scytyjscy Wandale nałożyli wtedy na Rzym potężną kontrybucję w
zamian za pokój.
Plemiona Deutschów jeszcze trzynaście stuleci później stosowali taki
złodziejski zwyczaj wykradania cudzej tożsamości: ogłaszając swoje nową II
Rzeszę jako Prusy! Chociaż historycznie i kulturowo ludy Prus wywodziły się
od plemion Lachów… ale nigdy nie od Deutschów!
Później, kiedy potomkowie Scytów w czasach średniowiecznych bezlitośnie
tłukli Deutschów, których pogardliwie nazywali ”Niemcy”, Europa zaznała
rozkwitu tolerancji i wolnej myśli. Niestety, ale państwo Scytów, zwane
Rzeczpospolitą Obojga Narodów lub Polską w XVIII wieku, otoczone z trzech
stron wrogim sąsiedztwem - Niemcy, Austria i Rosja - zostało odarte poprzez
Zabory.
Wtedy Deutsche czyli Niemcy napisali, po raz wtóry, swoją historię ”na
nowo”!
... Czyli ukradli historię prawdziwą Lachom, Aryjczykom, Wandalom,
Alanom… Scytom. A słynnym scytyjskim wodzom zniemczono imiona!
Chociażby z Gonsiorka zrobili Genzeryka, co w języku niemieckim nic w ogóle
nie oznacza. Nie jest to imię ani wyraz niemiecki.
Kłamstwa Deutschów stoją w wyraźnej sprzeczności z najnowszymi
odkryciami naukowymi: otóż pewne jest, że scytyjskie plemiona Ariów,
Lachów, Wandali, Suewów, Alanów, itp., obecne już były w Europie dwanaście
tysięcy lat wstecz! Ich zaawansowana społeczna i techniczna cywilizacja nie
miała sobie równych wśród pozostałych kulturach ludów kontynentów: Europy,
Azji i Afryki Północnej.
Deutsche… czyli Niemcy... czyli Prusowie, jak sami się nazwali na nowo,
odwrócili całkowicie historię i oznajmili kłamliwie światu, że to właśnie oni są
w Europie od tysięcy lat; kiedy ludność scytyjska ”przybłąkała” się dopiero
stosunkowo niedawno, bo w VI wieku naszej ery, kradnąc ziemię Germanów,
czyli Deutschów.
Niestety, ale ten kłamliwy i złodziejski zabieg Deutschów zadziałał,
ponieważ ludy anglosaskie nawet nie zaprotestowały w czasach ”rewolucji
przemysłowej”. A szkoda…. Przecież anglosaskie uniwersytety mogły z
łatwością udowodnić i obnażyć niemieckie kłamstwa!
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Czas zaborów Państwa Polskiego trwał przez 123 lata! Skończył się wraz z
zakończeniem I wojny światowej. Polska odzyskała wolność jako II
Rzeczypospolita.
Obecnie, w świetle szeroko zakrojonych poszukiwań, historycy, genetycy i
biolodzy z uniwersytetów europejskich wspólnie twierdzą, że wersja istnienia
Scytii Europejskiej oraz Scytii Azjatyckiej jest uzasadniona i udokumentowana.
A ludy Scytyjskie, czyli Lachy i Ariowie zamieszkują Europę od co-najmniej
dwunastu tysięcy lat! Ich grupa krwi R1a1 jest identyczna z grupą krwi
współczesnych Polaków, Białorusinów, Serbów, Czechów i niewielkiej grupy
Rosjan.
Oszustwa Deutschów dotyczą też wspaniałych miast Scytów zbudowanych z
kamienia i cegieł. Ariowie i Lachy wznieśli wiele miast oraz warowni wzdłuż
linii brzegowej rzeki Łaby. Identyczne kamienne miasta Scytowie wybudowali
wzdłuż rzeki Ren. W Scytii Europejskiej centrum imperium wypełniała
puszcza; jej resztki znane są jako Puszcza Białowieży. Tam niczym nie
zagrożeni Ariowie i Lachy używali do osadnictwa drewna. Inaczej było na
wysuniętych rubieżach Imperium Scytii, gdzie stale istniały zagrożenia
konfliktów zbrojnych - tam budowano mury i budynki z kamienia. Ich ruiny
stały się później atrakcją lokalną późniejszych państw Europy Zachodniej:
ciekawe architektoniczne obiekty, wąskie uliczki, duże areny czy kamienne
mosty są licznie odwiedzane przez turystów.
Niestety we współczesnych przewodnikach historycznych i miejskich turyści
nie dowiedzą, kto był prawdziwym założycielem tych miast….
… Ponieważ obecni mieszkańcy przywłaszczyli sobie historię Scytów… i
oszukują, że budowniczymi tych miast byli Gallowie, Frankowie, Celtowie i
Deutsche! To prostackie kłamstwo historyczne! Nawet wiele z tych miast nosi
do czasów współczesnych aryjskie nazwy: jak chociażby Orlean, czyli dawny
Orlin.
Nikt nie udowodnił, że Europę w starożytności zamieszkiwały plemiona
niemieckie, czyli Deutschów; ich grupę krwi nie nosiły żadne europejskie ludy
nawet dwa tysiące lat wstecz.
Sprawdziło się powiedzenie średniowiecznych Lachów: ”… że Niemcy to
przybłędy! ...”
Niemcy, Prusy, Germanie… oraz inne pozostałe fałszywe nazwy jakimi
określali się Deutsche, przez szesnaście wieków pobytu w Europie zostały
sprytnie wpisane w tak zwany ”czas widmowy”, który w rzeczywistości w
ogóle nie istniał.
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Wśród wielu uznanych historyków, nawet niemieckich, panuje przekonanie,
że ludy semicko-azjatyckie Deutschów ”wymyśliły” sobie aż trzysta lat historii;
w których opisali zmyślonych niemieckich władców, rzekomo kształtujących
historię i kulturę Europy. Sfałszowali też mnóstwo dokumentów i aktów
prawnych, rzekomo wydanych w nieistniejącym trzystuletnim ”czasie
widmowym”, dzięki którym przejmowali w sposób nielegalny wielkie
latyfundia i zamki. Niemieccy mnisi fałszowali też wyroki sądów, które nigdy
się nie odbyły, w celu przewłaszczeń tytułów arystokratycznych.
Literatura fachowa jest pełna dowodów na niemieckie oszustwa; wydano też
wiele publikacji i wznowień książkowych, szczególnie dotyczących fałszywych
i nieistniejących ”czasów widmowych”. Publikacje te są łatwo dostępne
zarówno w księgarniach, jak i w Internecie.

S

tałym pokojem wzdłuż Renu cieszono się przez ponad pół wieku, aż do
czasów Tiberiusa Claudiusa. Nowy cesarz Rzymu postanowił odbić na
powrót prowincję na północ od rzeki Ren i miasto Lach. Wyposażył więc
przeciwko Lachom w roku 9 n.e. swoje doborowe wojska.
Po ciężkich walkach Lachy wyrżnęły w pień cały rzymski legion.
Tiberius Claudius nie mógł znieść takiej zniewagi i ponownie wysłał
rzymskie wojska w liczbie kilku legionów za rzekę Ren. Tym razem, w roku 12
n.e. udało mu się wypędzić Lachów z miasta Lach, które później nazwano
Augusta Vindelicorum; a jeszcze później znane jako Augsburg.
To wszystko opisują szczegółowo: Dokumenty i rozprawy Imperium
Romanum, Kroniki Norymberskie, Pisma Perskie, Kroniki Prokosza, Legendy
Galli, Kroniki Czeskie czy historie spisane przez Wincentego Kadłubka.

Czasy współczesne:

A

ktualnym celem dla Grupy Aryjskiej jest przywrócenie relacji i proporcji
ze Światem Natury. Złapanie z nim kontaktu. Nawiązanie dialogu.
Arius poczuł się oczyszczony i zdecydował o powrocie do walki.
Według jego przypuszczeń XaS ze swoimi poplecznikami będzie szukać
nowych sposobów odzyskania przewagi. Do tego jednak jest im potrzebny
potężny akcelerator. Takimi dysponują wojska US Air Force oraz NASA. Rosja
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też nie ukrywa, że dysponuje dużym akceleratorem we wschodniej części
Syberii. Ale z uwagi na charakter ich celów politycznych oraz tajemnicy jego
konstrukcji, raczej nikomu nie udostępnią tego urządzenia. Pozostają tylko
Chiny. Ich ogromny akcelerator, czterokrotnie większy od tego w CERN jest
często użyczany komercyjnie różnym korporacjom światowym. Niestety, żadne
wyniki z tej aktywności nie są upubliczniane.
Arius zatelefonował do GirlSnake i zapytał, czy dziewczyna mogłaby
skontaktować go z którymś z generałów lub oficjeli Chińskiej Republiki
Ludowo-Wyzwoleńczej. Domyślał się, że Azjatka musi przecież mieć kontakt z
chińskim wywiadem lub agencją rządową; w przeciwnym razie nie
funkcjonowałaby samotnie w obcym dla siebie, europejskim środowisku.
Dziewczyna z początku ociągała się, ale po przedstawieniu jej dowodów i
poszlak obiecała, że zrobi co będzie mogła.
Po kilku dniach w pustelni Ariusa rozległ się sygnał telefonu satelitarnego.
Kwarcowy ekran pokazał rząd cyfr, świadczących o połączeniu z Chin.
Ucieszony złapał za słuchawkę i powiedział:
‒ Witam, czekałem na kontakt.
‒ Z tej strony oficer, z którym szukałeś kontaktu ‒ usłyszał męski głos,
mówiący po angielsku, z ledwie wyczuwalnym akcentem. ‒ Dziewczyna
przedstawiła mi całą sytuację. Powinniśmy się spotkać.
‒ Jaki jest najwcześniejszy możliwy termin?
‒ Natychmiast. Prześlę koordynaty nieczynnego lotniska. Dołączę też kody
do systemu lotniczego "swój-obcy" abyś mógł bezpiecznie wlecieć w naszą
strefę powietrzną.
‒ Ok. Zaraz startuję. ‒ Odłożył słuchawkę.
Aryjczyk wyszedł na zewnątrz. Przetoczył wzrokiem po polanie, pośrodku
której stała pustelnia. Obejrzał się za siebie. Sto metrów od niego siedziało
stado kilkunastu szarych wilków. Dorodne okazy. Z przodu, przed nimi stał
największy; ich lider. Wpatrywał się w Ariusa z ciekawością. Nie okazywał
żadnej agresji lub wrogości. Tylko obserwował. Po chwili Hacker odwrócił
wzrok; cały czas kontrolując sytuację. Wilk też odwrócił się powoli i ruszył z
powrotem w kierunku lasu. Reszta stada w spokoju podążyła za nim.
Aryjczyk uspokoił oddech i szybkim krokiem skierował się do leśnej drogi,
tuż przy polanie. Chciał trochę pobiegać. Wtedy dojrzał ciemną, wysoką
sylwetkę przy drodze. Przyjrzał się dokładniej i... rozpoznał dorosłego
niedźwiedzia! Zwolnij kroku, ale wciąż szedł w jego kierunku. Kiedy znalazł
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się na tyle blisko, że poczuł kontakt wzrokowy misia, zapytał koncentrując
swoje myśli:
”Co tu robisz, sam?”
Niedźwiedź uniósł nos, wciągnął powietrze i odpowiedział:
”Chodzę za tobą cały dzień. Słyszałem o tobie Biały Zulusie.”
”Czy dobre rzeczy?”
”Tak. Wilki też wiedzą kim jesteś. Chodziły za tobą.” ‒ niedźwiedź
ponownie wciągnął dużo powietrza i dokończył: ‒ ”Wszyscy ciebie tu szanują.”
‒ Przekazał telepatycznie, po czym odwrócił się i poszedł do lasu.
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Rozdział:

XII
O

drzutowy, dwusilnikowy samolot zbliżał się z prędkością dźwięku do
granic Chińskiej Republiki Ludowej. Na pokładzie był tylko Arius.
Chiński oficer zastrzegł, że nikt więcej nie powinien znać szczegółów oraz
miejsca ich spotkania. Oczywiście, że istniało ryzyko zasadzki lub prowokacji
ze strony Chińczyków, ale nie było by to dla nich opłacalne. Aryjczyk w
przeszłości nie wyrządził im znacznych szkód w sieci, więc z pewnością nie
figurował na ich liście poszukiwanych. Natomiast sprzedanie go korporacji XaS
nie wniosłoby dla Chińczyków żadnych wymiernych korzyści.
Według Ariusa, Chińczycy postanowili włączyć się do tej gry.
Chińskie korporacje IT ostro rywalizowały z XaS o klientów i lukratywne
kontrakty rządowe wielu rozwiniętych państw.
Czy chińskie korporacje chciały nawiązać współpracę z humanoidami i w
taki sposób osiągnąć przewagę technologiczną?
Możliwe. Ale humanoidy najwidoczniej wcale nie paliły się do współpracy z
Azjatami.
Chociaż chiński plan mógł zakładać, że jeśli wyeliminują XaS i resztę
konkurencji, to humanoidy będą zmuszone nawiązać współpracę z chińskimi
korporacjami, a może nawet i jakąś formę ścisłego sojuszu. Arius zdając sobie
sprawę z tych wszystkich opcji w konfiguracji z Chinami, nie przewidywał dla
siebie jakiejś ciaśniejszej współpracy z Azjatami, czy formy zaawansowanej
wymiany spostrzeżeń.
Samolot wlatywał właśnie w przestrzeń powietrzną Chin, kiedy usłyszał głos
w radio:
‒ Zidentyfikuj się.
Pilot wysłał zakodowany ciąg cyfr.
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‒ Ok. Masz otwartą strefę ‒ odpowiedział głos oficera dyżurnego lotów. ‒
Leć dokładnie według koordynatów.
Po czterdziestu minutach lotu w chińskiej przestrzeni powietrznej Aryjczyk
wreszcie dostrzegł charakterystyczny kształt wieży kontroli lotów oraz
niezwykle długi pas startowy opuszczonego lotniska. Przy hangarze dostrzegł
kilka samolotów bojowych o nowoczesnej konstrukcji. Stał też średniej
wielkości samolot transportowy i cywilna awionetka typu Cessna.
W chwilę później dwusilnikowy samolot odrzutowy delikatnie osiadł na
nieco zniszczonym pasie, o czym świadczyło kilka wstrząsów wyczuwalnych w
kabinie. Pilot doprowadził maszynę do jedynego, stojącego na końcu pasa,
hangaru. Kilku mężczyzn w mundurach, przyglądało mu się uważnie. Wyłączył
silniki i rozpiął pasy. Następnie otworzył drzwi. Dostrzegł przed sobą dwóch
uzbrojonych żołnierzy, ale nie celowali w jego kierunku.
‒ Generał oczekuje ‒ przywitał pierwszy z nich. Drugi wskazał kierunek.
Hacker ruszył nieśpiesznie w kierunku budynku połączonego z wieżą
kontroli lotów. Z tyłu, za nim szła eskorta. Żołnierze zaprosili do środka i
oznajmili, że generał zaraz przyjdzie. Arius usiadł na zielonym plastikowym
krześle przy stole. Salka był niewielka i przydałoby się jej świeże malowanie.
Okna były zamknięte, chociaż każda ze szyb była wybita.
Chwilę później do sali wszedł mężczyzna w mundurze generalskim. Był w
średnim wieku, ale zaskakująco młodym jak na generalskie szlify. Miał świeżą
cerę i puszyste, krótkie włosy; różniące się od włosów Azjatów. Z łatwością
mógł je zaczesywać do tyłu i wcale mu nie sterczały. Twarz raczej chłopięca,
ale wzrok inteligentnego i doświadczonego polityka dodawał mu sympatii.
Wysoki, o prostej postawie, energiczny. W odróżnieniu od innych wojskowych,
jego ruchy były płynne; co świadczyło, że nie był raczej żołnierzem liniowym,
tylko sztabowym. Przysunął sobie puste plastikowe krzesło do stołu. Usiadł po
jego przeciwnej stronie. Wpatrywał się przez krótką chwilę w Pilota.
Uśmiechnął się i rzekł:
‒ Pan Arius... we własnej osobie. ‒ Pokiwał głową z uznaniem. ‒ Miło
poznać legendę. Prezentuje się pan raczej jak ekscentryczny dyrektor
wpływowej finansowej fundacji, a nie jak poszukiwany Mistrz Hackerów i lider
Ruchu Oporu.
‒ Miał pan inne oczekiwania? ‒ Pilot lekko się zdziwił. ‒ Ale dla ścisłości
powiem, że pominął pan kilka innych moich zdolności i tytułów….
‒ Żadnych oczekiwań. Nasz wywiad nawet nie posiada zdjęć pańskiego
wizerunku... więc może również dlatego nie wie o innych pańskich "zaletach".
‒ I niech tak pozostanie ‒ odpowiedział uprzejmie Aryjczyk.
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‒ Jak pan sobie życzy. Nikt nie robi tu zdjęć ‒ odpowiedział Chińczyk,
chociaż zdawał sobie doskonale sprawę, że Arius nie uwierzył akurat w to jego
zapewnienie.
Generał rozpiął kilka guzików w mundurze, położył czapkę na stole i
zwrócił się ściszonym głosem:
‒ Co chce mi pan przekazać? Nadmienię, że GirlSnake zarysowała ogólnie
sytuację.
‒ Więc przejdę do konkretów ‒ wyraził zadowolenie Aryjczyk. ‒ XaS wraz z
rasą humanoidów, po zniszczeniu CERN poszukują dużego akceleratora, który
zapewni im kontynuację realizacji swoich planów. Ciężko sprecyzować ich
cele. Wiadomo tylko, że dążą do depopulacji ludzkości i intensyfikacji roli
maszyn na Ziemi. Wykorzystują do tego 5G, czyli Internetu Rzeczy. Trudno na
tym etapie ustalić, czy chodzi o przejęcie kontroli całej planety, czy również
inwazję humanoidów i zapewnienie im roli dominującej.
‒ Każda z tych alternatyw i celów jest nie do przyjęcia przez biuro
polityczne Chińskiej Republiki Ludowo-Wyzwoleńczej – zauważył generał,
uściślając swoją wypowiedź według wykładni komunistycznego kierownictwa
partii. Po chwili jednak sam dostrzegł w swojej konkluzji dużą dawkę leciwego
patosu i partyjnego doktrynerstwa. Zamyślił się i dodał potocznym językiem. ‒
To może zakończyć się katastrofą nuklearną; dla ludzi oraz dla samych
humanoidów.... Widzieliśmy tych pasożytów sfilmowanych przez pańskiego
przyjaciela, NewGoebbelsa. Po Internecie krążą liczne kopie tego filmiku.
‒ Otóż właśnie poruszył pan istotę całej sytuacji.
Generał zawołał żołnierza i wydał mu polecenia. Żołnierz odpowiedział, po
czym opuścił pośpiesznie salkę. Gospodarz wyjął z walizeczki laptop i szukał
czegoś przez dłuższą chwilę.
‒ Myślę, że jest takie miejsce, o którym pan wspomniał ‒ odezwał się nie
odrywając wzroku od ekranu. ‒ Dwieście kilometrów stąd znajduje się
akcelerator spełniający warunki, jakie pan przedstawił. Jest duży... często
udostępniany za ogromne pieniądze różnym klientom, wśród których są też
wielkie korporacje.
‒ Czy jest możliwość złożenia im wizyty?
Chińczyk uniósł wzrok z nad ekranu.
‒ Tak. Ale to cywilny akcelerator. Właśnie myślę w jaki sposób uzasadnić
naszą wizytę.
Żołnierz wrócił i zameldował coś ważnego, ponieważ generał wstał i
zakomunikował:
‒ Lecimy tam. Teraz!
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P

o dwudziestu minutach lotu, cztery samoloty krążyły już na wielką pustą
polaną, do której przylegał duży, wysoki na szesnaście pięter nowoczesny
oszklony budynek. Obiekt był ogrodzony i strzeżony przez uzbrojonych
strażników. W odległości czterystu metrów od oszklonego budynku znajdowało
się niewielkie lotnisko, wraz z zabudową i pasem startowym. Przy hangarach
na końcu pasa, stał duży cywilny samolot w kolorach Unii Europejskiej. Z tyłu
za nim przyczaiły się dwa chińskie samoloty myśliwskie; nowoczesne J‒20.
Najpierw wylądowała awionetka z generałem, zaraz po nim posadził swoją
maszynę Arius. Pozostałe dwa samoloty wielozadaniowe, będące eskortą
generała, okrążyły jeszcze kilkakrotnie całą okolicę i też wylądowały.
Awionetki dotarły w pobliże oszklonego budynku i zgasiły silniki.
Generał i Arius w asyście czterech uzbrojonych komandosów weszli do
budynku, omijając recepcję i zdumionych pracowników ochrony strzegących
ośrodek naukowy. Chociaż byli uzbrojeni, to żaden z nich nie próbował
przeszkodzić przybyłym niezaproszonym gościom. Kiedy wreszcie któryś ze
strażników odważył się zapytać o powód wizyty, to został odepchnięty przez
komandosów. Pozostali strażnicy już nawet nie próbowali. Przybysze
skierowali się bezpośrednio do biura prezesa. Przy końcu korytarz wsiedli do
windy i wysiedli z niej na dwunastym piętrze. Przy drzwiach gabinetu prezesa
stało jeszcze dwóch strażników, którzy ostro kwestionowali niezapowiedzianą
wizytę... ale generał, już zwyczajowo, odepchnął ich krzycząc coś po chińsku...
po czym wszyscy wdarli się do środka.
Gabinet był zaskakująco duży; wielkości boiska do siatkówki z ławą dla
rezerwowych zawodników. Po środku, za długim stołem z dwoma tuzinami
foteli siedział jakiś otyły jegomość ze sterczącą grzywką. Spojrzał przerażony
przez duże, przyciemnione okulary i wstał prężąc się jak struna. Chociaż... czy
siedział, czy stał, to różnica w jego wzroście była niezauważalna. Był nieduży.
Generał w furii, nerwowym tonem prowadził monolog przez minutę po
czym uspokoił się i rozsiadł w fotelu.
Prezes z nieciekawą i niepewną minął stał niczym wryty. Kiedy ponownie
zaczął łapać kontakt z rzeczywistością, zdjął przyciemnione okulary i wydał
polecenia przez telefon. Aryjczyk spojrzał przez duże okna biura i dojrzał dwa
lądujące wojskowe samoloty transportowe.
Do gabinetu weszła sekretarka w kusym odzieniu z tacą pełną napoi
chłodzących i postawiła na stole. Generał wstał i szybkim ciosem zrzucił tacę
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ze stołu. Sekretarka próbowała wybiec z gabinetu, ale wojskowi zastąpili jej
drogę.
Międzyczasie w korytarzu, przed biurem prezesa pojawiło się kilku
Europejczyków. Część z nich była w garniturach, a część w jasnych fartuchach.
Mieli wściekłe miny. Kiedy próbowali wtargnąć do środka, żołnierze powalili
ich bez żadnych ceregieli i wycelowali pistolety maszynowe.
Sytuacja z sekundy na sekundę stawała się poważniejsza.
Aryjczyk nadal uważnie obserwował sytuację za oknem. Kątem oka
dostrzegł jak z dwóch przybyłych samolotów transportowych wybiega setka
komandosów i aresztują wszystkich strażników pilnujących akcelerator.
Żołnierze obsadzili też wszystkie wjazdy do ośrodka naukowego oraz pawilony
przylegające do lotniska. Duży oddział wszedł do głównego budynku
biurowego. Wyglądało to niczym siłowe przejęcie akceleratora przez wojsko.
Arius nie miał już wątpliwości, że chiński generał traktuje sprawę poważnie;
przecież zaangażował w akcję elitarne oddziały.
Plac przed budynkiem szybko zapełniali wypędzani ze swoich biur:
urzędnicy, technicy oraz inżynierowie. Wywleczeni przez wojskowych ze
swoich miejsc pracy, stali w kilku szeregach. Pomiędzy nimi szybko poruszali
się żołnierze, sprawdzający identyfikacyjne karty pracownicze, przepustki dla
gości i akredytacje.
Trwało to kilka minut, po czym oficerowie oddzielili dużą grupę z pośród
zgromadzonych. Ci, co zostali zwolnieni, opuszczali w pośpiechu ośrodek
naukowy przez główne wyjście. Reszta została przed budynkiem otoczona
przez żołnierzy.
Generał odszedł od stołu i zbliżył do Ariusa. Patrzył przez chwilę przez
okno. Nie odwracając wzroku odezwał się cicho:
‒ Powinien pan coś zobaczyć! ‒ Ruszył do drzwi. ‒ Za mną!
Komandosi wywlekli też z biura zdumionych Europejczyków, prezesa i
sekretarkę. Windami dotarli na parter. Przyłączyli ich do grupy oczekujących
przed budynkiem. Łącznie było ich ze czterdziestu.
‒ To nie wszyscy ‒ powiedział Chińczyk. ‒ Zaraz zobaczy pan resztę
towarzystwa!
Weszli do dużej zaciemnionej sali. Zamknęli drzwi i włączyli oświetlenie.
Ich oczom ukazał się niecodzienny widok! Tuż przed nimi siedziało tuzin
humanoidów, tej samej rasy co Chemik. Byli przyozdobieni w dziwne kolorowe
płaszcze i mieli nałożone kaptury. Wszystkie humanoidy były płci żeńskiej... a
ich twarze pokrywała krew. Za nimi były widoczne kości afrykańskich
zwierząt, co świadczyło, że właśnie przerwano im bestialskie rytuały….
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… Ale to nie wszystko, co ujrzeli! W kącie sali, na stołach znajdowały się
rozdarte ciała ludzkie… ociekające jeszcze nie zaskrzepniętą krwią! Tuż obok
stały w części zapełnione krwią przezroczyste słoje. Kilka dziwnych, niedużych
pomp wtłaczało do nich jeszcze jej resztki oddzielając osocze. Pomiędzy tym
wszystkim walały się cienkie plastikowe rurki, takie, jakie używa się do
kroplówek. Widok był paskudny!
Humanoidki patrzyły wściekłym wzrokiem w kierunku żołnierzy. Były w
jakimś narkotycznym stanie świadomości. Generał zbliżył się do nich, ale one
cofnęły się. Po chwili ich szare oczy wyblakły... a one same traciły równowagę
i upadały.
‒ Otruły się ‒ oznajmił Arius. ‒ Chodźmy! Nie traćmy czasu!
Chińczyk skrzywił się ironicznie i odrzekł:
‒ Nie chcą oddać się ludziom. Boją się przesłuchań. Wiedzą, że nie mogą
liczyć na litość, skoro same litości nie udzielają.
Wyszli z budynku w nie najlepszych nastrojach. Mieli co prawda następne
niezbite dowody na obecność humanoidów, ale nic się nie dowiedzieli co do ich
planów. Ażeby odnieść jakiś sukces z tej akcji, powinni chociaż ustalić
następny kierunek działań. Mogli jeszcze przesłuchać prezesa obiektu oraz
europejskich inżynierów, którzy przybyli tu z pewnością niedawno, o czym
świadczy stojący jeszcze tu ich pasażerski samolot z UE.
Doszli do aresztowanych, próbując wymyślić jakiś dobry plan.
Wtedy niespodziewanie uwagę Ariusa zwrócił wysoki mężczyzna z drugiego
rzędu, o dziwnie znajomych rysach. Był przyodziany w niebieski fartuch
personelu technicznego. Hacker przyjrzał mu się uważniej.... Coś było nie tak!
Zbliżył się do niego i spojrzał mu w oczy.
”Ależ... to przecież... Ehnathon2.0!” ‒ pomyślał Aryjczyk i chwycił za jego
policzki zrywając niechlujnie założoną w pośpiechu silikonową maskę.
‒ Cóż za spotkanie! ‒ triumfował Arius. ‒ Aż tu cię przyniosło?
‒ Stęskniłeś za mną? ‒ Nomad odrywał z siebie resztki silikonu.
‒ Masz kiepskiego charakteryzatora.
‒ Nie dałeś zbytnio czasu na poprawny makijaż – odgryzał się Ehnathon2.0.
‒ Czas to pieniądz! ‒ rzucił frazę i wyrżnął pięścią w żołądek Nomada.
Kiedy się skulił to Pilot poprawił z łokcia w kręgosłup.
Chiński generał nie przerywał tego specyficznego powitania dawnych
znajomych.
‒ Uciekłeś mi z Jordanii... ale skąd miałeś samolot? Do tej pory myślę, jak ci
się to udało? ‒ blefował Arius, w celu upewnienia się czy to Ehnathon2.0… czy
to Ehnathon-Klon?
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‒ Byłeś zbyt zajęty sobą... narcystyczny Aryjczyku ‒ jęknął z bólu.
‒ Nie było żadnego samolotu! A więc ciebie też nie było w Jordanii! Inaczej
znałbyś szczegóły ucieczki ‒ uśmiechnął się chytrze Hacker.
‒ To kogo tam spotkałeś, geniuszu? ‒ Nomad wyprostował się, chaotycznie
łapiąc powietrze.
‒ Klona! Takiego jakim i ty jesteś. To on uciekł z Jordanii. Ciebie w ogóle
tam wtedy nie było!
Twarz Ehnathona2.0 po raz pierwszy spoważniała. Wiedział już, że jego
najpilniej strzeżona tajemnica... tajemnicą już nie jest! Skrzywił się i wycedził
zdenerwowany:
‒ On cię znajdzie!
‒ To wszystko, co masz do powiedzenia? ‒ Aryjczyk równolegle do pytania
wyprowadził powtórnie uderzenie w żołądek Nomada, który zatoczył się i
upadł.
Generał przysłuchiwał się tej emocjonalnej konwersacji.
‒ Dobry cios ‒ ocenił. ‒ Też chcę spróbować.
‒ To dobrze, bo jeśli by pan go pominął, generale, to potem rozpowiadałby o
chińskiej niegościnności. ‒ Arius docenił zaangażowanie gospodarza.
Chińczyk zbliżył się do niego, postawił do pionu i walnął w płuca.
Ehnathon2.0 stracił przytomność. A generał upewniając się, czy złapali jakiś
trop, zapytał:
‒ To udało nam się?
‒ O tak! ‒ odparł Aryjczyk. ‒ On inwigilował Ruch Oporu i kapował dla
zarządu XaS. Wie dokładnie to, co nas interesuje!
Generał uśmiechnął się szeroko i stwierdził:
‒ Lubię z panem pracować.
Następnie odwrócił się plecami do niego i wydał rozkazy po chińsku.
Żołnierze błyskawicznie zaciągnęli wszystkich pozostawionych na placu
inżynierów, dyrektorów działów, gości z Unii Europejskiej, kilku ochroniarzy i
prezesa przed oszklony budynek i ustawili przy ścianie. Unieśli lufy swoich
pistoletów maszynowych i otworzyli ogień.
Generał skomentował:
‒ Zmietli wszystkich, którzy świadczyliby na różnych komisjach partyjnych
i wojskowych przeciw nam. To przecież są Chiny... Rozumie pan? Moja
kariera....
‒ W rzeczy samej ‒ odparł obojętnie Aryjczyk. ‒ A co z nim? ‒ zapytał
wskazując na dochodzącego do siebie Ehnathona2.0.
252

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

‒ Zawieziemy go w ‘przytulne’, odosobnione miejsce i zapytamy o kilka
interesujących nas spraw.
‒ Dobry pomysł. Też lubię z panem pracować. Tylko jeszcze jedna delikatna
kwestia: czy partia komunistyczna Chińskiej Republiki Ludowo-Wyzwoleńczej
wiedziała co dzieje się w tym akceleratorze?
‒ Nie sądzę! Należę do ścisłego kierownictwa w ośrodku decyzyjnym partii,
a nie wiedziałem co tu się dzieje. Gdybym wiedział, to nie nawiązał bym
kontaktu z panem. Przecież według oficjalnej chińskiej narracji: NATO, które
pan pośrednio reprezentuje, jest naszym ideologicznym przeciwnikiem.
Akcelerator jest komercyjny a nie wojskowy, więc posiada pewną autonomię.
Chociaż z drugiej strony, taka wielka afera, plus humanoidy obcego
pochodzenia na chińskiej ziemi z pewnością zostały odnotowane przez chiński
kontr-wywiad i wymagały pozwolenia, któregoś z ministrów oraz grupy
polityków. Ale to raczej konspiracja wąskiej grupy, a nie wytyczne partii czy
państwa.
‒ Mówi pan sensownie, generale ‒ skwitował krótko Arius.
Samoloty transportowe włączyły swoje silniki i czekały, aż żołnierze wniosą
sprzęt. Cała ta procedura trwała ze dwadzieścia minut. Kiedy zapakowano już
wszystko, cztery plutony bojowe stanęły w szeregu przed oficerem, który
upewnił się, że ekipa jest w komplecie. Następnie zarządził opuszczenie placu i
zajęcie miejsc we wnętrzu samolotów,....
… Kiedy wszystkich nagle ogłuszył huk rozpędzającego się w pobliżu
samolotu wojskowego. Z dysz wyskoczyła pulsująca ognista poświata,
charakterystyczna dla silników odrzutowych nowej generacji. Maszyna po
sekundach wzniosła się w powietrze prawie pionowo; co świadczyło o jej
dużych możliwościach oraz potencjale.
‒ Wygląda, że ktoś uciekł! ‒ zauważył Arius stojący wśród chińskich
oficerów.
‒ Wygląda, że ktoś zdradził! ‒ uściślił generał. Głos miał jednak spokojny,
jakby wyćwiczony w ukrywaniu swoich emocji.
‒ To właśnie przeszło mi przez myśl, ale nie chciałem głośno zanegować
kompetencji oraz lojalności chińskich żołnierzy ‒ natychmiast doprecyzował
Hacker.
Ta ironiczna uwaga Aryjczyka nie przysporzyła mu sympatii Chińczyków.
Zdenerwowani szybko zidentyfikowali skalę problemu. Uciekający samolot J20 należał do dumy Chińskich Sił Powietrznych. To maszyna piątej generacji
oraz jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Chin. Przez kilka lat chińscy
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szpiedzy trudzili się, żeby ukraść plany konstrukcyjne tego super samolotu z
biur lotniczych Stanów Zjednoczonych, który oficjalnie nosił nazwę Raptor i
oznaczony był jako F-22.
Zanosiło się na spory skandal w chińskim wojsku i degradację generała...
jeśliby J-20 opuścił bezpiecznie przestrzeń powietrzną Chin.
Drugi samolot J-20 stał z przeciwnej strony płyty lotniska, nienaruszony.
Gdyby stał w pobliżu pierwszego, to możliwe, że uciekający zdążył by go
zniszczyć, aby zapobiec pogoni.
Aryjczyk spojrzał na generała, który nerwowo krzyczał, wydając rozkazy.
‒ Dlaczego drugi J-20 nie startuje? Przecież może rozpocząć pościg i
zneutralizować uciekającego. ‒ Oczekiwał sensownej reakcji od Chińczyka. ‒
Rozumiem, że uciekł Ehnathon2.0? A to doświadczony pilot wojskowy z
długim stażem... wyszkolony w Rosji!
Chińczyk przestał wrzeszczeć, spojrzał zrezygnowany przed siebie i odparł:
‒ Pilot z drugiego J-20 został znaleziony bez przytomności. Opcja pościgu
wykluczona. Nie ma tu innego pilota bojowych maszyn. Ci z samolotów
transportowych nie wiedzą, jak nim sterować! Jeśli wydam rozkaz zestrzelenia
tej drogiej maszyny, to będzie skandal, a wtedy nasza akcja przestanie być
tajemnicą!
Sytuacja najwyraźniej była nieciekawa.
Aryjczyk jednak nie ustępował pola, co więcej: wyszedł z inicjatywą:
‒ Mogę spróbować dogonić uciekającego Ehnathona2.0... Jestem pilotem
wojskowym. Pilotowałem też F-22.
‒ Chce pan, żebym udostępnił mu drugi J-20? ‒ zamyślił się generał. ‒
Odpowiem hipotetycznie: jeśli dam panu J-20, którym ucieknie pan na Zachód?
Wtedy eksperci NATO zdobędą nasze tajemnice tego super samolotu.
‒ Generale, przypomnę pewien fakt historyczny: Chiny nie skonstruowały
samolotu J-20... tylko ukradły plany konstrukcyjne z USA samolotu F-22! Więc
po co uciekałbym do NATO chińską nowoczesną maszyną, skoro oryginalne
jego plany znajdują się w Stanach Zjednoczonych? ‒ nie obcyndalał się zbytnio
Arius.
‒ Jest pan wkurwiająco szczery! ‒ odrzekł wściekły Chińczyk.
‒ Generale ‒ kontynuował Aryjczyk ‒ chcę panu również przypomnieć, że
wojna, w której bierzemy udział nie rozgrywa się pomiędzy USA a Chinami. To
jest wojna naszej cywilizacji przeciw obcym humanoidom i ich poplecznikom!
Chińczyk analizował pośpiesznie sytuacje i konsultował coś ze swoimi
zastępcami. Krótką, burzliwą dyskusję w chińskim języku błyskawicznie
przerwał Arius:
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‒ J-20, to szybka maszyna, za kilkanaście minut może opuścić waszą
przestrzeń powietrzną! Znam sposoby, aby ją dogonić! Ja umiem to, czego nie
umieją wasi piloci... wiem, jak wycisnąć szybkość z jej silników. Przecież
konstrukcję naszych silników też wykradliście!
Zrobił krótką przerwę, aby generał zdążył złapać jego tok myślenia. Kiedy
uznał, że Chińczyk nadąża, kontynuował:
‒ … Dogonię Ehnathona2.0 i rozpoznam cel jego ucieczki. Zlokalizuję go, a
potem zestrzelę! Teraz, kiedy pozwoliliście, aby wam uciekł, straciliście
przewagę! A kiedy jeszcze wyląduje w innym państwie, na przykład w Rosji
albo Korei Północnej, to stracicie waszą tajemnicę konstrukcji samolotu J-20!
Dajcie mi wreszcie kody źródłowe do odpalenia tego samolotu!
Generał spojrzał zaskoczony i odparł:
‒ Dajcie mu tę maszynę!

Dwadzieścia pięć lat wcześniej:

Z

iarenka piasku przenikały przez przez chustę chroniąca usta Enuta.
Rozwiązał ją, wytrzepał i ponownie założył. Siedział za niewielką wydmą,
obserwując uwijających się w oddali młodych Nomadów, pośpiesznie
stawiających namioty.
Enut powinien właśnie pomagać swoim rówieśnikom, ale nie palił się nigdy
do cięższych zajęć... za co zresztą, nie był zbyt lubiany w plemieniu. Generalnie
miał opinię cwaniaka i lenia. Ale nie wszyscy okazywali mu lekceważenie;
wielu Nomadów nawet mu współczuło. Był wychowywany przez całą
wspólnotę, ponieważ został przygarnięty przez plemię kiedy ukończył trzy lata.
Chociaż usilnie zabiegał o wyjaśnienie okoliczności ze swojej przeszłości, to
spotykał się dziwną zmową milczenia. Sam nie znał swojej historii, a inni
zbywali go, zamiast dać jakąkolwiek odpowiedź.
Spojrzał za siebie. Tuż przy pobliskiej, niewielkiej gorącej skale, duże
mrówki pustynne zbudowały sobie gniazdo; sięgające półtora metra wysokości
nad gruntem. Było ich setki tysięcy, a każda z nich miała przydzielone
konkretne zadania. Te pracowite owady były odwrotnością Enuta, leniwego
chłopca, którego plemię Nomadów ledwo co tolerowało. Członkowie tej
społeczności oczekiwali jego rychłej pełnoletności, aby wreszcie opuścił
pustynię i znalazł sobie miejsce gdziekolwiek, ale z dala od nich.
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Mrówki spieszyły się, aby jak co-dzień przed zachodem słońca, zasklepić
wejście do gniazda. Enut często przeszkadzał im w tych czynnościach, rzucając
z bezpiecznej dla siebie odległości patykami w ich kierunku. Bał się zbliżyć do
owadów, z uwagi na ich toksyczne płyny, którymi potrafiły tryskać na odległość
kilku metrów.
Usłyszał z oddali ryk silników.
Chłopak wyglądnął ponownie z za niewielkiej wydmy w kierunku
obozowiska. Dojrzał pędzące dwa pojazdy wojskowe pomalowane w pustynny
kamuflaż. Zainteresował się tym niecodziennym widokiem. Lekkie transportery
minęły pierwsze z brzegu namioty i dotarły w sam środek obozowiska. Kurz
jaki wznieciły, zasłonił sporą jego część. Zatrzymały się. Wyskoczyło z nich
trzech żołnierzy. Wszyscy mieli w rękach kałasznikowy. Enut rozpoznał, że są
to saudyjscy wojskowi, często patrolujący sporne tereny pustyni,
zamieszkiwane przez kilka zwaśnionych plemion.
Młodzi Nomadzi właśnie skończyli ustawianie nowych namiotów i z
nieukrywaną ciekawością zbliżyli się do przybyszów. Z daleka nie było słychać
treści rozmowy, więc Enut postanowił wrócić do obozowiska. Kiedy znalazł się
już w pobliżu wojskowych transporterów, spotkały go wymowne spojrzenia
rówieśników, pełne wyrzutów co do jego leniwej postawy. Nikt nie przepadał
za czynnościami stawiania namiotów... ale też nikt nie obijał się jak Enut.
Z największego namiotu, stojącego w centralnej części obozu wyszedł wódz
plemienia; starszy, otyły mężczyzna, z bujną, tradycyjną brodą. Spojrzał w
kierunku chłopców, jakby kogoś szukając. Gdy dojrzał Enuta, skinął ręką w
jego kierunku. Młodzieniec zdziwił się nieco, ale wykonał polecenie.
Tuż przy wejściu do namiotu, brodacz powiedział oschle:
‒ Masz gości. To wojskowi.
‒ Czy coś się stało? ‒ zapytał zdziwiony chłopak. ‒ Czego chcą?
‒ Spokojnie, chcą tylko z tobą pomówić. ‒ Tłuścioch odwrócił się i wszedł z
powrotem do namiotu. Enut podążył za nim.
Przy obficie zastawionym stole, siedział oficer Straży Saudyjskiej wraz
dwoma żołnierzami. Wszyscy byli ciężko uzbrojeni. Wyglądali groźnie.
Spojrzeli na Enuta i szepnęli coś pomiędzy sobą. Wyjęli jakieś zdjęcia i
przyglądali się na zmianę: to raz na chłopaka, to raz na fotki.
Po chwili ich dowódca odezwał się:
‒ Ty jesteś Enut?
Chłopak skinął potakująco głową.
‒ Ile masz lat? ‒ dopytywał oficer.
‒ Szesnaście.
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Żołnierze wymienili jakieś uwagi, ale Enut prawie nic nie rozumiał. Nie znał
tego języka.
‒ Pakuj się! Jedziesz z nami! ‒ zdecydował oficer w języku, który
młodzieniec już rozumiał. ‒ Masz dwadzieścia minut.
Zaskoczony i nieco przestraszony nie wiedział jak zareagować. Spojrzał w
kierunku wodza Nomadów stojącego w kącie namiotu, ale on tylko odrzekł:
‒ Niczego się nie obawiaj. Już czas, abyś wypełnij swoje przeznaczenie.
Wrócisz teraz do swoich.
‒ ... Do swoich? ‒ powtórzył Enut. ‒ To znaczy...?
‒ Wkrótce się dowiesz ‒ odparł niecierpliwie stary Nomad. ‒ Zresztą nigdy
nie należałeś do nas... nigdy nie czułeś żadnej więzi z nami!
‒ Ale... ‒ chłopak próbował protestować.
‒ Dosyć! ‒ zdecydowanie przerwał oficer. ‒ Za dwadzieścia minut
odjeżdżamy. Pośpiesz się!
Mlodzieniec zdążył jeszcze złapać kontakt wzrokowy z tłuściochem
oczekując wyjaśnień, lub jakiejkolwiek odpowiedzi... ale Nomad odwrócił się i
szybko opuścił namiot.
Po kwadransie, spakowany w dwie duże torby, Enut wsiadł do wojskowego
transportera. Wziął tylko swoje rzeczy osobiste i kilka kanapek. Dojrzał wielu
Nomadów stojących w pobliżu, wpatrujących się w tą sytuację z nieukrywaną
satysfakcją, że pozbywają się największej zakały plemienia.
Ale Enut wcale nie chciał dać im całkowitej satysfakcji i zanim zamknął za
sobą drzwi pojazdu, splunął w ich kierunku.
Podróż trwała całą noc. Tuż przed świtem dotarli wreszcie do jakiegoś
miasta, którego nazwy chłopak nie zdołał poznać. Transportery zatrzymały się
przed okazałym, kilkupiętrowym budynkiem. Wysiedli z pojazdów i weszli do
jego wnętrza. W środku byli sami wojskowi. Brak cywilów zaniepokoił
chłopaka. Nigdy jeszcze nie był w takim dużym obiekcie… i wśród takiej dużej
ilości żołnierzy.
Wartownicy sprawdzili dokumenty eskortujących go żołnierzy i skierowali
na trzecie piętro. Po chwili wysiedli z windy i dotarli długim korytarzem bez
okien do ciemnych drzwi.
Zapukali.
‒ Wejść! ‒ rozległ się od wewnątrz energiczny, donośny głos.
Weszli do niewielkiego gabinetu, w którym stało tylko duże biurko i trzy
proste krzesła; z czego dwa przeznaczone dla gości. Dowódca, który przywiózł
Enuta przekazał jakąś papierową teczkę mężczyźnie siedzącym za wielkim
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biurkiem. Ów mężczyzna miał na sobie kremowy mundur, przystrojony
licznymi błyszczącymi odznakami, a na piersiach nosił zawieszone kolorowe
medale. Eksponował duże, wystające za policzki wąsy i krzaczaste brwi.
Surowe rysy twarzy świadczyły, że miał długą i trudną karierę wojskową.
Widać było, że jest to ktoś ważny w wojsku.
‒ Pułkownik przedstawi ci twoją obecną sytuację ‒ rzucił dowódca eskorty,
wychodząc z gabinetu. ‒ Słuchaj i nie odzywaj się zbyt wiele! Pytaj tylko wtedy
jeśli musisz, albo jeśli czegoś nie zrozumiesz.
Po chwili w gabinecie zostali tylko, sam na sam: pułkownik oraz Enut.
‒ Siadaj! ‒ wojskowy wskazał krzesło stojące po przeciwnej stronie biurka.
Młodzieniec wykonał natychmiast polecenie.
‒ Jestem Saudyjczykiem i dowodzę Strażą Saudyjską. Czy wiesz co to Straż
Saudyjska?
Enut pokiwał przytakująco głową. Każdy Nomad wiedział kim są Strażnicy...
często najeżdżali obozy plemion koczujących; rewidowali je, a czasem okradali
z biżuterii lub innych kosztowności. Ludność obawiała się ich odwiedzin.
‒ No więc ‒ kontynuował Saud ‒ teraz i ty będziesz należał do Straży.
Chociaż, w pewnym sensie... nie oficjalnie. O planach, co do twojej osoby
dowiesz się w stosownym czasie, a teraz pojedziesz za granicę! A dokładnie do
Rosji! Tam przez kilka lat będziesz uczył się w wojskowej akademii. Zostaniesz
oficerem! Cieszysz się?
‒ Tak! ‒ Chłopak odpowiedział bez namysłu i refleksji. Był w lekkim szoku,
więc nie rozumiał do końca znaczenia tego żądania.
‒ To dobrze. Zostaniesz pilotem wojskowym. Doceń to! ‒ Pułkownik zrobił
kilkusekundową przerwę i dodał grożąc: ‒ Abyś tylko nas nie zawiódł!
Enut próbował ogarnąć i poskładać w jakąś całość te strzępy zdań, którymi
zarzucił go niespodziewanie Saud. Ale to nie było wszystko z czym się zmierzył
do tej pory, bo oficer zaskoczył go szokującym stwierdzeniem:
‒ I jeszcze jedno: nie wrócisz już do Nomadów. Zresztą nigdy nim nie byłeś.
Jesteś kimś innym... ale reszty dowiesz się później. Zrozumiałeś?
‒ Tak!
‒ Jakieś zastrzeżenia? Uwagi?
‒ Nie!

W

taki sposób, szesnastolatek z saudyjskich pustyń znalazł się w centrum
Imperium Rosyjskiego. Po kilku latach intensywnej nauki został pilotem
wojskowym, uzyskując wiele nagród oraz wyróżnień. Instruktorzy lotnictwa w
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raporcie przeznaczonym do jego akt zaznaczali niezwykły talent i
zaangażowanie. Opanował sztukę pilotażu na najnowszych samolotach
Federacji Rosyjskiej. Akademię wojskową ukończył w stopniu porucznika.
Wkrótce został wezwany przez Saudów do Konsulatu w Moskwie... gdzie
wręczono mu bilet lotniczy do Medyny; na następny dzień.
Zdał rosyjski mundur i założył cywilne ciuchy. Dziwnie w nich się czuł.
Dzień później, po kilku godzinnym locie saudyjskimi liniami lotniczymi,
wylądował w Medynie. Na lotnisku czekali już na Enuta dwaj żołnierze, którzy
odwieźli go na przedmieścia miasta. Dotarli do pałacu pilnie strzeżonego przez
ciężko uzbrojoną Straż Saudyjską. Zrewidowano go skrupulatnie, po czym
wprowadzono do przestronnej sali. Było w niej dużo kryształowych,
kolorowych luster. Pomiędzy nimi zawieszone były europejskie dzieła sztuki
malarskiej epoki renesansu.
Zdążył przyglądnąć się dokładniej kilku z nich, kiedy nagle do sali wszedł
pułkownik….
… Pułkownik, który wysłał Enuta przed laty do Rosji!
Nic się nie postarzał; nakremowana twarz, uczesane wąsy i krzaczaste brwi.
Wyprostowany, z głową dumnie uniesioną do góry. Stale zaciśnięte usta... jakby
tłumił wewnętrzne emocje, w obawie przed ich wyjawieniem.
‒ Witaj poruczniku Enut ‒ zaśmiał się chytrze. ‒ Miło cię znów widzieć!
Zwłaszcza po udanej misji, jaką było uczynienie z ciebie oficera lotnictwa.
‒ Pułkowniku ‒ odparł krótko porucznik.
‒ Usiądźmy ‒ wskazał krzesła przy ozdobnym, żelaznym stoliku. ‒ Właśnie
przeczytałem twoje akta przysłane z Rosji. Jestem z ciebie dumny. Wypełniłeś
wszystkie moje oczekiwania. Ale... to dopiero pierwszy etap.
‒ Pierwszy etap? ‒ powtórzył zaciekawiony Enut, siadając przy stoliku, na
przeciw pułkownika.
‒ A tak! Bo musisz wiedzieć, że posiadam wobec ciebie ambitne plany.
‒ Z zaciekawieniem zapoznam się z ich treścią.
‒ Ha, ha ‒ zaśmiał się Saud. ‒ Zmieniłeś się od czasu naszego poprzedniego
spotkania. Jesteś pewny siebie! To dobrze. Napijesz się czegoś?
‒ Raczej nie.
‒ Wspaniale! Posłuchaj więc: teraz mówią ze sobą dwaj oficerowie. Doceń
to! Jako Strażnik Saudów dostałeś promocję do stopnia porucznika! Mundur i
dystynkcję już są dla ciebie przyszykowane.
‒ Nie wiem jak wyrazić wdzięczność ‒ nie ukrywał zadowolenia Enut.
‒ W prosty sposób: zamknij mordę i słuchaj ‒ spoważniał pułkownik.
Saud wyjawił Enutowi jego prawdziwą historię:
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‒ Jesteś klonem! A dokładnie jesteś kopią kogoś, kogo już niedługo
zastąpisz.
Porucznik zaniemówił!
Natychmiast wykorzystał to gospodarz do kontynuowania opowieści:
‒ Zdobyliśmy, a dokładnie zdobyła Straż Sudów, próbkę genetyczną
potomka któregoś z tych pajacy, którzy roszczą sobie pretensje do tronu. Jak
wiesz, Saudowie to ród semicki, który wieki temu podstępnie uzurpował sobie i
zdobył władzę w tym państwie. Nie są spokrewnieni z ludami koczującymi
Nomadów. To obcy! Udają anty-semityzm, ale równolegle realizują plan
syjonistów!
‒ Dlatego należy zlikwidować jakiegoś Sauda? ‒ zapytał wciąż zszokowany,
ale szybko analizujący klon Enut.
‒ Ależ nie! ‒ krzyknął wyraźnie ubawiony pułkownik, z powodu mętliku w
głowie, jaki uczynił adwersarzowi. ‒ Absolutnie nie!
‒ Nie? ‒ powtórzył pogubiony porucznik.
‒ Ty nie jesteś Semitą... więc nie jesteś prawdziwym Saudem. Nie możesz
więc zastąpić Semity z rodu Saudów! ‒ Gospodarz delektował się
prowadzeniem rozmowy w taki zawiły sposób. Mógł to wyłożyć prościej, ale
nie chciał sobie psuć przedniej zabawy.
‒ A więc kogo?
‒ Zaraz się dowiesz, ale posłuchaj do końca swojej historii ‒ pułkownik
spojrzał przenikliwym wzrokiem, upewniwszy się, że zszokowany Enut
zrozumie opowieść. ‒ Skorumpowany lekarz zdobył komórki noworodka z
rodu tych, co sami siebie nazywają książętami Nomadów i posiadają duże ilości
pieniędzy. Nasi specjaliści z tych zdobytych komórek sklonowali ciebie!
Poniekąd należysz do klanu tych uzurpatorów do tronu. Niestety, ale niezbyt
dobra wiadomość dla ciebie jest taka, że twój dawca genetyczny nie życzy
sobie rywali do tronu... więc kiedy dowiedziałby się o tobie, to próbowałby
skutecznie ciebie zlikwidować! Uwierz mi: on posiada do tego spore środki i
potencjał. ‒ Zrobił ponownie krótką przerwę, aby Enut zdążył przyswoić sobie
nowe fakty. ‒ Nie umiałeś jeszcze dobrze mówić, kiedy ukryliśmy cię z daleka
od wścibskich oczu. Zawieźliśmy cię do Nomadów, u których spędziłeś całą
swoją młodość. Straż Saudów sponsorowała cię, płacąc co roku pokaźne kwoty
ich wodzowi, aby dbał o ciebie i strzegł tajemnicy. Dlatego ci pobłażał i nie
zmuszał do ciężkiej pracy Nomadów, bo wiedział... że i tak wśród nich nie
zostaniesz.
‒ Oni wszyscy znali prawdę?
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‒ Nie. Tylko ich wódz znał szczegóły. Reszta snuła przypuszczenia i plotki ‒
pułkownik machnął ręką. ‒ Ale do rzeczy: tak zwany "produkt wyjściowy"
czyli oryginał, którego ty jesteś klonem, to paskudny jegomość, pozbawiony
jakichkolwiek skrupułów. Dąży uparcie do władzy. Nasz plan zakłada, że ty
‘poruczniku klonie’ go podmienisz... i przejmiesz jego profity.
‒ Klonem? ‒ powtórzył niedowierzający Enut. Jeszcze nie do końca był
przeświadczony o prawdziwości tej wersji.
‒ Tak, klonem! Przecież już ci to powiedziałem kilka razy! Której części,
kurwa... tego zdania nie rozumiesz? ‒ zniecierpliwił się Saud. ‒ Jesteś częścią
tajnego programu o kryptonime "Ehnathon". Straż Saudów koordynuje cały
program od początku jego istnienia! Można śmiało powiedzieć, że Straż jest
jego inicjatorem!
‒ A co z tronem? ‒ zapytał już całkiem przytomnie Enut.
‒ Zrezygnujesz z niego! To właśnie jest celem tej wieloletniej akcji!
Dokładnie o to chodzi, aby nie dopuścić faceta do tronu. W interesie semickich
Saudów i Izraela jest, aby tron nie wypadł z łap Saudów, czyli z łap Semitów.
Porucznik zamyślił się. Coś mu nie pasowało do tej układanki. Wreszcie
zapytał:
‒ Dlaczego Saudowie oczekują, że im pomogę? Przecież są naturalnymi i
genetycznymi przeciwnikami?
‒ Dają ci profity i dostęp do dużych pieniędzy.
‒ To za mało! A gdzie profity polityczne i prestiżowe?
Pułkownik zaśmiał się cicho. Spojrzał lekko zaskoczony przytomnością
umysłu młodego oficera.
‒ Dojrzałeś w tej Rosji. Robisz się twardym graczem. Uważaj!
‒ To raczej dobrze.... Skoro stawka jest wysoka.
‒ Dam ci radę starszego oficera: weź teraz to, co ci dają Saudowie, bo
obecnie nie masz zbyt wiele. A kiedy przejmiesz fortunę, to będziesz mógł
negocjować z nimi o prestiż i jeszcze coś więcej. Byle by nie tron!
Enut zamyślił się. Nie wierzył w szczerość pułkownika. Z drugiej jednak
strony stał przed niesamowitą okazją. Po chwili odezwał się; głosem
rozważnym i pewnym:
‒ Przejdźmy więc do działania!
‒ Wspaniale! ‒ nie ukrywał zadowolenia Saud. ‒ Do dzieła! ‒ wstał
energicznie i ruszył do okna. Ruchem ręki przywołał porucznika.
Enut spojrzał przez okno. Szybko analizował, czy aby nie staje się ofiarą
jakiegoś spisku. Pułkownik jednak nie dawał mu czasu na logiczne
wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków.
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‒ Za kilka minut przybędzie tu twój oryginał.... Nazywamy go roboczo
"produktem wyjściowym" z uwagi, że bezwiednie dostarcza nam swojego DNA
do produkcji klonów... bo musisz wiedzieć, że nie jesteś jedynym jego klonem.
Na dźwięk tego wyznania Enutowi literalnie opadła szczęka.
Gospodarz jednak nie zareagował w żaden widoczny sposób i kontynuował:
‒ Jest was więcej, ale nie pytaj ilu. Twój oryginał, czyli "produkt wyjściowy"
pretenduje do tronu, którego nie chcą oddać mu semiccy Saudowie. On sam z
pochodzenia jest prawdziwym Nomadem z jedynego rodu, którego Żydom nie
udało się skutecznie zgładzić w stosownym czasie. Teraz zamach nie wchodzi
w grę, z uwagi na przewidywane komplikacje polityczne. Więc należy
dyskretnie oryginał zamienić na falsyfikat.... Czyli on będzie zastąpiony
właśnie tobą! ‒ Zrobił małą przerwę, po której kontynuował: ‒ Dlatego
ukończyłeś Akademię Lotniczą w Rosji, bo tam w tajemnicy, uczą też
pilotować samoloty 'made in USA' takie jak F-16 czy F-14.... A twój oryginał
jest szejkiem i oficerem lotnictwa; a więc po zastąpieniu go, będziesz pilotował
jego samoloty. Byłoby głupio, gdyby raptem szejk przestał pilotować maszyny
odrzutowe, z uwagi na chorobę lokomocyjną?!
‒ Nadążam.
‒ Jesteś tak podobny do niego, że nikt się nie zorientuje o zamianie. Masz
nawet takie same linie papilarne oraz siatkówkę oka, których nie odróżnią
żadne skanery komputerów zabezpieczające banki…. Banki skrywające w
swoich sejfach jego fortuny!
‒ Dobry plan, ale jego bliscy i przyjaciele mogą coś zauważyć przy zwykłej
rozmowie... przecież tylko oni znają intymne szczegóły.
‒ Tym się nie przejmuj! Nasz wywiad już zapewnił ci spokój. Zaraz po
twoim wyjściu z tego budynku udasz się do jednego z twoich nowych pałaców,
odziedziczonych po twoim ”produkcie wyjściowym”, w którym skutecznie
wymieniliśmy miesiąc temu cały personel. W przeważającej części są to nasi
ludzie; a reszta nigdy z bliska nie widziała twojego oryginału, czyli "produktu
wyjściowego". W taki sposób wyizolujemy ciebie na pewien czas od kontaktów
z jego bliskimi i przyjaciółmi.
‒ Jaki będzie powód tej niespodziewanej izolacji? ‒ dopytywał
entuzjastycznie Enut.
‒ Oficjalnie ważne sprawy państwowe; ale rozpuścimy plotkę o tym, że
planowany jest zamach. Dlatego do czasu wykrycia spisku przez kontrwywiad,
pretendent do tronu powinien pozostać w ukryciu i izolacji. Przydzielimy ci
nawet nową ochronę, a dotychczasowych ochroniarzy wyślemy na długi urlop.
Oczywiście, ty oficjalnie już wydasz to rozporządzenie.
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‒ Myślę, że plan jest prawidłowy.
‒ Masz jakieś dodatkowe sugestie? ‒ doprecyzowywał Saud.
‒ Nie. Nie na tym etapie.
W tym czasie oficer dyżurny powiadomił ich przez radio, że właśnie przybył
młody Szejk Al-Kham.
‒ Wprowadźcie szejka do Sali Południowej! ‒ rozkazał pułkownik. ‒ Ilu
ochroniarzy przywiózł ze sobą?
‒ Trzynastu.
‒ Niech zaczekają na zewnątrz Sali Południowej. Nie wpuszczaj ich do
środka!
Saud i Enut wyszli z Sali Renesansowej tajnym, ukrytym wyjściem. Kiedy
doszli wąskim sekretnym korytarzem do Sali Południowej, pułkownik złapał
porucznika za rękaw.
‒ Stój! Zaczekasz tu. Ja przywitam go osobiście, aby uspokoić jego obstawę.
Lubi mnie i ufa. Zasugeruję mu poufną rozmowę w Sali Południowej bez
towarzystwa jego ochrony. Powinien na to przystać i zostawić obstawę przed
wejściem.
‒ Jakie zadanie przewidziane jest dla mnie? ‒ zapytał Enut.
‒ Czekaj tu, przy drzwiach, aż cię zawołam. Zapukam w te zamaskowane
drzwi... wtedy wejdziesz do sali. To są ukryte drzwi, o których goście nie mają
pojęcia; myślą, że tylko jest jedno główne wejście do Sali Południowej.
‒ Co potem?
‒ Zabijesz "produkt wyjściowy" ‒ odpowiedział spokojnie pułkownik, dając
Enutowi pistolet i tłumik. ‒ Przykręć do lufy. ‒ Następnie otworzył
zamaskowane drzwi do sali i wszedł do środka. Sprawdził czy wszystko jest w
porządku, po czym przeszedł na jej drugi koniec, do drzwi głównych. Pchnął je
delikatnie.
Ujrzał przed sobą Szejka Al-Kham, stojącego w towarzystwie licznych
ochroniarzy.
‒ Witam! ‒ krzyknął ciepło Saud. ‒ Jak miło cię widzieć! Dzień jest
radośniejszy, kiedy swoją osobą wypełniasz otoczenie.
Szejk uśmiechnął się szczerze. Był z natury próżnym głupcem, który cenił
wyszukane komplementy. Mężczyźni uścisnęli sobie dłonie, po czym objęli się
przyjaźnie. Wymienili ze sobą jeszcze kilka uprzejmości, po czym wojskowy
zaprosił szejka do sali.
‒ Nie fatygowałbym ciebie osobiście, gdyby nie niezmiernie ważna
kwestia.... Dotyczy twojego osobistego bezpieczeństwa. Pragnę przekazać ci
poufne fakty, ale są przeznaczone tylko dla twoich oczu. Sam rozumiesz.... Jako
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dowódca Straży Saudów nie każdemu pokazuję tajne akta. Z uwagi na naszą
wieloletnią przyjaźń i wzajemny szacunek postanowiłem dla ciebie uczynić
wyjątek! ‒ Po czym wymownie spojrzał na przybyłych ochroniarzy i dodał: ‒
Nawet nie wpuszczę do sali moich żołnierzy... a ty nie wpuścisz swoich! Nie
mogą być żadni świadkowie. Tylko ja i ty!
Młody Szejk Al-Kham poczuł się wyróżniony; przecież będzie mógł
osobiście zobaczyć tajne dokumenty państwowe i zdecydować o ich
przydatności. Bez dłuższego namysłu polecił swojej ochronie osobistej
pozostanie przed Salą Południową. Szef ochrony próbował wyrazić swój ostry
sprzeciw, ale szejk to zignorował.
Weszli do środka sali, zamykając za sobą drzwi. Pułkownik uśmiechnął się
miło i wskazał ozdobne, renesansowe biurko stojące po przeciwległej stronie
komnaty; tuż przy sekretnym wejściu. Na blacie leżało kilka teczek akt. Młody
gość rozejrzał się uważnie po wnętrzu pełnym przepychu. Wiszące na ścianach
duże lustra oraz kolorowe witraże w oknach dopełniały jego eleganckiego
wystroju.
Przemierzyli powoli salę, aż doszli do biurka.
‒ Chcę, abyś osobiście przejrzał akta i ocenił twoim wnikliwym osądem.
Nasi agenci kupili je z trudem... ale udało się! Wszystko po to, aby cię chronić
oraz chronić przyszłość tronu ‒ powiedział gospodarz, czyniąc ręką gest
przyjaźni.
Szejk uśmiechnął się szeroko i odparł:
‒ Doceniam przyjacielu twoje zabiegi. Uwierz mi, kiedy zdobędę tron
uhonoruję cię odpowiednio.
Stojąc przy biurku sięgnęli do teczek.
‒ Przejrzyj je w spokoju ‒ zachęcał gościa pułkownik, po czym zbliżył się
do ukrytych drzwi i zapukał.
Drzwi natychmiast otworzyły się. Enut błyskawicznie doskoczył do biurka,
przy którym stał kompletnie zaskoczony szejk.
‒ Kim on jest? ‒ zdążył jeszcze zapytać.
‒ Twoją lepszą wersją! ‒ Enut wyręczył z odpowiedzi pułkownika, po czym
strzelił kilkakrotnie.
Pociski wyskoczyły z końca tłumika: przebiły i rozerwały szyję oraz klatkę
piersiową.... Ale twarzy nie sięgnęły; Enut nie zniósłby zniszczenia własnej
podobizny w tak chamski sposób. Wszystko odbyło się po cichu: Szejk nie
zdążył krzyknąć; a jego opadające ciało osunęło się o biurko bez odgłosu.
Pułkownik spojrzał zadowolony na Enuta i rzekł radośnie:
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‒ No, to witamy w klubie! Aha ‒ żachnął się ‒ całe to zdarzenie nagrało się
przez nasz monitoring. To na wypadek, gdybyś w przyszłości miał jakieś
wątpliwości co do kontynuowania współpracy.... Rozumiesz!
Enut zaśmiał się tylko dwuznacznie i pozostawił uwagę bez komentarza.
Saud sięgnął do szafki i wyjął identyczny uniform, jaki miał na sobie
"produkt wyjściowy".
‒ Szejk używał trzech różnych mundurów: Sił Powietrznych, Gwardii
Narodowej oraz Milicji Nomadów. Nigdy nie pojawiał się w cywilnym
garniturze lub tradycyjnym stroju koczowników. Zapewne chciał pokazać swoją
siłę, eksponując oficerskie szlify i liczne odznaczenia państwowe. ‒ Pułkownik
zawiesił głos i uśmiechnął się z przekąsem. ‒ Ułatwiło to nam zadanie….
Uszyliśmy wszystkie trzy jego mundury na dzisiejszą okazję, ponieważ nie
byliśmy pewni, który założy.
‒ Cóż za zapobiegliwość. ‒ Enut niesfornie udał ekscytację.
‒ Przebierz się. Zaraz opuścisz Salę Południową przez główne wejście.
Miniesz jego ochroniarzy w pośpiechu i krzykniesz, aby ci nie przeszkadzali.
Udawaj zdenerwowanego, żeby żaden z nich nie odważył się zadawać
uciążliwych pytań.
‒ W porządku! ‒ potwierdził porucznik.
‒ Na zewnątrz, przed budynkiem czekają trzy ciemne limuzyny oraz
dwunastu ochroniarzy; to nasi Strażnicy Saudów po cywilnemu. Wsiądziesz, a
oni zawiozą cię za miasto, do pałacu ”produktu wyjściowego”, o którym
wcześniej ci opowiedziałem. Tam oczekuj moich dalszych instrukcji.
‒ Czy mogę korzystać z pałacowego haremu? ‒ zapytał ironicznie Enut.
‒ Zjeżdżaj już! ‒ odparował poirytowany Saud.
Uniform szejka był idealnie dopasowany do sylwetki. Enut wyszedł szybkim
krokiem z Sali Południowej wyjściem głównym, wprost na grupę ochroniarzy
szejka. Ci odskoczyli, robiąc mu przejście.
‒ Wśród was jest szpicel! ‒ wrzasnął, wprowadzając w konsternację
ochronę. ‒ Wyłuskam go, a potem....
‒ Co się stało Al-Kham? ‒ zdążył zapytać szef ochrony.
‒ Jeszcze mnie pytasz?! Wpuściłeś żmiję do swoich. Dałeś się ograć! ‒
wrzasnął porucznik aby go onieśmielić ‒ Chyba ty sam....
‒ Al-Kham! Ręczę za swoją straż. Sam ich weryfikuję!
‒ Dosyć! Weź ich wszystkich z powrotem! Zrób dochodzenie i przesłuchaj
każdego z nich! Oczekuję raportu i faktów dziś do północy!
‒ Jak chcesz ‒ odparł, chcąc uniknąć furii szejka.
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‒ Jadę teraz za miasto, do mojego pałacu. Będą mnie eskortowali Strażnicy
Saudów!
‒ Ale... ‒ szef ochrony próbował kwestionować polecenie.
Enut zatrzymał się; spojrzał groźnie w jego oczy i wysyczał:
‒ Jeszcze tylko coś powiedz, a pożałujesz!
Trzy ciemne samochody ruszyły pośpiesznie w kierunku pałacu. Porucznik
Enut… a raczej nowy Szejk Al-Kham rozmyślał pożądliwie o pełnych sejfach,
o garażach pełnych drogich samochodów i zatłoczonych haremach, które zaraz
osobiście obejrzy.
Uśmiechnął się sam do siebie:
"W tych okolicznościach powinienem zrobić jakiś sensowny plan" ‒
pomyślał. ‒ "Cwanego pułkownika też wypadałoby w nim uwzględnić…
najlepiej do likwidacji".

M

inęły cztery miesiące; Enut doskonale wcielił się w rolę Szejka Al-Kham
do tego stopnia, że odbywał już pierwsze spotkania z jego bliskim
otoczeniem. Kilka razy w miesiącu uczestniczył w lotach wojskowymi F-16
oraz F-14 należącymi do Saudyjskich Sił Powietrznych... identycznie, jak miał
w zwyczaju to robić Szejk Al-Kham. Nic nie wskazywało, żeby ktoś coś
podejrzewał. Pewność siebie w nowej roli upewniła porucznika o swojej
rosnącej pozycji negocjacyjnej z semickimi Saudami.
Na dodatek, odezwał się wreszcie pułkownik, zapowiadając swoją wizytę w
pałacu szejka. Enut wzmożył swoją czujność z tego powodu; nie był pewien co
do lojalności swojej pałacowej ochrony, złożonej ze Strażników Saudów. Co
prawda zdobył ich sympatię licznymi łapówkami, ale tylko do kilkoro z nich
mógł mieć zaufanie. Nie wiedział czego oczekiwać po tej wizycie pułkownika,
dlatego nie szczędził pieniędzy kupując ich lojalność.
Porucznika zaniepokoiły też tajne raporty opublikowane na
kontrowersyjnym portalu internetowym WikiLeaks, dotyczące klonów. Raporty
przedstawiały sklonowane osoby jako narzędzia do licznych i skutecznych walk
politycznych. Według internetowego portalu, wielu liderów i polityków zostało
skutecznie zamienionych klonami; nawet prezydenci i premierzy państw... ale
też dyrektorzy banków inwestycyjnych, czy prezesi wielkich korporacji.
Praktycznie każdy, kto nie prowadził polityki według wytycznej New World
Order mógł obawiać się fizycznej likwidacji i zastąpienia swoim klonem,
lojalnym środowiskom globalistów.
266

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Stąd też dziwne, gwałtowne i zaskakujące zmiany kierunków polityki,
obserwowane u niektórych liderów, które dziwiły i niepokoiły media oraz
opinię publiczną.
Enut natknął się też w Internecie Alternatywnym na tajemnicze portale,
oferujące klony; zarówno dorosłe; ale też 'na życzenie'. Portale internetowe
miały w swojej ofercie klony osób odgrywających znaczną rolę w obecnej
polityce i gospodarce.... Ale można też było natknąć się na oferty klonów
popularnych aktorek i modelek. Był też azjatycki portal, który oferował
relatywnie tanio klony nazistów okresu III Rzeszy; można było sobie takiego
zamówić i mścić się gdzieś z dala od cywilizacji. Ogłaszały się też liczne
agencje quasi-detektywistyczne, specjalizujące się w nielegalnym zdobywaniu
"genetycznego produktu wyjściowego", czyli komórek DNA, używanego do
klonowania osób.
Porucznik spojrzał przez okno. Dwie zielone furgonetki zatrzymały się przed
wejściem do pałacu. Po chwili wysiadł z nich pułkownik oraz kilku ochroniarzy
po cywilnemu. Nie widział ich nigdy przedtem. Spośród nich wyróżniał się
wysoki szczupły mężczyzna, noszący saudyjską chustę na głowie.
Goście zdążyli wejść do pałacu i czekali w dużym przedpokoju, zanim Enut
zszedł ich przywitać. Uścisnął dłoń pułkownika, ale Saud zbliżył usta do jego
ucha i dyskretnie szepnął:
‒ Oczekiwałem, że przywitasz mnie na zewnątrz, przed pałacem.... Nie
okazałeś mi respektu. Zrób to jeszcze raz, a każę cię wychłostać!
Zaskoczony Enut odsunął głowę i odrzekł:
‒ Będę pamiętał.
‒ To dobrze ‒ uśmiechnął się pułkownik. Wskazał na mężczyznę w chuście i
dodał: ‒ Przywiozłem dla ciebie niespodziankę!
We troje udali się do obszernej, zaciemnionej czytelni. Stare księgi
wydawały specyficzny egzotyczny zapach, pomieszany z wonią płatków
rzadkiego kwiatu orchidei.
Enut wszedł pierwszy, wprowadzając gości tuż za sobą.
Nie spodobało się to pułkownikowi. Sięgnął gwałtownie po swoją metalową
szpicrutę, którą nosił zwyczajowo z tyłu, za pasem z pistoletem. Zdzielił nią z
całej siły w plecy Enuta!
Porucznik zachwiał się i wpadł na półki wypełnione książkami. Chwycił
półkę oburącz, aby uchronić się od upadku. Wredny ból chwilowo przesłonił
wszystkie jego myśli. Ale szybko doszedł do siebie, aby z trudem opanować
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swoją złość…. Nie chciał wzbudzić niepokoju u Sauda, który mógłby go
wymienić jednym tylko rozkazem!
‒ A to za co? ‒ przypalił głupa.
‒ Dzisiaj już drugi raz nie okazałeś mi należytego szacunku! ‒ zasyczał
pułkownik. ‒ Wlazłeś przede mną do czytelni! Gość taki jak ja, zawsze ma
pierwszeństwo! Czy faktycznie uwierzyłeś, że to wszystko należy już do
ciebie?
‒ Ależ skąd! ‒ żachnął się Enut. ‒ Po prostu byłem zamyślony. W
przyszłości będę uważał na takie szczegóły.
‒ To nie są żadne szczegóły! Masz o tym pamiętać! ‒ Saud nie dawał się
zbyć w taki łatwy sposób.
Enut zaprosił dłonią do stołu. Dopiero kiedy goście rozsiedli się w dużych
fotelach, sam usiadł.
‒ Przywiozłem ci następną wersję "ciebie" ‒ rozpoczął pułkownik. Potem
zwrócił się do tajemniczego mężczyzny: ‒ Ściągnij chustę!
Przybysz wykonał polecenie i oczom Enuta ukazał się następny sobowtór
Szejka Al-Kham. Był jego kopią tak perfekcyjną, jaką był sam Enut.
Wzbudziło to u porucznika natychmiastowy i całkowicie uzasadniony
niepokój.
"Co znowu stary dureń wymyślił?" ‒ zadał w myślach pytanie. ‒ "Już chyba
czas aby przejąć inicjatywę! Gra, jaką prowadzi pułkownik jest zbyt pokręcona
i nie zapewnia mi już głównej roli beneficjenta Szejka Al-Kham."
‒ Identyczny? ‒ Saud ironicznie zwrócił się do Enuta ‒ Nie pocałujesz
krewnego? Ha, ha, haa….
‒ Czy to on teraz mnie zastąpi? ‒ wypalił zdenerwowany.
‒ Och nie! Odnoszę zbyt wielkie korzyści z twojej współpracy, żebym chciał
się ciebie pozbyć.
‒ A więc?
‒ Wydedukowałem, że podwoje korzyści tej współpracy... zatrudniając dwa
klony szejka.
‒ Co ty bredzisz? ‒ rzucił zdenerwowany Enut. ‒ Określ się, z kim chcesz
robić biznes!
Pułkownik spoważniał. Poprawił się w fotelu. Milczał przez kilka długich
sekund. Sytuacja stawała się niezręczna. Wreszcie odezwał się:
‒ Jeśli jeszcze raz zakwestionujesz mój plan, to zawiozę cię na pustynię i
tam cię zostawię; bez wody i bez jedzenia. Więc milcz i słuchaj!
‒ Rozumiem pułkowniku. ‒ skorygował swój głos i ton.
Saud wyłuszczył swój plan:
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‒ Póki co, jestem zadowolony z roli, jaką odgrywasz Szejka Al-Kham.
Doskonale skłóciłeś cały jego klan, przez co skutecznie osłabiłeś. Inne klany
zyskują na tym... zwłaszcza te, które są nam potrzebne dla naszej polityki. Masz
dostęp do dużych pieniędzy szejka. Chcę, abyś nimi za-sponsorował Ruch
Oporu.
‒ Co? ‒ zdziwił się Enut. ‒ Jak to? Sponsorować Cywilizację Świata
Zachodniego? Przecież oni chcą zniszczyć syjonistyczny New World Order!
Żydowski Mossad zacznie mnie ścigać! Jaki jest sens tego planu?
‒ Logiczne spostrzeżenie ‒ odparł Saud ‒ ale tylko w taki sposób zdołasz
przeniknąć środowisko Świata Zachodniego. Za ogromne pieniądze kupisz
sobie miejsce w strukturach decyzyjnych Ruchu Oporu. Daję ci na to rok!
‒ Rozumiem.
‒ Następnie ich zinwigilujesz i zneutralizujesz... aby nie zagrażali naszej
misji budowy New World Order!
‒ Naszej? Raczej syjonistycznej New World Order.
‒ Naszej drogi Enucie.... Czas wyjawić ci prawdę! Szejk Al-Kham był
Semitą, więc i ty jesteś Semitą. ‒ Saud uśmiechnął się chytrze. ‒ ... Że przedtem
powiedziałem, że nie jesteś Semitą? Jakoś tak mi wyskoczyło w rozmowie!
Zresztą to było cztery miesiące temu.
‒ Jak to? ‒ pogubił się porucznik.
‒ Gdyby klan Al-Kham nie był z linii semickich Saudów, to jakby przetrwał
do czasów obecnych? ‒ zapytał retorycznie pułkownik. ‒ Saudowie uknuli
historyjkę o rzekomym pochodzeniu Al-Khamów od Egipcjan, w celu zyskania
sympatii biednych Nomadów. Ale nie ma już prawdziwych egipskich AlKhamów. Saudowie dyskretnie ich wycieli i sami zastąpili przed dwustu laty.
‒ Logiczne ‒ zamyślił się Enut. ‒ Dlaczego więc kłamałeś?
‒ Tak jak powiedziałem wcześniej: jakoś tak wyskoczyło w rozmowie.... Nie
musisz wszystkiego wiedzieć od razu. Zbyt dużo stresu dla ciebie!
‒ To skoro Szejk Al-Kham był Semitą, to po co się go pozbyliście? ‒ upierał
się porucznik.
Pułkownik rozważał w myślach, czy warto powiedzieć więcej. Wreszcie
odpowiedział:
‒ Szejk Al-Kham był zbyt niezależny! Był głupcem. Chciał robić politykę
umniejszając rolę wojska, a zwłaszcza Straży Saudów. To stoi w kolizji z
tradycją! Wojsko od wieków zarządza państwem w wielu dziedzinach i nie chce
być odsunięte od profitów. W dodatku Al-Kham chciał mieć udział w tronie i
złotym korycie…. Niestety, ale pozostali Saudowie nie podzielali jego praw do
tak rozbujałych roszczeń!
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Po tej wypowiedzi nastała długa cisza. Do czytelni wkradła się niezręczna
atmosfera. Uczestnicy rozmowy nie czuli się komfortowo. Wreszcie pułkownik
przerwał uciążliwe milczenie:
‒ Ty postąpisz dokładnie tak samo, jak semiccy Saudowie w przeszłości,
którzy przeniknęli do Nomadów i Al-Khamów…. Po cichu i dyskretnie
fizycznie zastąpisz liderów Ruchu Oporu swoimi kandydatami. Przenikniesz do
Ruchu Oporu aby go zlikwidować... i utorować drogę dla New World Order…
do wspólnego: masońskiego i syjonistycznego New World Order.
‒ W porządku... a do czego "On" jest nam potrzebny? ‒ Enut wskazał na
siedzącego w milczeniu klona.
‒ "On" zrobi resztę roboty, której ty nie podołasz! ‒ odezwał się wreszcie
klon. ‒ To właśnie usiłuje wyłuszczyć tobie pułkownik.
‒ Dokładnie ‒ przyklasnął Saud. ‒ Kiedy ty będziesz rozwalał Ruch Oporu;
twój "krewniak" dotrze do dużych korporacji produkujących urządzenia
używane do walki psycho-tronicznej; nazywanej też technologią 5G! ”On” z
inwigiluje te korporacje, a potem przejmie w nich decyzyjność i pełną kontrolę.
To wszystko za pieniądze, z którymi ty się z nim podzielisz po schedzie od
szejka Al-Khama. We dwóch osiągniecie dwa razy więcej i dwa razy szybciej!
‒ Jakie masz na imię? ‒ Enut, pierwszy raz zwrócił się bezpośrednio do
klona.
‒ Ehnathon ‒ odparł spokojnie przybysz.
‒ O! Któż dał ci takie zakurwiste imię? Pułkownik? ‒ próbował wkurzyć
klona.
‒ Sam sobie dałem ‒ arogancko zauważył Ehnathon. ‒ Pułkownik miał dwa
klony, ale tobie dał mniej autonomiczności i wybrał osobiście twoje imię.
‒ Jakiś ty ambitny i niezależny! O ile mi wiadomo, to nosisz imię tajnego
programu klonowania Saudów ‒ ironizował Enut. ‒ A dasz sobie radę przy
rozwalaniu wielkich korporacji?
‒ Jeśli wejdę do Rad Nadzorczych to... z powodzeniem! Ukończyłem
odpowiednie szkoły. Pułkownik zadbał o moją edukację w Europie Zachodniej,
tak jak zadbał też i o twoją edukację w Rosji.
‒ Nie zapominajcie, że w tej dyskusji to ja rozdzielam głosy! ‒ Saud skarcił
klony. ‒ Chyba nie chcecie zostać przyjaciółmi? Ha, ha, haa.
Enut wstał i odszedł kilka kroków. Pomyślał:
”Kurwa, chytry Saud zaplanował wszystko! Nie po drodze mi z nimi!”
Następnie otworzył szufladę w biurku i wyjął dwa średniowieczne florenckie
sztylety. Nie odwracając się, zapytał Ehnathona:
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‒ Jesteś klonem. Czy myślisz, że klony mogłyby zbudować nową rasę...
klonów?
‒ Myślę o tym od chwili, kiedy dowiedziałem się o twoim istnieniu.
Odpowiedź brzmi: Tak, zbudujmy nową rasę!
”… Saudyjski socjopata będzie żonglował klonami w taki sposób, w jaki
tylko będzie chciał. A w ogóle nie wiadomo co jeszcze głupiego wymyśli!” ‒
dokończył przerwaną myśl Enut.
Następnie odwrócił się od biurka i zbliżył dyskretnie do gości, zachodząc
Sauda od tyłu. Rzekł:
‒ Pułkowniku, przykro mi, ale nie pasujesz do naszego towarzystwa! ‒
Uniósł sztylety w obu dłoniach i błyskawicznie wbił je w obojczyki Sauda.
Ostrza przebiły pagony i weszły dokładnie w oba płuca. Dziurawy, kremowy
uniform, pełen błyszczących medali, szybko stracił swój oficjalny i
dekoracyjny charakter. Pułkownik zacisnął usta, ale nie wydał żadnego
dźwięku. Krew szybko zalewała mu krtań. Kiedy wypełniła mu już nawet usta,
to z dużym ciśnieniem wypluł jej część przed siebie. Siedzący w pobliżu
Ehnathon zrobił natychmiastowy unik, aby nie zaliczyć harków.
‒ O kurwa, zniszczył się taki ładny mundurek.... Co za szkoda! ‒ bez emocji
skonkludował Klon, przyglądający się z uwagą ekscesom Enuta.
A on spojrzał na niego i zdecydował:
‒ Ciebie nie zabiję. Twoja odpowiedź była prawidłowa... co do nowej rasy
klonów.
Potem połączył się telefonicznie ze swoją ochroną i wydał polecenia.
Wkrótce na zewnątrz pałacu doszło do bitwy; to zaufani, a raczej hojnie
przekupieni ludzie Enuta wykańczali funkcjonariuszy Straży Saudów. Po chwili
strzały ucichły.
‒ Teraz zapakujemy całą kasę z sejfów i odlecimy w jakieś spokojne miejsce
‒ oznajmił fałszywy Szejk Al-Kham. ‒ Zrealizujemy plan pułkownika, ale bez
niego. Nie jest nam już potrzebny. Ja rozwalę Ruch Oporu, a ty przejmiesz i
uzależnisz wielkie korporacje. Nawiążemy relację z lożami masońskimi oraz
syjonistami z New World Order…. Ale wyłącznie na warunkach, które my
określimy! Bez pośredników w rodzaju Straży Saudów. Czy myślisz, że stać
nas na to?
‒ Pewnie! To dobry plan ‒ odparł zadowolony Ehnathon. ‒ Nie lubiłem
zbytnio pułkownika…. Jego obecność na tym etapie nosiła znamiona
nieprzydatności; wręcz nie było ekonomicznego uzasadnienia dla wydawania
środków finansowych na jego udział w tym przedsięwzięciu.
‒ Bełkoczesz tak, jakbyś dopiero skończył ekonomię ‒ strofował go Enut.
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‒ Zdobyłem właśnie dyplom kilka dni temu.
‒ I jeszcze jedno... masz fajne imię!
‒ Co byś powiedział, gdybyśmy wspólnie mieli jedno imię? ‒ zapytał
szczerze Ehnathon. ‒ Ty możesz mieć imię Ehnathon2.0.
….

Czasy współczesne:

C

hińczyk analizował pośpiesznie sytuację i konsultował coś ze swoimi
zastępcami. Krótką, burzliwą dyskusję w chińskim języku błyskawicznie
przerwał Arius:
‒ J-20, to szybka maszyna, za kilkanaście minut może opuścić waszą
przestrzeń powietrzną! Znam sposoby, aby ją dogonić! Ja umiem to, czego nie
umieją wasi piloci... wiem, jak wycisnąć szybkość z jej silników. Przecież
konstrukcję naszych silników też wykradliście….
Zrobił krótką przerwę, aby generał zdążył złapać jego tok myślenia. Kiedy
uznał, że Chińczyk nadąża, kontynuował:
‒ … Dogonię Ehnathona2.0 i rozpoznam cel jego ucieczki. Zlokalizuję go, a
potem zestrzelę! Teraz, kiedy pozwoliliście, aby wam uciekł, straciliście
przewagę! A kiedy jeszcze wyląduje w innym państwie, na przykład w Rosji
albo Korei Północnej, to stracicie waszą tajemnicę konstrukcji samolotu J-20!
Dajcie mi wreszcie kody źródłowe do odpalenia tego samolotu!
Generał spojrzał zaskoczony i odparł:
‒ Dajcie mu tę maszynę!
Kokpit J-20 prawie niczym się nie różnił od F-22. Arius włączył ostrożnie
oba silniki i płynnie wprowadził maszynę na pas startowy. Zwiększył ciąg
rozpędzając samolot do szybkości dwustu pięćdziesięciu kilometrów i po
krótkim rozbiegu oderwał się od ziemi. Rozpoczął lot prawie pionowy, aby jak
najszybciej osiągnąć wysoki pułap, z którego radar pokładowy uchwyciłby
uciekający J-20.
Na wysokości dwunastu kilometrów radar wreszcie pokazał jasny punkt.
"Znalazłem cię" ‒ pomyślał z satysfakcją.
Uciekający, znajdował się czterysta kilometrów na północ. Było to dziwne,
ponieważ samolot nie leciał do najbliższej granicy państwowej. Wręcz
przeciwnie, zmierzał do centralnej części Chin. Samolot J-20 był niewidzialny
dla wielu radarów, ponieważ jego kształt niwelował odbite fale. Dodatkowo
pokryty był powłoką ześlizgującą te fale.
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Doświadczony Pilot umiejętnie dozował wtrysk paliwa do silników,
wykorzystując pułap lotu, w których stosunek tlenu zawartego w powietrzu
niezbędny do mieszanki napędowej równoważył siłę tarcia maszyny. Znalazł
optymalny punkt i rzucił się w pogoń. Kombinezon ciśnieniowy
nieprzytomnego chińskiego pilota był dla Ariusa nieco za ciasny i za krótki, ale
dobrze spełniał swoje zadanie w czasie przeciążeń.
Po sześciu minutach lotu zmniejszył odległość za uciekającym do dwustu
dwudziestu kilometrów. Aryjczyk miał świadomość, że przeciwnik już dawno
wie, że jest ścigany. Cały czas panowała cisza radiowa, aby niepotrzebnie nie
zdradzać swojej obecności w powietrzu.
Uciekający kierował się nadal w kierunku północnym. Kiedy bez żadnych
kłopotów przeleciał niemal przez całe Chiny i zbliżał się do ich północnej
granicy, Arius domyślił się, że J-20 chce wlecieć w strefę powietrzną Federacji
Rosyjskiej.... A to już całkiem inna jakość lotu! Rosyjska strefa jest gęsto
nasycona uzbrojeniem przeciwlotniczym. Rakiety o różnym zasięgu,
rozstawione wzdłuż granic oraz wewnątrz lądu są szybkie i precyzyjne.
To jednak nie wystarczający powód, dla którego miałby zaprzestać pościgu!
Stawka była zbyt wysoka.
Pędzące samoloty zniżyły pułap, aby nie znaleźć się w zasięgu
dalekosiężnych rosyjskich radarów. Poskutkowało to jednak zwiększeniem
oporu powietrza, które jest gęściejsze bliżej gruntu. Z kolei to powodowało
zwiększone zużycie paliwa, które miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie
potencjalnego zasięgu lotu samolotów.
Rutynowy kompromis odrzutowych maszyn: zwiększenie niewykrywalności
jest wprost proporcjonalna do zmniejszenia zasięgu i odwrotnie. Zbiorniki
paliwa obu J-20 przed startem były prawie pełne, co według kalkulacji
Aryjczyka wystarczyłoby na dolot do Arktyki; nawet w gęstym powietrzu przy
dużej prędkości.
Szybko biegnące myśli dotarły wreszcie do miejsca, w którym skrywać się
mogła odpowiedź:
"Czyżby Arktyka?" ‒ zadał sobie pytanie Arius, które miało sens, ponieważ
samolot uciekał cały czas na północ. Ehnathon2.0 nawet w Rosji nie zmienił
kierunku lotu, choćby o pół stopnia szerokości geograficznej.
"Destynacja nie jest w Rosji tylko po za nią" ‒ ciągnął wywód Aryjczyk.
Odświeżył swoją pamięć: czytał, że fundacje ekologiczne i grupy monitorujące
dyskusyjne ocieplenie atmosfery od kilku miesięcy nasiliły swoją aktywność w
Arktyce. Wysyłały tam swoje duże okręty, rzekomo naukowe, z
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bezprecedensową częstotliwością. Tłok przez nich powodowany nawet
oficjalnie skrytykowały Kanada i Rosja.
Rozważania przerwał dźwięk alarmu pokładowego, sygnalizujący
oświetlenie laserem; co w praktyce oznaczało, że za chwilę zostaną odpalone
rosyjskie rakiety przeciwlotnicze typu: ‘ziemia-powietrze’.
‒ Zidentyfikuj się! ‒ usłyszał głos z radiowego głośnika. To rosyjski
kontroler przestrzeni powietrznej.
Odpowiedzi nie było.
‒ Zidentyfikuj się! Naruszyłeś przestrzeń Federacji Rosyjskiej.
Mijały sekundy. Skoncentrowany Arius przeglądał na ekranie komputera
pokładowego, jakim uzbrojeniem dysponuje jego J-20.
‒ Zidentyfikuj się. Za dwadzieścia sekund odpalimy rakiety! ‒ To było już
finalne ostrzeżenie.
Od tej chwili to dwa chińskie J-20 były ścigane przez Rosjan. Stopień
trudności zadania, jakie miał do realizacji Aryjczyk, przeskoczył na inny
poziom. Alarm pokładowy ostrzegł, że właśnie odpalone rosyjskie rakiety
zbliżają się z dużą prędkością. Pilot wyczekał korzystnej chwili, aby wypuścić
flary termiczne. Setki silnie święcących pocisków zasłoniło tył samolotu,
myląc rakiety, które w efekcie nie trafiły celu. Goniące pociski szybko
zużywały swoje niewielkie zasoby paliwa rakietowego i nie miały już energii
na powtórzenie ataku przy pełnej szybkości.
"To dopiero rozgrzewka" ‒ pocieszał się Aryjczyk.
Przed sobą, w oddali ujrzał ostry błysk. To uciekający J-20 wypuścił flary.
Ehnathon2.0 został również wykryty i zaatakowany przez Rosjan. Bronił się w
identyczny sposób co Arius. Był już blisko... w zasięgu wzroku ścigającego.
Dzielił ich od siebie dystans czterdziestu kilometrów.
Dalszy pościg był ryzykowny. Rosjanie w takich sytuacjach wysyłają swoje
samoloty przechwytujące, uzbrojone w groźne i liczne zestawy rakiet typu:
‘powietrze-powietrze’.
Aryjczyk zwiększył ciąg silników swojego J-20. Sylwetka uciekającego
zbliżała się w szybkim tempie.
‒ Ehnathon2.0... Odezwij się! Zaraz przylecą Rosjanie. Do Arktyki masz
jeszcze kawał drogi.
‒ To znowu ty! Nie możesz się wreszcie odczepić?! A kiedyś nawet cię
lubiłem….
‒ Masz wybór: albo ja cię zestrzelę, albo zrobią to Rosjanie.
‒ Twoja egoistyczna pewność siebie zaczyna mnie wkurwiać! – krzyknął
Nomad.
274

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

‒ Znam już twoją tajemnicę. To Arktyka! Nie jesteś już mi potrzebny.
‒ Myślisz, że ty jesteś potrzebny generałowi Lee? ‒ wciąż krzyczał
poirytowany Ehnathon2.0. ‒ … Bo dał ci super-samolot?!
‒ Dał po to, żeby cię zestrzelić! ‒ doprecyzował spokojnie Aryjczyk.
‒ Naiwny jesteś! Jak myślisz, kto dał mi J-20? Przecież eskortowała mnie
cała drużyna; to sześciu żołnierzy i dowódca. Piloci J-20 udawali tylko
nieprzytomnych.
‒ Sugerujesz, że sam generał Lee cię wypuścił? ‒ zamyślił się Arius. ‒ Dał
tobie samolot żebyś uciekł?
‒ I nie tylko... Zapewnił mi bezpieczną przestrzeń nad Chinami. Nikt jakoś
do nas nie strzelał. Nie dziwi cię to?
Coś w tym wszystkim nie pasowało. Działania generała, co prawda dziwiły
Ariusa, ale żeby zaraz uczestniczył w spisku?
‒ Coś bredzisz! ‒ prowokował Ehnathona2.0 do szczerości.
‒ Bredzę? To po co Lee rozwalił, bez wyraźnej przyczyny, cały personel
akceleratora? Czterdziestu ludzi – Klon zawiesił głos. Po chwili dodał: ‒
Zlikwidował świadków i swoich wspólników. Przecież nie mówisz po
chińsku…. Nie wiesz co mówili między sobą!
‒ Kogo Chińczyk się obawiał? Mógł przecież spokojnie kontynuować to, co
zaczął – sceptycznie odniósł się Aryjczyk.
‒ To przez ciebie! ‒ Nomad ryknął ze złością. ‒ Twoja GirlSnake
powiadomiła Chińską Agencję Wywiadowczą, której zresztą jest agentką!
Poprosiła o ochronę dla ciebie i udzielenie ci niezbędnej pomocy! W
odpowiedzi chiński wywiad wydał tobie pozytywną rekomendację i przydzielił
oficera koordynatora. Pech chciał, że został nim generał Lee Zao, który
wcześniej został skorumpowany przez XaS. To on wpuścił humanoidów do
chińskiego akceleratora, po zniszczeniu tego w CERN... w tajemnicy przed
chińskimi politykami i wojskowymi.
‒ Obawiał się, że wszystko się wyda... więc rozwalił swoich wspólników i
humanoidy? ‒ nie dowierzał Aryjczyk.
‒ Wreszcie załapałeś!
‒ Skoro ty oraz generał Zao jesteście wspólnikami, to po co ukrywałeś się w
grupie wyselekcjonowanej do rozwalenia? Nawet miałeś nieudolnie nałożoną
silikonową maskę?
‒ To zwyczajny przypadek. Nie wiedziałem dokładnie co się dzieje w
ośrodku naukowym. Dopiero później zobaczyłem, że kieruje tą akcją sam Lee
Zao. Niestety, ale kiedy dojrzałem ciebie, to załapałem że sytuacja jest dużo
poważniejsza!
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‒ To obstawiając twoją wersję zdarzeń: dlaczego więc generał dał mi
samolot żebym cię dogonił?
W odpowiedzi usłyszał długi, kilku sekundowy ironiczny śmiech.
Ehnathon2.0 nie ukrywał antypatii do swojego adwersarza.
‒ Nie sądził, że mnie dogonisz! Nie sądził, że w ogóle odnajdziesz mnie na
radarze! Nie docenił ciebie i twoich umiejętności z US Air Force. Lee Zao to
karierowicz, który korzysta z protekcji. To żaden strateg! Chciał się ciebie
pozbyć, ale nie wiedział w jaki sposób. Teraz, kiedy przecież chroni cię chiński
wywiad; nie mógł cię rozwalić bez powodu. W końcu ty sam dałeś mu
pomysł.... Zestrzelić cię w epickiej, pełnej dramatu akcji walki powietrznej!
Problem w tym, że nie powinieneś znajdować się teraz nad Rosją, ale nad
Morzem Chińskim, gdzie czeka już chińska artyleria przeciwlotnicza, żeby cię
zestrzelić.
‒ Dlaczego więc jesteś w przestrzeni powietrznej Rosji? Wbrew założeniom
Lee Zao?
‒ Ponieważ, jak wcześniej stwierdziłem, generał Lee to zwykły karierowicz
i łajza... a nie żaden strateg! Uwierzył mi, że polecę wpierw na północ a potem
na zachód, w kierunku Turcji. Załatwił mi bezpieczny przelot na Chinami. Nie
domyślił się jednak, że wcale nie skręcę na zachód... tylko polecę do Rosji. Ty
miałeś polecieć nad Morze Chińskie i zostać ostrzelany z okrętów.
‒ Dlaczego akurat nad Morze Chińskie?
‒ Bo tak wskazuje logika…. W zaistniałej sytuacji każdy uciekłby w
kierunku morza. Od akceleratora to najbliższa linia granic zewnętrznych Chin.
‒ J-20 to zbyt droga maszyna żeby Chiny pozwoliłyby sobie na jej odstrzał –
przeciągał rozmowę Arius.
‒ To i tak niewielka cena w porównaniu z tym, co faktycznie Lee Zao i jego
przyjaciele mogliby stracić! A tak pozbył by się jedynego świadka i po
kłopocie.
‒ Po co mi to wszystko mówisz?
‒ Żeby cię wkurwić! ‒ wykrzyczał Ehnathon2.0 przez radio. I dodał już
spokojniejszym głosem ‒ Zresztą, zaraz cię rozwalę! Więc i tak nikomu nic nie
powiesz. Teraz czuję satysfakcję!
‒ Zanudzasz ‒ zripostował Aryjczyk. ‒ Rozwalę ciebie, a potem zajmę się
twoim klonem! Czy on też ma tak kurewsko zakręcone imię? Coś w rodzaju
twojego?
Z samolotu Ehnathona2.0 niespodziewanie wystrzeliła rakieta.
Ostro zakręciła, tracąc przy tym impet, ale nie trafiła Aryjczyka, reagującego
rutynowym unikiem.
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Druga rakieta została odpalona z luku wewnętrznego J-20, bezpośrednio do
tyłu….
… To horror dla pilotów prowadzących pościgi! Niewiele samolotów
posiada opcję odpalenia rakiet do tyłu. W półtora sekundy pocisk znalazł się
blisko samolotu Ariusa. Pilot ratując się, przekrzywił błyskawicznie lotki
skrzydeł, zmieniając gwałtownie tor lotu. Ominął o włos pędzący pocisk
kierowany. Przypłacił za to potężnym przeciążeniem i niedotlenieniem. Stracił
przez sekundy możliwość prawidłowej oceny sytuacji; to normalne. Komputer
pokładowy zadziałał według procedur: włączył autopilota do chwili
ponownego przejęcia sterów przez pilota. Dłonie Aryjczyka zsiniały w ułamku
sekundy... to rozerwały się jego naczynia krwionośne przy wierzchniej
warstwie skóry. Sekundę później ogarnął się i chwycił ponownie stery.
Na ekranie pokładowym pojawiły się dwa złowrogie punkty, oznaczające, że
samoloty bojowe Federacji Rosyjskiej wzbiły się w powietrze. Pozostało tylko
kilka minut na zestrzelenie Ehnathona2.0; później już tylko trzeba będzie
opędzać się od Ruskich.
”Koniec zabawy! Burdelik czas wyczyścić!” ‒ utwierdził się w przekonaniu
Arius i przycisnął spust odpalając dwie rakiety ‘powietrze-powietrze’.
Odczekał sekundę i odpalił następne dwie.
W odpowiedzi Nomad skręcił, wyrzucając flary, które zmyliły dwie
pierwsze rakiety....
… Ale w taki sposób zasłonił sobie widok i zasięg swojego radaru, który nie
dostrzegł dwóch następnych nadlatujących rakiet.
Te doleciały bez przeszkód do kadłuba J-20 i wybuchły, poprzez
zainicjowanie zapalnika zbliżeniowego. Jasny błysk rozerwał samolot na
tysiące części.
Arius patrzył jeszcze przez chwilę, aby ocenić czy przeciwnik zdążył się
katapultować.
A jednak, Ehnathon2.0 zdążył się katapultować! Opuścił swój J-20 w fotelu,
pozostawiając za sobą szare smugi z odpalonych detonatorów. Po kilku
sekundach fotel odczepił i otworzył się spadochron. Nomad rozpoczął
procedurę lądowania.
Tymczasem Arius zawrócił w jego kierunku.
‒ Chyba nie będziesz strzelać do ratującego się? ‒ zapytał przez radio z
niepokojem, półprzytomny Ehnathon2.0. ‒ To przecież wbrew Konwencji
Genewskiej!
‒ A czy trucie ludzi falami 5G przez XaS nie jest wbrew Konwencjom? ‒
zapytał retorycznie Aryjczyk.
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‒ Nie zrobisz tego?!
‒ Patrz i zachwycaj się!
Arius przycisnął cyngiel działka pokładowego.... Pociski przecięły Klona na
kilka części; a potem jego pocięte ciało rozprysnęło się niczym eksplodujące
cukinie.
Ehnathon2.0 był już historią.
Zwycięzca wykonał zwrot i rozpoczął trudną procedurę powrotu. Teraz,
kiedy wiedział, że ścigają go aż dwa rosyjskie samoloty przechwytujące; a za
chwilę może być ich jeszcze więcej, zwiększył pułap do szesnastu kilometrów.
Celem było uzyskanie mniejszego oporu powietrza, aby uzyskać duże
prędkości przy mniejszym zużyciu paliwa.
J-20 przekroczył już potrójną granicę dźwięku i stale się rozpędzał. Goniące
samoloty tylko przez krótki czas nadążały za nim. Po jakimś czasie odleciały.
Aryjczyk wiedział, że odlatując wyczyściły pole ostrzału dla rakiet średniego
zasięgu, które zaraz ostaną odpalone z ziemi. Zredukował więc prędkość,
wytrzymując ogromne przeciążenia i zmienił pułap aż do trzech kilometrów.
Trzy rosyjskie rakiety wznosiły się z zawrotną szybkością w odstępach
jednosekundowych, ale realną sterowność osiągały dopiero kilometr nad
pułapem, na którym pędził Arius. Spowodowało to ostre i chaotyczne ruchy
goniących rakiet, przez które w nieracjonalny sposób traciły swoje paliwo i
niszczyły delikatne silniki rakietowe.
J-20 wzniósł się ponownie na trzynaście kilometrów. Pilot obserwował jaki
będzie następny ruch Rosjan. Od wschodniej strony leciały dwa samoloty z
dwukrotną szybkością dźwięku, ale na dopalaczach; co spowodowało, że po
wyczerpaniu ich napędu mogły lecieć już tylko wolniej na silnikach. Z tego
powodu Aryjczyk poczuł się bezpiecznie i skręcił lekko w ich stronę, aby użyć
je jako tarczę i zakładników przed ewentualnie wystrzelonymi następnymi
pociskami ‘ziemia-powietrze’.
Do chińskiej przestrzeni powietrznej pozostało już tylko kilka minut lotu, a
to oznaczało, że napotka mnóstwo rakiet krótkiego zasięgu. Zwiększył pułap do
szesnastu kilometrów, aby pozostać po za ich skutecznością.
Dostrzegł jeszcze kilka wystrzelonych rakiet, kiedy przekraczał granicę.
Był już z powrotem w Chinach!
Zdawał sobie doskonale sprawę, że chińskie lotnictwo dowiedziało się,
poprzez wzmożoną aktywność radiową, o walkach w rosyjskiej przestrzeni.
Chińskie radary i systemy przeciwlotnicze śledziły z uwagą to, co działo się
przestrzeni powietrznej wszystkich swoich sąsiadów.
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Aryjczyk nie chciał niepotrzebnie ryzykować. Powiedział przez radio:
‒ Przybyłem w celach pokojowych. Chcę mówić z generałem Lee Zao.
Generał Lee zapewnił bezpieczny korytarz powietrzny wracającemu
Ariusowi.
Po czterdziestu minutach lotu samolot J-20 wylądował na lotnisku przy
akceleratorze. Zbliżył się do hangaru. Aryjczyk wyłączył silniki i otworzył
kabinę. Wprawnym ruchem wyskoczył z kokpitu na zewnątrz. Przed maszyną
czekał już generał Lee Zao. Miał dziwnie zawiedzioną minę, ale starał się
ukrywać własne emocje.
‒ Gratuluję akcji! ‒ powiedział na powitanie. ‒ Jest pan doskonałym
pilotem.
‒ Miło to słyszeć z ust tak znakomitego oficera ‒ odwzajemnił uprzejmości
Hacker.
‒ Już zapoznałem się z raportem opisującym pańską aktywność w
przestrzeni powietrznej Rosji. Uspokoiliśmy stronę rosyjską i opisaliśmy
sytuację jako incydent wewnętrzny Chin, który przez przypadek naruszył teren
Federacji Rosyjskiej. ‒ Generał zrobił krótką przerwę, po czym ściszył głos ‒
Czy oprócz neutralizacji Ehnathona2.0 udało się panu coś jeszcze ustalić?
‒ Tak. Pozyskałem dokładny adres centrali XaS i humanoidów ‒
odpowiedział również ściszonym głosem.
Chińczyk spojrzał pytającym wzrokiem. Arius pośpieszył z przekazem:
‒ To Antarktyda. Blisko bieguna południowego.
‒ Interesujące. Czy ma pan jakieś sugestie?
‒ Powinniśmy chyba skoczyć tam z wizytą. Mógłby pan załatwić jakąś
korwetę wojenną i kilka oddziałów komandosów? Ja wezmę swoją ekipę i kilku
znajomych.
Lee Zao ucieszył się. Aryjczyk dał złudne poczucie, że generał ‘wraca do
gry’.
Arius zwodził Chińczyka, bo czuł, że wojskowy kłamie. Domyślał się, że
XaS w zaistniałej sytuacji zaproponuje Pekinowi całkiem atrakcyjne warunki
współpracy oraz przekaże nowe technologie, w zamian za natychmiastowy
dostęp do akceleratorów, których Chiny miały jeszcze kilka.
W taki sposób Chiny wykonałyby ogromny skok cywilizacyjny i zdobyłyby
przewagę w relatywnie krótkim czasie. Do tej pory rasa humanoidów omijała
azjatyckie regiony jako potencjalnych partnerów. Sytuacja jednak się zmieniła i
humanoidy oraz XaS zmuszone zostały do weryfikacji swoich sojuszy.
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Grupa Aryjska, oraz nieliczni jej przyjaciele zostali sami w walce o
przetrwanie obecnej Cywilizacji Zachodu. Chociaż społeczeństwa poparłyby
ich działania dużą swoją masą... to niestety była to masa, ogłupiałych przez
syjonistyczno-masońskie media, niesamodzielnych produktów globalizmu;
czyli Nowego Porządku Świata.
Generał uśmiechnął się przebiegle, po czym niespodziewanie powoli
szepnął:
‒ Jest tutaj pana dobry znajomy.…
Arius rozejrzał się zaniepokojony; domyślił się bowiem, że nie oznacza to
nic dobrego. Spojrzał pytająco na Chińczyka.
‒ Czyżby zmienił pan reguły gry?
‒ Nie ‒ odparł generał. ‒ One były takie same od początku, kiedy pan tu
przybył. Może po prostu nie odczytał pan ich prawidłowo.
‒ Szkoda ‒ skonkludował Aryjczyk. ‒ A już pana prawie polubiłem. No cóż,
któż to jest? ‒ zapytał.
Lee Zao spojrzał za siebie i zawołał:
‒ Ehnathon! Do mnie!
Z za pleców chińskich komandosów wyłoniła się dobrze znana postać
Nomada. Zbliżył się powoli do Aryjczyka, przyglądając mu się z uwagą.
Uśmiechał się ledwo dostrzegalnie z nieukrywaną satysfakcją w oczach.
‒ Arius, "przyjacielu" ‒ wysyczał wrednie. ‒ Stęskniłem się za tobą!
Szczerze.
‒ A czy ty w ogóle umiesz za kimś tęsknić? Czy znasz w ogóle to ludzkie
uczucie? ‒ Hacker odwzajemnił uszczypliwość.
‒ Panowie! ‒ Generał zdecydowanie uciął konwersację. ‒ Dosyć tych
wzajemnych czułości! A ty ‒ zwrócił się do Ehnathona ‒ oszczędzaj swój jad...
wszędzie nim tryskasz!
‒ Ok ‒ odparł natychmiast Klon. ‒ Przejdę więc do rzeczy…. ‒ Spojrzał
pytająco na Chińczyka, który pokiwał zezwalającą głową.
‒ Rozumiem, że jesteście w zmowie? ‒ wyprzedził Aryjczyk.
‒ Określenie "zmowa" nie jest adekwatnym określeniem ‒ odrzekł Nomad,
ważąc znaczenie każdej sylaby. ‒ Precyzyjniej będzie określić taki stan rzeczy:
jako ”wspólny biznes”.
‒ XaS korumpuje już urzędników państwowych Chin? No, no! To z wami
jest faktycznie kiepsko, skoro zawieracie sojusze z całkiem nowym, silnym
graczem ‒ skonkludował przytomnie Arius; zawoalowaną uwagę do generała.
‒ Cóż, pośrednio to właśnie ty i twoja Grupa Aryjska przyczyniliście się do
takiego egzotycznego aliansu. ‒ Ehnathon skrzywił się, próbując przejąć
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inicjatywę. Zamyślił się, po czy zmienił temat: ‒ Zawiodłeś nas już po raz
któryś! Jesteś irytujący! Oczekiwaliśmy, ja i generał, że chińska straż wybrzeża
zestrzeli cię nad Morzem Chińskim, ale... ty znowu okazałeś się zbyt
inteligentny i odnalazłeś prawdziwy trop Ehnathona2.0. Poleciałeś za nim aż do
Rosji! Przyznam, że masz jaja!
‒ Doceniam twoje uznanie dla moich talentów, ale... nie mogłem oprzeć się
chęci, aby wkurwić was po raz kolejny!
‒ Zestrzeliłeś Ehnathona2.0 w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej,
a Rosjanie nie mogli tobie nic zrobić. Rozumiesz… że masz rzadki dar
zniechęcania innych do siebie? ‒ Nomad podniósł głos.
‒ Nie sądziłem, że będzie ci go aż tak szkoda.... Byłeś ze swoim klonem aż
tak blisko?
‒ Uważaj, bo pożałujesz! Kontroluj swój ozor! ‒ zagroził Ehnathon. ‒
Natomiast co do twojego pytania o Klona.... Nie jest mi go w ogóle szkoda.
Wypełnił wszystkie swoje zadania znakomicie; rozbił przecież skutecznie Ruch
Oporu. Teraz już by tylko zawadzał. Miał rozdęte ambicje.
‒ Nie rozpędzaj się tak! ‒ zlicytował aroganckie przechwałki przeciwnika
Arius. ‒ Ruch Oporu istnieje… a Grupa Aryjska jeszcze skopie wam wszystkie
części ciała! Właśnie realizujemy plan odstrzału zarządu XaS, której, jak sam
się chwaliłeś, jesteś członkiem!
Klon roześmiał się sztucznie. Następnie zdziwiony zauważył:
‒ Jak chcecie tego dokonać? Przypomnę ci, że jesteś w komunistycznych
Chinach! Aresztowany!
‒ Nie doceniasz Aryjczyków... ale to twój problem! Zapewniam cię, że
odstrzelimy każdą wredną mendę z XaS; ze wszystkimi dwunastoma członkami
jej Rady! Z tobą włącznie!
‒ O, grozisz mi ‒ odparł szyderczo Ehnathon. ‒ Czy nie uważasz, że w
twojej obecnej sytuacji brzmi to nieco groteskowo? ‒ Nagle spoważniał. ‒ Nie
podoba mi się, że w tak wulgarny sposób nazywasz członków Rady: ”wredne
mendy”.
‒ Spokojnie. Ciebie to się nie tyczy ‒ odwzajemnił szyderczy uśmiech Arius
‒ ponieważ ty, Ehnathonie, nie jesteś nawet ”wredną mendą”! Ty jesteś tylko
cieniem ”wrednej mendy”!
‒ Stop! ‒ wrzasnął generał. Miał już dość ich osobistych wycieczek. Zbliżył
się do nich. ‒ Pan, Ariusie poleci teraz do naszej tajnej bazy... na szybkie
przesłuchanie! I jeśli można coś panu doradzić, to niech pan potraktuje
współpracę z nami dosyć poważnie…. Nasi chińscy śledczy nie patyczkują się
z obiektami przesłuchań. Wiem, że brzmi to jak groźba, i niech też pan w taki
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właśnie sposób potraktuje moje ostrzeżenie. Chcemy wiedzieć wszystko, co
dotyczy Ruchu Oporu!
‒ Zbyt wiele pan ode mnie wymaga ‒ odparł spokojnie Aryjczyk. ‒ Raczej
nie spełnię pańskich oczekiwań! Ale chętnie udzielę jednak panu dobrej rady:
niech pan nie zadziera z Ruchem Oporu!
‒ Tak? No cóż… ale jednak zaryzykuję konflikt z Ruchem Oporu ‒
spuentował Lee Zao. ‒ Aha, byłbym zapomniał; wiemy, że każdy lider Ruchu
Oporu nosi silnie toksyczną truciznę w schowku, wywierconym w zębie. Niech
pan wypluje pojemnik z trucizną!
Przez krótką chwilę wszyscy trzej patrzyli na siebie z nienawiścią. Generał
przejął ponownie inicjatywę:
‒ Żołnierz, który przed panem stoi to medyk. Ma w ręku strzykawkę z
odtrutką, antidotum na truciznę, którą pan posiada. Zresztą identyczną, jaką
miał Ehmathon2.0. Udostępnił ją nam, aby posłużyła do zbudowania
neutralizatora toksyn. Nawet jeśli zdąży pan przegryźć szklany pojemnik, to i
tak zdążymy wstrzyknąć panu antidotum. Nie ucieknie nam pan.
Po chwili namysłu Arius wypluł pojemnik. Niebieski cylinder upadł na
trawę. Medyk ze strzykawką błyskawicznie doskoczył do niego i złapał
oburącz; tak jakby chciał zapobiec przed jego uszkodzeniem. Wsadził do
plastikowej, przezroczystej torebki i oddalił się pośpiesznie.
Aryjczyk uśmiechnął się sztucznie.
‒ Generale, skoro robicie interes z XaS, to po co pan spotkał się ze mną?
‒ Nalegała na to spotkanie GirlSnake. To uczciwa dziewczyna, ale nie
powinna wsadzać nosa do nieswoich spraw. Chciała dla pana dobrze….
Niestety, ale to nie jej liga!
‒ I tylko tyle? Nie wierzę.
‒ Oczywiście, że były inne, ważniejsze powody dla Chin. Prowadząc tajne
negocjacje z XaS chcieliśmy zmylić wasze tropy; aby Ruch Oporu nam w tych
negocjacjach nie przeszkadzał. Chcieliśmy też udawać waszych sojuszników.
Doskonale wiemy jak skuteczni i groźni jesteście. Chcieliśmy uśpić waszą
czujność. Macie też potężnych przyjaciół.
‒ A cyrk związany z ucieczką Ehnathona2.0?
‒ To przez pana…. - skrzywił się Lee Zao. - Nie wiedziałem, że będzie on
tu, w ośrodku. To pan pierwszy go odnalazł w tłumie fizyków do rozstrzelania.
Ja tylko pozwoliłem, aby stąd uciekł; ale nawet i tego nie potrafił! Wywiad
chiński zachwalał, że jest dobrym pilotem… cóż najwidoczniej się mylił. Chińczyk zrobił gorzką minę. - Później pan sam ułatwił nam zadanie, żądając
drugiego J-20 do pościgu. Gdyby pana zestrzelili Rosjanie lub
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”niezidentyfikowany pocisk” na Morzu Chińskim to Ruch Oporu, a szczególnie
Grupa Aryjska nie wiązałaby tego z nami. Nie chcieliśmy nowych kłopotów i
nowych wrogów.
‒ A co z nim? - Arius wskazał na Ehnathona.
‒ On? ‒ Pogardliwie spojrzał w kierunku Nomada. ‒ To oficjalny łącznik
pomiędzy Chińską Republiką Ludową a korporacją XaS. Przyleciał tu w czasie,
kiedy pan likwidował nad Rosją jego Klona. Właśnie opowiedział nam o tym,
że Ruch Oporu praktycznie nie istnieje…. Oprócz Grupy Aryjskiej. ‒ Generał
uniósł rękę w dziwnym geście. ‒ A to zmienia całkowicie pana obecną sytuację
na chińskiej ziemi. Skoro jesteście rozbici i słabi, to nie będziemy się już z
panem obcyndalać.
‒ Jest pan niezwykle szczery.
‒ Cóż, polubiłem pana; chociaż jesteśmy przeciwnikami.
Nastała dłuższa przerwa. Obaj patrzyli sobie w oczy, jakby próbowali
dostrzec w nich odpowiedzi na frapujące pytania. Nic takiego jednak odnaleźli.
‒ Do samolotu z nim! ‒ Lee Zao wydał rozkazy komandosom. Kilku
żołnierzy wycelowało swoją broń w aresztowanego.
‒ Generale! ‒ krzyknął Arius. ‒ Tak z ciekawości: dlaczego rozstrzelał pan
część personelu akceleratora i ekipę ekspertów z Europy?
Chińczyk dał znak ręką, aby żołnierze zatrzymali się.
‒ Znakomite pytanie ‒ odparł. ‒ Wyeliminowałem kłopotliwych świadków
chińskiej współpracy z XaS i z humanoidami. Reszta personelu nie miała
świadomości co tu się dzieje, dlatego ich wypuściłem. A co do ekipy z Europy...
to Chiny nie przepadają za konkurencją. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy to Chiny
mogą przejąć technologię humanoidów.
‒ A te mniszki humanoidów? Czy same się otruły?
‒ Ależ skąd takie naiwne pytanie? Humanoidki? To nie w ich stylu!
Zagazowaliśmy je, zrzucając całą winę na XaS i Ruch Oporu. Czy humanoidy
uwierzą w tę wersję? ‒ zamyślił się wojskowy. ‒ Czas pokaże. Póki co,
humanoidki generowały nam ogromne kłopoty, co do swoich roszczeń
względem nowych dostaw goryli i szympansów... przecież w Azji ich nie ma!
‒ Tam przecież byli też ludzie ubici rytualnie!
Generał raptem zamilkł. Walczył wewnętrznie z czymś, o czym on tylko
wiedział. Spojrzał w górę, wstydliwie unikając wzroku Aryjczyka. Aż wreszcie
wyrzucił z siebie tajemniczy ciężar sumienia.
‒ Skoro pyta pan o humanoidki…. To wśród kości goryli i szympansów
faktycznie były również kości ludzi z poprzednich ekscesów. Natomiast
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rozerwane ciała ludzi na stołach, przyłączone do pomp wysysających krew i
osocze… pochodzą z dzisiejszych rytuałów. Nie wiem skąd byli ci ludzie.
‒ Humanoidzi potrzebują ofiar z ludzi?
‒ Nie chcę o tym więcej mówić ‒ kontynuował powoli i cicho Lee Zao. ‒
Ale sam o tym nie wiedziałem, aż do dzisiaj. Zapewniam, że Chińska
Republika Ludowa nie jest z tego faktu dumna. Osobiście będę wyjaśniał, jak
mogło do tego dojść na chińskiej ziemi!
Generał odwrócił się i razem z Ehnathonem pośpiesznie oddalili.
Klon jeszcze raz obejrzał się, jakby chciał upewnić się, że Arius już nic
istotnego nie przekaże Chińczykom. Obawiał się…. I miał czego się obawiać!
Nomad dobrze słyszał początek rozmowy, kiedy Aryjczyk po wylądowaniu
J-20, okłamał Lee Zao co do lokalizacji głównej bazy humanoidów. Zarówno
Ehnathon jak i Arius znali dokładny jej adres:
Arktyka.
Obaj też chcieli zataić to przed Chińczykami.
A to świadczyło tylko o tym, że XaS wcale nie planowało zbyt długiego i
trwałego sojuszu z Chińską Republiką Ludową, ani też korporacja nie chciała
dzielić się posiadaną wiedzą techniczną pozyskaną od humanoidów. XaS
potrzebowało tylko chińskiego akceleratora!
Gdyby generał Lee Zao znał te szczegóły, to z pewnością rozwalił by
Ehnathona na miejscu! Tak jak rozstrzelał w tym dniu część załogi ośrodka
naukowego .
Ale czy powiedzenie prawdy o Arktyce dało by jakieś korzyści Ariusowi?
Poprawiło jego obecną trudną sytuację? Raczej wątpliwe.
Zresztą Aryjczyk miał już swój własny, skrystalizowany plan. A w planie
tym nie było w ogóle miejsca dla szukających swojej szansy Azjatów!
Arius splunął w kierunku zaniepokojonego Ehnathona.
W tej samej chwili dowódca oddziału komandosów zwrócił się dziwaczną
angielszczyzną do Ariusa:
‒ Do samolotu! ‒ wskazując niewielki odrzutowy, kilkuosobowy samolot
pasażerski Cessna, stojący opodal. To maszyna, którą przyleciał Lee Zao.
Aryjczyk spojrzał na młodego oficera i ponownie splunął, ale tym razem
przez zęby; pogardliwie. Poirytowany żołnierz złapał za jego rękę i pociągnął
do przodu. Arius wyrwał się gwałtownie z jego stalowego chwytu. W
odpowiedzi kilku najbliżej stojących komandosów rzuciło się w jego kierunku.
Wywiązała się krótka walka, której odgłosy zagłuszyły szybkie i głośne
chrupnięcie następnej szklanej fiolki, wydłubanej z drugiego zęba Hackera; a
ściślej z implanta. Był w niej nadajnik SOS....
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Zainicjowany sygnał fal radiowych uaktywnij najbliższego satelitę
komunikacyjnego, który od tej pory śledził każdy ruch Aryjczyka. Za pomocą
lokalizatorów GPS dane te były przekazywane w czasie rzeczywistym do
samolotu technicznego S-30 Viking pilotowanego przez hackerów z Grupy
Aryjskiej, krążącego od pewnego czasu nad północną częścią Wietnamu.

285

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

Rozdział:

XIII
C

iągły, modulowany sygnał alarmu przykuł uwagę Zbyszka, ślęczącego
przy pulpicie centralki w samolocie, który krążył nad północną częścią
Wietnamu. Wyprostował się gwałtownie. Odczytał dane z monitorów.
”O kurwa! Coś się dzieje!” ‒ pomyślał przejęty.
Dwóch młodszych, lecących z nim Aryjczyków wpatrywało się w niego
pytająco.
‒ Kłopoty! ‒ wycedził. ‒ Chinole znowu coś namieszały!

Dwadzieścia lat wcześniej:

O

ddział policyjnych komandosów rozpoczął długo wyczekiwany atak.
Czternastu facetów wyposażonych w broń szturmową, ciężkie kamizelki
kuloodporne, gogle i maski przeciwgazowe biegło w poprzek ulicy, omijając
zniszczone samochody. Cały czas osłaniali ich liczni snajperzy, ukryci za
pojazdami; oraz ulokowani na dachach pobliskich budynków biurowych.
Strzelali do wszystkiego co się rusza i do tego, co ich zdaniem mogło się
poruszyć.
Ciemne sylwetki policjantów zatrzymały się dopiero przed wejściem do
wysokiego, dwudziestopiętrowego budynku, należącego do kanadyjskiej filii
Activ Banku.
W centrum Toronto zgromadzono niemal wszystkie jednostki sił
bezpieczeństwa z całej prowincji.
Nie wyglądało to dobrze…. Rozwalone i powywracane samochody,
poważnie zniszczone wszystkie pobliskie kamienice oraz nadciągające oddziały
regularnego kanadyjskiego wojska, zmusiły urzędników miasta Toronto do
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ewakuacji z dzielnicy centrum finansowego wszystkich cywilów w obrębie
pięciuset metrów.
A to wszystko za sprawą… jednego, silnie wkurwionego, młodego faceta!
Oddział szturmowy sforsował główne wejście Activ Banku. Pobudzeni
sterydami policjanci biegli przez lobby w kierunku schodów, kiedy zewsząd
rozległy się niewielkie, kontrolowane wybuchy o punktowej skali rażenia!
Siła ich fali uderzeniowej natychmiast wymiotła większą część policyjnych
komandosów na zewnątrz budynku, ciskając nimi o stojące samochody lub
wyrzucając na środek ulicy. Reszta członków oddziału powbijała się w ściany
gipsowe lub przypadkowe dekoracje, z okazji czterdziestolecia działalności
banku.
Po kilku sekundach policjanci doszli do siebie, aby stwierdzić, że po za
siniakami i zwichnięciami nic im się nie stało.
Oznaczało to jednak, że kolejny szturm policji nie powiódł się; bo efekt
zaskoczenia nie zadziałał, a komandosi muszą zawrócić i leczyć kontuzje. W
dodatku byli kompletnie ogłuszeni; a ich płuca cierpiały na ostry niedobór
tlenu.
Ta pułapka pirotechniczna niczym nie różniła się od poprzednich: nie zabiła
nikogo.
Precyzyjne i silne ładunki wybuchowe były całkowicie pozbawione
metalowych odłamków, które mogłyby utknąć w ciałach atakujących….
… Bo też zabicie kogoś nie było celem tego całego przedsięwzięcia.
Młodzieniec obserwował przez okno powracających na pozycje wyjściowe
dotkliwie poobijanych i zniechęconych policjantów.
‒ To sprawa pomiędzy mną a tym chytrym bankiem! Po co się wtrącacie w
nie swoje sprawy wy głupie gliny?! ‒ Głośno spuentował ich żałosny widok. ‒
To było do przewidzenia, ale i tak jesteście głupi!
W tej samej chwili drzwi wypadły z hukiem do środka pomieszczenia, w
którym znajdowali się zakładnicy. Zniszczona ościeżnica wygięła się w
dziwaczny, falisty sposób.
Dwadzieścia pięć osób było przytwierdzonych linkami do kaloryferów tuż
przy oknach, aby utrudnić pracę snajperom. Zakładnicy obojga płci to
zdecydowana większość personelu Activ Banku; reszta... to przypadkowi
klienci.
Zaraz potem, efektownym przewrotem wskoczył do pomieszczenia wysoki,
umundurowany mężczyzna; unikając w taki sposób ewentualnego ostrzału.
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Zdumiony młody ’terrorysta’ wycelował gwałtownie broń w jego kierunku,
ale mundurowy zniknął w ułamku sekundy za pobliskim kontuarem.
Czekał zaniepokojony, unosząc pistolet maszynowy.
‒ Wyłaź! Natychmiast… bo strzelę! ‒ nerwowo krzyknął.
”Jak tu dotarł? Na szesnaste piętro? Cały budynek jest wypełniony setkami
pułapek.” ‒ Młodzieniec analizował w pośpiechu. ‒ ”Czy jest sam? Czy jest ich
więcej?”
‒ Spokojnie! Nie jestem policjantem! ‒ odkrzyknął facet z za kontuaru.
‒ Jeśli nie jesteś policjantem, to po co tu wlazłeś?! ‒ nie dowierzał.
‒ Chcę cię zatrudnić…. Jeszcze dzisiaj! Dobrze płacę.
Nastała kilkusekundowa cisza. Młody ‘terrorysta’ węszył zdradliwy fortel.
‒ Jesteś policyjnym negocjatorem? ‒ Celował w kontuar. ‒ Tracisz czas!
Znacie moje żądania i warunki!
‒ Uważam twoją akcję za najlepszą, jaką to miasto widziało od stu lat.
Dlatego chcę ciebie zatrudnić do mojej ekipy. Nie będziesz żałował! Nieźle
zarobisz – namawiał uparcie przybysz.
‒ Jak cię tu przepuścili, skoro nie jesteś z policji? ‒ zaciekawił się młodzian.
‒ Przybiegłem tu przed minutą. Z grupą szturmową policji, którą ty
elegancko wysadziłeś na ulicę. Przedtem zdobyłem ich mundur na aukcji w
Internecie. Dzisiaj wczesnym popołudniem zaczaiłem się w pobliżu Activ
Banku…. I pobiegłem za nimi, kiedy dostali rozkaz ataku. W czasie ataku nie
doliczyli się dodatkowej osoby. Byli zajęci swoimi zadaniami.
‒ Odważne i cwane! Masz polot! Ale dlaczego ciebie nie wymiotło na ulicę?
Ładunki były wystarczająco silne!
‒ Bo ja jestem geniuszem! Czego niestety nie można powiedzieć o
policjantach, nawet tych w stopniach oficerów.
‒ Ominąłeś ładunki… pułapki… dobiegając aż na szesnaste piętro?
‒ Jak powiedziałem wcześniej: jestem geniuszem! – upierał się przy swoim
przybysz.
‒ Czego chcesz ode mnie? ‒ zapytał wkurwiony o to, że ktoś jednak
przechytrzył jego pułapki.
‒ Już ci też wcześniej powiedziałem: chcę cię zatrudnić! Jeszcze dzisiaj!
Zdumiony młody człowiek zaczynał wierzyć, że facet ukrywający się za
kontuarem nie jest policjantem. Jegomość był za mądry, jak na któregoś z antyterrorystów. Osobiście nie znał żadnego policyjnego komandosa, który
przechytrzył by sieć zmyślnych pułapek rozstawionych w korytarzach i
windach.
‒ Spieszy ci się, skoro chcesz mnie zatrudnić od zaraz! Co to za praca?
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‒ Jutro do niewielkiej zatoki Morza Śródziemnego wpływa okręt pełen
kontenerów. W kilku z nich jest groźny ładunek: to wirusy genetyczne
dedykowane przeciw Palestyńczykom. Wirusy genetyczne atakują wyłącznie
dokładny ciąg łańcucha DNA; a ściślej: tylko pewną grupę etniczną lub rasową.
Najgłupsze, że świat w to nie wierzy… a raczej nie chce wierzyć, że takie
wirusy już od dawna istnieją… a nawet depopulują całe grupy etniczne!
‒ O kurwa! ‒ zareagował ’terrorysta’. ‒ Wiedziałem, że już to
wyprodukowali!
‒ Konkretnie tropy prowadzą do tajnych ośrodków biologicznych
Izraelczyków i Saudów.
‒ Kurwa, a do kogóż by innego miały prowadzić?! ‒ skonkludował
logicznie.
‒ Kiedy okręt zbliży do wybrzeża, kontenery zostaną otwarte i zakażą
ludność cywilną.
W tej samej chwili z ulicy dobiegły odgłosy wydawane przez ciężki sprzęt
wojskowy. Głośne komendy świadczyły, że następny szturm przypuszczą już
żołnierze…. A z nimi nie ma żartów! Raczej nikogo nie biorą do niewoli i
wycinają wszystko i wszystkich. To nie wróży też dobrze dla dwudziestu pięciu
zakładników.
’Terrorysta’ pokręcił głową i zapytał:
‒ Skoro chcesz mnie zatrudnić, to jak masz na imię?
‒ Arius.
‒ Ja jestem Zbyszko – przedstawił się krótko.
‒ Ok, Zbyszko. To co słychać za oknem… to raczej poważne kłopoty dla nas
obu. Żołnierze w akcji to prawdziwi socjopaci! Nie raz już z nimi zadarłem, a
oni ze mną. Wiem, co mówię!
‒ Dobrze! Wychodzimy z ukrycia… na trzy! ‒ zdecydował młodzieniec.
‒ Raz, dwa, trzy…. ‒ odliczył szybko Arius, wyskakując z za kontuaru. W
ręku miał Colta ’38. Z przeciwka dojrzał wyskakującego młodego mężczyznę,
w wieku osiemnastu lat; trzymał Waltera P4.
Nie celowali do siebie.
Płynęły sekundy, a z upływem każdej następnej mężczyźni upewniali się, że
powinni sobie nawzajem zaufać.
‒ Skąd masz taki kurewski złom?‒ zapytał Aryjczyk, wskazując na pistolet
Zbyszka. ‒ Czy należysz do jakieś faszystowskiej grupy rekonstrukcyjnej
Wehrmachtu?
Zbyszko uśmiechnął się szczerze po raz pierwszy od miesiąca i odrzekł:
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‒ Nie! Skądże! Wyrwałem go w komisie jako dodatek do tego – wskazał na
kałasznikowa, opartego przy oknie.
Zbliżyli się do siebie i uścisnęli sobie dłonie. Teraz dopiero Arius zwrócił
uwagę na delikatną budowę ciała Zbyszka. Był szczupły i o głowę niższy. Ale
przy tym o sympatycznej, proporcjonalnej posturze i ogólnie przystojny. Jego
dłuższe, zaczesane do tyłu jasno-brązowe włosy oraz wyraziste rysy twarzy
świadczyły, że Arius i Zbyszko należeli do tej samej grupy etnicznej.
‒ Ty poważnie… z tą pracą? ‒ dopytywał Zbyszko.
‒ O pracy zawsze mówię poważnie. Przyłącz się do naszej grupy.
‒ Wiesz dlaczego zaatakowałem Activ Bank? Pewnie wiesz, skoro tu
jesteś….
‒ Tak. Żądasz dwóch milionów dolarów dla plemienia Indian kanadyjskich.
Indianie potrzebują tę kasę na wykonanie licznych ekspertyz swoich terenów.
Ekspertyzy byłyby dowodami w postępowaniu sądowym. Uważają, że
korporacje geologiczne poważnie zakłóciły naturalny ekosystem w ich
rezerwacie… i z tego powodu pogorszyło się im zdrowie. Trująca woda;
toksyny unoszące się w powietrzu. Klasyka! Często tak się Indianom przydarza.
Nawet nakręcono filmy o tym.
‒ To prawda, tylko w tym przypadku dokładnie znamy winnych! Sporą winę
ponosi właśnie Activ Bank, który ochoczo sponsoruje te szkodliwe prace
geologiczne! Nawet posiada większość udziałów tego przedsięwzięcia.
Aryjczyk zamyślił się przez chwilę, wpatrując się uważnie w nowego
znajomego. Westchnął i powiedział:
‒ Wiesz co? Dam ci te dwa miliony dolarów na ekspertyzy dla tych twoich
Indian.
‒ Potraktuję to jako pożyczkę…. ‒ Zbyszkowi zwilżyły się oczy. ‒
Odpracuję to. Wiele potrafię….
‒ O tym, że wiele potrafisz, nie musisz nikogo zapewniać! Wystarczy
wyjrzeć tylko przez okno na to pobojowisko, które urządziłeś tu od przeszło
doby: poobijanych gliniarzy, pełno zniszczonych samochodów, ewakuację
całego centrum finansowego miasta, zawieszonej kanadyjskiej giełdy
towarowej. Przykułeś uwagę wszystkich stacji telewizyjnych! Spowodowałeś
ściągnięcie wojska! Czy coś jeszcze umknęło mojej uwadze?
‒ Kilka kurewsko ciekawych dodatków, które telewizja ocenzurowała... –
doprecyzował Zbyszko.
‒ Wiesz co,obserwuję ciebie w telewizji już dobę. Ludzie dziwią się skąd się
wziął taki odważny typ, który rzucił wyzwanie potężnej korporacji finansowej!
Dodatkowo jesteś sam, bez wsparcia… i całkiem dobrze sobie radzisz w walce
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przeciw potężnej i zorganizowanej machinie! Jesteś nieprzeciętnie inteligentny,
a wiedzę pirotechniczną mogliby pozazdrościć tobie eksperci; chociaż nie
kończyłeś żadnych szkół w tym kierunku… bo jesteś samoukiem! Udało ci się
też oszukać liczne, drogie systemy zabezpieczeń i monitoringu zamontowane w
tej finansowej twierdzy. Masz szeroką wiedzę również w tym zakresie. Do
wszystkiego doszedłeś sam; własną ambicją! Masz ogromną motywację!
Dlatego zdecydowałem, że warto ci pomóc…. Że jesteś inwestycją, która
szybko się zwróci!
Zbyszko słuchał z uwagą; nikt jeszcze nie zrecenzował w taki sposób jego
postaci. Czuł, że warto ufać Ariusowi… a w grupie takiej jak jego, będzie mógł
zrobić o wiele większe i wspaniałe rzeczy.
‒ Ale wiesz – wyszeptał Zbyszko – że już znają mój wizerunek. Czy taki
fakt nie będzie kłopotem dla ciebie i twoich przyjaciół?
‒ No dobrze…. Ale w dalszym ciągu nie jesteś mordercą! ‒ trafnie zauważył
Aryjczyk. ‒ Dlatego jesteś nadal ulubieńcem ludu! Robin Hoodem, walczącym
o swoich Indian, którzy adoptowali cię jako dzieciaka…. Kurwa! Prawie jak w
filmie ”Ostatni Mohikanin”!
Obaj się roześmiali, doskonale zdając sobie sprawę z sytuacji w jakiej się
znaleźli. W chwilę potem Zbyszko spoważniał. Zapytał:
‒ Czy o tej adopcji Indian też powiedzieli w telewizji? To było dawno temu.
‒ Wszystko pokazali – odparł Arius. ‒ Nawet twoje pierwsze zdjęcie, kiedy
wypadły ci mleczne jedynki!
‒ Kurwa, bezlitosne dziennikarzyny! ‒ jęknął wściekły. ‒ Nawet swojej
dziewczynie nie pokazywałem tego zdjęcia!
‒ No, to już od teraz, ty i twoja dziewczyna nie macie przed sobą żadnych
tajemnic! – zauważył ironicznie i z przekąsem Arius.
Ponownie eksplodowali dzikim, niepohamowanym śmiechem.
‒ Tylko jedno techniczne pytanie ‒ nieśmiało przerwał Zbyszko: ‒ Skąd
weźmiesz te dwa miliony. Ukradniesz?
‒ Jestem hackerem, który nie kradnie! Zapamiętaj sobie to! ‒ Aryjczyk
spoważniał. ‒ Ja dystrybuuję pozyskaną z banków kasę… bez ich pozwoleń…
sam określam kwoty, które im biorę. Nie akceptuję żadnych bankowych
sprzeciwów! Chytre i chciwe banki nie wiedzą, że powinny się dzielić ze
społeczeństwem, więc obkładam te banki daniną, którą następnie przeznaczam
na szczytne cele społeczne, edukacyjne oraz dla potrzebujących! W taki sposób
edukuję chciwą finansjerę!
‒ Mądra i pouczająca uwaga! Będę o tym pamiętać! – odrzekł całkiem
poważnie Zbyszko.
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‒ Doskonale, A teraz pytanie do ciebie: czy masz plan ewakuacji? ‒ szczerze
zaciekawił się Arius.
‒ Co?
‒ Czy przyszykowałeś sobie jakiś plan ucieczki z tego banku?
‒ A, o to pytasz – westchnął. ‒ Tak. Zakładnicy mieli zabezpieczyć
ucieczkę… ale skoro sprowadzili wojsko….
‒ Nieważne! ‒ uciął konwersacje Aryjczyk. Nie chciał stresować nowego
przyjaciela.
Przez roztrzaskane okna dochodziły głośne metaliczne dźwięki wojskowego
sprzętu, szykowanego na finalny szturm. Nakręcało to grozę sytuacji.
Politycy, policja oraz urzędnicy miejscy postanowili, że szturm jest
koniecznością, bo: ”… z terrorystą nie będą negocjować...”.
Wycofano więc nieudolnych antyterrorystów, a w miejsce zdarzeń
sprowadzono elitarnych żołnierzy. Ci niemal ‘z marszu’ przystąpili do akcji. Za
kilka minut mieli rozpocząć atak, jakiego jeszcze Toronto nie odnotowało w
swojej długiej historii.
Ale pośpiech miał również inną, mniej ”czystą” stronę. Decydenci polityczni
w taki sposób okradli, obserwujących
i relacjonujących to zdarzenie
dziennikarzy, ze sposobu obiektywnej narracji.
Nośne medialnie hasło, że: ”żadnych negocjacji z terrorystą” źle rokowało
dla przypadkowych, niewinnych uczestników, którzy stawali się ofiarą tego
właśnie hasła! To właśnie zakładnicy…. płacili zawsze największą cenę braku
negocjacji z terrorystą! Niewinni, przypadkowo wciągnięci w wir zdarzeń
cywile nie mogli w ogóle liczyć na wsparcie decydentów politycznych i
sztabowych… nie mogli też liczyć na policję!
Zbyszko zdawał sobie sprawę, że zawodowe wojsko wejdzie do Activ Bank
pojmać ’terrorystę’, w ogóle nie zważając na zakładników, których rozrzucone
kawałki ciał później, po akcji, patolodzy będą odrywać od ścian.
A przecież nie o to jemu chodziło. Nie chciał nikogo zabijać. Nawet ładunki,
którymi zaminował cały budynek, były skonstruowane w taki sposób aby
nikogo nie zabić.
Teraz jednak wszystkie strony konfliktu straciły kontrolę. Nikt nie mógł
przewidzieć konsekwencji.
Dzięki Ariusowi, który pojawił się w ostatniej chwili, Zbyszko zyskał szansę
aby jakoś wydostać siebie oraz niewinnych zakładników z tej wrednej sytuacji.
To był ‘swoisty zwrot akcji’!
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Mężczyźni rozpięli w pośpiechu duży plecak, z którego wyjęli średniej
wielkości spadochron. Aryjczyk dokładnie obliczył jego powierzchnię nośną
dla dwóch osób.
‒ Nigdy jeszcze nie skakałem ‒ szczerze wyznał Zbyszko.
‒ Super. To będzie twój ‘pierwszy raz’…. I to jeszcze w telewizji! ‒
pocieszał w niezbyt wyszukany sposób Hacker.
Po chwili byli już przypięci razem do jednego spadochronu. Arius powtórnie
sprawdził całą uprząż i linki. Wreszcie sięgnął do torby, z której wyjął…
gumową lalkę płci damskiej, zakupioną w pobliskim sex shopie!
Znalazł wentyl i przyłączył do niego niewielką pompkę, zasilaną z
akumulatora. Sexowna lalka szybko wypełniła się wtłoczonym powietrzem,
ukazując swoje powabne kształty… oraz szokującą goliznę!
Zdumiony Zbyszko obserwował tę niecodzienną sytuację, którą ciężko było
mu ogarnąć! Nie odzywał się, obawiając się, że jego nowy znajomy po prostu
zwariował…. A przecież był teraz solidnie przypięty do niego.
‒ Zerwij obrus ze stołu i daj mi go! ‒ polecił Arius.
Młodzieniec wykonał polecenie.
Aryjczyk energicznie przepasał lalkę w biuście i talii.
‒ To nasza zakładniczka! ‒ oznajmił. ‒ Lepsza od prawdziwej, bo nie będzie
panikować w czasie lotu, ani też nie obciąży spadochronu. A dzięki niej
snajperzy nie zaryzykują strzału!
Zbyszko odetchnął z ulgą; zrozumiał, że jego nowy przyjaciel jednak nie
zwariował. Przyznał nawet, że gumowa panienka to najlepszy pomysł w ich
obecnej sytuacji.
Następnie Aryjczyk chwycił telefon i wystukał cyfry na policję. Po chwili
krzyknął do słuchawki:
‒ Tu mówi ’Terrorysta’ z Activ Banku! Połączcie mnie z dowódcą akcji!
Po kilku sekundach czekania, w telefonie rozległ się szorstki, męski głos:
‒ Tu dowódca akcji! Czy ty jesteś terrorystą w banku?
‒ Dokładnie…. rozpoczął Arius.
‒ Wyjdź natychmiast przed budynek z rękoma do góry! ‒ przerwał mu w pół
wypowiedzi.
Minęło kilka długich sekund, po których Aryjczyk wznowił swoją
wypowiedź:
‒ Posłuchaj policyjna mendo! Jeszcze raz mi przerwiesz… a rozwalę ciebie i
tych co ich wyślesz po mnie! ‒ zrobił krótką przerwę, aby menda przyswoił
sobie treść żądania. ‒ A teraz to ja tobie powiem co ty zrobisz!
‒ No to mów – zasyczał wściekle fagas z tamtej strony.
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‒ Skoro twoje żołnierzyki chcą tu wpaść i rozwalić przy okazji dwudziestu
pięciu niewinnych zakładników…. Bo jakiemuś sknerusowi trudno oddać dwa
miliony dolarów, które winny jest Kanadyjskim Indianom…. ‒ zawiesił
znaczącą głos. ‒ To o zdrowie zakładników ja się zatroszczę!
‒ Co przez to rozumiesz?
‒ Opuszczę budynek banku w ciągu kilku minut. Ale nie dam się wam
złapać! Od razu wybijcie to sobie z waszych mundurowych tępych łbów!
‒ Nie ma takiej opcji! ‒ rozdarł się wściekły oficer.
‒ To tylko ci się tak wydaje, umięśniony przygłupie w kamuflażu! Stul ryj i
lepiej słuchaj tego co do ciebie mówię… bo teraz właśnie cały kanadyjski naród
tego słucha!
W słuchawce zapanowała krótka cisza, po której Arius kontynuował:
‒ Jak już zauważyłeś tępaku, naszej konwersacji przysłuchuje się kilka
telewizji, którym łaskawie udostępniłem rozmowę ”na żywo”. Właśnie teraz
transmitują to bezpośrednio do telewizorów obywateli. Cała Kanada słyszy co
mówisz! A jak im potem wytłumaczysz, że to właśnie ty spowodowałeś
tragedię, której mogłeś uniknąć? Co powiesz bliskim ofiar zakładników,
których chcesz rozwalić tylko dla dalszej twojej kariery i medali!
‒ Mów, czego chcesz – funkcjonariusz wymiękał.
‒ Sprawa jest prosta! Wyskakuję z budynku na spadochronie… do mnie są
przypięci dwoje z zakładników; mężczyzna i kobieta. Plan jest taki, że żaden z
twoich kurewskich snajperów mi w tym skoku nie przeszkodzi, bo osłania mnie
swoimi ciałami dwoje niewinnych zakładników. Spokojnie wyląduję na ulicy…
przez nikogo nie niepokojony! Uwolnię zakładników i odejdę. Nie biorę kasy
ani żadnego życia zakładników. Pamiętaj, to wszystko pokazuje telewizja. Nie
kombinuj żadnych sztuczek!
‒ Co dalej? ‒ dopytywał zniesmaczony oficer.
‒ Dalej? Pocałujesz mnie w dupę!
Dwie minuty później Arius precyzyjnie kierował lotem na spadochronie.
Czaszą, którą sterował była przeznaczona do skoków sportowych, na celność;
doskonale unosiła się przy najmniejszych ruchach powietrza i fantastyczne
reagowała nawet na niewielkie jego prądy. Ominął kilka przeszkód pobliskiej
zabudowy, oddalając się o kilkaset metrów od Activ Banku. Zbyszko dzielnie
próbował ukryć swój lęk wysokości oraz inne towarzyszące emocje. No…
może za wyjątkiem rzyga, jakiego puścił w początkowej fazie lotu.
Aryjczyk delikatnie posadził siebie, Zbyszka i pompowaną gumową lalkę na
chodniku jakiejś ruchliwej ulicy.
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Przechodnie pokazywali ich palcami, uważając pewnie za część akcji
policyjnej z centrum finansowego Toronto. Hacker nosił przecież mundur antyterrorysty.
Uciekinierzy rozpięli uprząż i pozbyli się spadochronu. Gumową lalkę
częściowo przyozdobili w elementy policyjnego munduru, przyczepiając do
słupa z kartką o treści:
”… Miss policji…”.
Nowi przyjaciele zanosząc się od śmiechu doszli do jasnej furgonetki, w
której już czekali hackerzy z Grupy Aryjskiej.
Wsiedli i odjechali.

Czasy współczesne:

C

iągły, modulowany sygnał alarmu przykuł uwagę Zbyszka, ślęczącego
przy pulpicie centralki w samolocie, który krążył nad północną częścią
Wietnamu. Wyprostował się gwałtownie. Odczytał dane z monitorów.
”O kurwa! Coś się dzieje!” ‒ pomyślał przejęty.
Dwóch młodszych, lecących z nim Aryjczyków wpatrywało się w niego
pytająco.
‒ Kłopoty! ‒ wycedził. ‒ Chinole znowu coś namieszały!
Chłopaki przystąpili od razu do czynności. Szybko odczytali koordynaty.
‒ Arius leci w avionetce ‒ odezwał się hacker siedzący w drugim rzędzie,
tuż za pilotem. ‒ Maszyna szybko się wznosi, co oznacza że dopiero
wystartowała. Z odczytu danych satelitarnych wynika, że jest to kilkumiejscowa, odrzutowa Cessna.
‒ Znajduje się o czterdzieści pięć minut lotu od nas ‒ raportował siedzący
przy sterach pilot.
‒ Ok. Nie wiemy dokąd leci... dlatego przejmujemy go teraz! Póki sygnał
jest najsilniejszy ‒ zadecydował Zbyszko. Po szybkim, powtórnym odczycie
danych zwrócił się do operatora z tylnego rzędu: ‒ Infekuj wszystkie
komputery tego samolotu! Wyślij mu natychmiast wirusy! A ja przejmuję
kontrolę jego autopilota i poprowadzę do nas! Tymczasem znajdziemy jakieś
możliwe lądowisko, gdzie posadzimy to uprowadzone chińskie "latadło".
Od teraz w kabinie S-3 Viking zapanowała dziwna cisza. Każdy z
operatorów wykonywał swoje zadania w pełnej koncentracji. Nikt nie mógł
pozwolić sobie na błąd. Nie było opcji powtórnej szansy! Tylko ta jedyna!
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Według planu Ariusa, sporządzonego tuż przed wylotem do Chin, miały go
cały czas wspierać dwa niewielkie samoloty do walki elektronicznej S-3
Viking, używane przez US NAVY oraz lotnictwo kilku państw NATO.
S-3 Viking zaprojektowany do przewożenia cztero-osobowej ekipy był
wyposażony w dwa solidne silniki odrzutowe. Jego największą zaletą było
jednak wyposażenie: radary, komputery i nadajniki idealnie nadawały się do
zakłócenia każdego dużego samolotu pasażerskiego, awionetki czy maszyny
bojowej; może z wyjątkiem samolotów myśliwskich piątej generacji.
Plan zakładał, że ciche wsparcie całej chińskiej akcji Ariusa będzie oparte na
dwóch, niemal identycznych, samolotach S-3 Viking. W tym celu
wyleasingowali je od Turcji… chociaż odpowiedniejszym określeniem od
”leasingu” byłoby określenie: ”korupcja kilku generałów tureckich”.
Po akcji maszyny miały wrócić do Tureckich Sił Zbrojnych.
Pierwszy S-3 Viking krążył wzdłuż Chin od strony jej północnych granic.
Dowodził nim Sigmund, który miał do dyspozycji dwóch aryjskich hackerów.
Natomiast drugi S-3 Viking patrolował obszar Chin wzdłuż jej
południowych granic. Dowodził nim Zbyszko, któremu też pomagali dwaj
Ariowie.
Każdemu z S-3 Viking towarzyszyły dwa duże drony wielozadaniowe o
napędzie odrzutowym. Bezzałogowe maszyny były uzbrojone w
najnowocześniejsze pociski kierowane ’powietrze-powietrze’ oraz ’powietrzeziemia’. Miały zostać użyte do ewentualnej walki w powietrzu, lub do
naziemnego ataku na chińskie konwoje wojskowe przewożące Ariusa, w celu
jego uwolnienia.
Założenie było takie, że w każdym samolocie musi znajdować się jedno
wolne miejsce…, przeznaczone dla Ariusa, gdyby zaszła sytuacja jego pilnej
ewakuacji.
Właśnie obawy się ziściły!
Zaszła taka sytuacja!
Aryjczycy nie byli pewni, w której części Chin ulokowany jest tajny
akcelerator. Nie wiedzieli więc, z jakiej strefy Chin może zostać
przeprowadzona ewentualna ewakuacja Ariusa. Chiny są rozległe. Dlatego dla
pewności podzielili strefy odpowiedzialności między sobą na: południową i
północną. W zależności od części Chin, w której istniałoby zagrożenie i
potrzeba natychmiastowej ewakuacji... akcję miał przejąć Sigmund albo
Zbyszko.
Trafiło na Zbyszka!
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Lidera Ariów transportowano właśnie w południowej części Chin, czterysta
pięćdziesiąt kilometrów od granicy z Socjalistyczną Republiką Wietnamu.
Ariowie w pierwszym etapie wysłali potężny sygnał przez satelitę, który
całkowicie zakłócił nawigację chińskiej awionetki; drugi potężny sygnał
ulokował wirusy w jej komputerach pokładowych; a trzeci sygnał przejął
kontrolę lotu od chińskich pilotów.
Od tej pory chińscy piloci przestali mieć jakikolwiek wpływ na lot czy
kierunek maszyny. Wszystkim kierował już autopilot, który został skutecznie
zainfekowany wirusem. Aktywowany autopilot jako jedyny był uznawany
przez komputer pokładowy. Bezsilni Azjaci mogli już tylko zgadywać dokąd
niesie ich samolocik i wzywać pomoc przez radio.
Chińska odrzutowa Cessna wykonała pierwsze radiowe polecenie: zatoczyła
łuk i ruszyła na południowy-wschód, w kierunku granicy z Socjalistyczną
Republiką Wietnamu, do której miała dwadzieścia pięć minut lotu.
‒ Porwaliśmy ją. Wykonuje tylko nasze polecenia ‒ zakomunikował
młodszy z Ariów, odpowiedzialny za lot zdominowanej maszyny.
‒ Najbliższe wojskowe lotnisko w Chinach ‒ myślał na głos Zbyszko ‒ jest
oddalone o dwieście kilometrów. Ale nie jest to duże lotnisko. Stoją tam małe
samoloty transportowe i tylko dyżurna dwójka alarmowa do odpędzania
intruzów. Jeśli wyślą natychmiast swoje samoloty myśliwskie, to zdążą dopaść
awionetkę przed granicą. Nie są to jednak najnowocześniejsze maszyny; ich
konstrukcja pochodzi z lat siedemdziesiątych, a uzbrojenie też nie zachwyca.
‒ Co ze skutecznością chińskiej obrony przeciwlotniczej w tym rejonie? ‒
dopytywał siedzący obok pilot.
‒ Wojska przeciwlotnicze też nie powinny wystrzelić swoich pocisków z
uwagi na fakt, że awionetka to samolot należący do chińskiego wojska i w
dalszym ciągu wysyła poprawne kody w systemie ’swój-obcy’. Istnieje tylko
ryzyko, że może znaleźć się chiński przygłup, który mógłby wydać osobisty
radiowy rozkaz do zestrzelenia samolotu.
‒ Czy odpalać już rakiety zakłócające? ‒ upewnił się aryjski operator z
drugiego rzędu.
‒ Tak! ‒ odparł Zbyszko, wciąż wykonując obliczenia.
Z prowadnic przytwierdzonych do skrzydeł S-3 Viking wystartowały z
zawrotną prędkością cztery pociski. Każdy z nich to dzieło sztuki współczesnej
wojskowości. Naszpikowane elektroniką, zdolną zakłócić niemal każdy obiekt
lotniczy.
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Przed kabiną pilotów szybko oddalające się pociski rysowały wąskie, gęste,
szare smugi; rozchodzące się leniwie w powietrzu po krótkiej chwili.
Rakiety, w kilkadziesiąt sekund, przekroczyły chińską granicę i uaktywniły
swoją elektronikę. Wszystko w promieniu czterdziestu kilometrów przestał
prawidłowo działać.
Zbyszko szukał teraz najlepszego miejsca dla posadzenia przechwyconej
chińskiej Cessny. Przeglądał zdjęcia satelitarne, bo tylko te były aktualne. Już
nie-raz zawiódł się na cywilnych mapach z Internetu i współrzędnych z GPS.
Międzyczasie obserwował na ekranie, jak odrzutowa awionetka z Ariusem na
pokładzie zbliża się szybko do granicy.
Raptem, w drugim końcu ekranu radaru pojawiły się dwa punkty; to chińskie
samoloty wojskowe, które próbowały przechwycić lub zestrzelić zawładniętą
Cessnę! Startowały z lotniska, znajdującego się najbliżej granicy.
‒ Chcą przeciąć im drogę! ‒ mruknął Zbyszko. ‒ Ale i na to znajdzie się
sposób. Jakoś da się ich wyruchać.
‒ Do granicy pozostało tylko sześć minut lotu – odliczał młody hacker z
tylnego siedzenia.
‒ Kurwa, trochę długo – powtórnie mruknął ich lider.
W tej samej chwili dojrzał krótki błysk w swoim ekranie.... Zbyszko
zidentyfikował kilka pulsujących punktów jako pociski chińskiej obrony
przeciwlotniczej, które najwyraźniej chciały strącić przejętą awionetkę.
‒ A jednak Chinole uznali, że lepiej rozwalić swój samolot! ‒ pomyślał na
głos. ‒ Zdecydowali się na atak! Cienkie laleczki!
Już kilka sekund później goniące rakiety zaczęły bezwiednie zmieniać swój
tor lotu, by po chwili, opadając, uderzyć w najbliższe przeszkody terenowe.
To znakomicie zadziałały cztery zasobniki zakłócające, wystrzelone z S‒3
Viking, osłaniające przechwyconą Cessnę. Później jeszcze chińskie pociski
kilkakrotnie próbowały dopaść uciekającą maszynę, ale za każdym razem
traciły elektronikę i uderzały w naziemne przeszkody.
Chińska dwójka dyżurna widząc co się dzieje, najwyraźniej unikała
zbliżenia do awionetki w obawie przed falami zakłócającymi. Dobrze widzieli
na ekranach swoich radarów cztery zakłócające pociski, eskortujące
przechwyconą maszynę do wietnamskiej granicy. Chińscy piloci wojskowi
ograniczyli się tylko do odpalenia z samolotów wszystkich swoich rakiet typu
’powietrze-powietrze’; ale nie mieli ich zbyt wiele. Rakiety, z uwagi na
niewielki zasięg, nawet nie zagroziły uciekającym; po wypaleniu się paliwa
napędowego traciły własności aerodynamiczne i spadały.
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Wreszcie kiedy porwany samolot przekroczył granicę Socjalistycznej
Republiki Wietnamu, Aryjczycy przesłali mu koordynaty lądowiska; była to
szosa pokryta pustynnym piaskiem, rzadko uczęszczana. S‒3 Viking też ruszył
w jej kierunku; oddalonej zaledwie o czterdzieści kilometrów. Po kilku
minutach dotarli do celu i delikatnie posadzili maszynę na pustej szosie.
Zbyszko wyskoczył na zewnątrz, wydając polecenie aby nie gasić silników.
Uważnie wpatrywał się przed siebie.
Wreszcie dostrzegł….
… Uprowadzony samolot był już widoczny na horyzoncie. Spokojnie zniżał
pułap. Żadnych nerwowych ruchów.
‒ Ich auto-pilot działa bez zarzutów! ‒ zameldował młody hacker,
odpowiedzialny za lądowanie awionetki. ‒ Automatyczne posadzenie maszyny
powinno odbyć się bez niespodzianek.
‒ Przyszykować się na powitanie ‒ wydał polecenie Zbyszko. ‒ Zaraz
zacznie się cyrk!
Chiński samolot dotknął szosy. Wzniecony kurz i piasek dorobił mu
dziwaczny, kłębiący się ogon. Silniki zwolniły i włączyły obroty wsteczne,
które szybko zatrzymały kilku-osobową Cessnę.
Zapanował złowrogi bezruch.
Wyczekiwanie. Ale... nic się nie wydarzyło. Dziwnie to wszystko wyglądało.
Wojskowy, chiński samolot, pośrodku wiejskiej szosy, któremu domalowano z
każdej strony ludowe smoki. Drzwi awionetki ani drgnęły. Napięcie rosło,
niczym w dobrym filmie akcji. Ale dalej... nic się nie działo.
Zbyszko chwycił megafon i krzyknął po angielsku:
‒ Natychmiast otworzyć drzwi!
Minęło kilka długich sekund. Zniecierpliwiony hacker krzyknął jeszcze raz:
‒ Nikt wam tu nie pomoże, przygłupy! Jesteście w Wietnamie! Otwierać te
kurewskie drzwi!
‒ Może Chinole nie rozumieją po angielsku – przytomnie zauważył młody
hacker, obserwujący całą sytuację z kokpitu.
Zbyszko dał znak, aby jego towarzysz wyskoczył z samolotu i zaczął
wiercić. Wtedy młody człowiek dobiegł z dużą wiertarką do zbiorników paliwa
samolotu i energicznie zaczął je nawiercać. Z kilku otworów trysnęło paliwo.
Drugi operator aryjski pilnował włączonych silników i jednocześnie celował
sztucerem w kabinę pilotów Cessny, w której była widoczna jakaś ukrywająca
się postać w mundurze.
‒ Nigdzie nie polecicie bez paliwa! Spójrzcie na wskaźniki w kokpicie.
Zbiorniki są puste! ‒ ponaglał przez megafon Zbyszko.
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Czas biegł szybko. Nie było pewności czy nie napatoczy się jakiś
przypadkowy wietnamski patrol wojskowy; to przecież była strefa graniczna.
‒ Kurwa, ciąć kadłub! ‒ zdecydował po chwili.
Młody hacker odłożył ciężką wiertarkę, aby zacząć przyczepiać ładunki
pirotechniczne. Magnetyczne miny rozmieścił w tylnej, najwęższej części
samolotu; kiedy skończył, pośpiesznie wycofał się. Chwycił pistolet
maszynowy i czekał na rozwój wydarzeń.
Wtedy dał się słyszeć krótki trzask i dźwięk urządzeń pneumatycznych.... To
otwierane drzwi samolotu odskoczyły lekko od kadłuba i rozchyliły się,
ukazując wnętrze samolotu. Po chwili w drzwiach stanął uśmiechnięty, cały i
zdrowy Arius.
Wciągnął powietrze w płuca i pretensjonalnym tonem ocenił:
‒ W Wietnamie wciąż cuchnie napalm.
‒ To prawda ‒ przytaknął rozradowany Zbyszko widząc przyjaciela.
‒ Masz co zapalić?
‒ Zawsze! Ale tylko miętowe.
‒ Od czasu do czasu można zaciągnąć miętusa. ‒ Aryjczyk zeskoczył z
samolotu na szosę. Przyjaciele uścisnęli się serdecznie. ‒ W samolocie jest
czterech wystraszonych chińskich żołnierzy. Zostawmy ich w spokoju.
‒ Jak chcesz ‒ przytaknął Zbyszko.
Arius zapalił miętowego papierosa, sztachnął się kilka razy i wyrzucił.
Rozejrzał się i rzekł:
‒ Czas już opuścić to cuchnące i zakurzone miejsce!
AFX41OY2563QEA%49(&)Q
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Rozdział:

XIV
V

arso Tower to najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Liczy trzysta
dziesięć metrów wysokości; i przy dobrych warunkach atmosferycznych
widoczny jest z odległości stu kilometrów. To nowa, wspaniała budowla w
stolicy Polski.
Warszawa była następną, ale krótką destynacją w wojażach Ariusa.
Odwiedził w mieście swoich przyjaciół, pracujących dla niego jako filia
zewnętrzna Ruchu Oporu. Była to autonomiczna komórka Grupy Aryjskiej,
luźno związana z jej rdzeniem.
W trakcie pobytu Ariusa w Warszawie skontaktował się z nim Mr. Snow,
który poprosił o natychmiastowe spotkanie. Edgar Snow jako szef
bezpieczeństwa jednej z agencji Stanów Zjednoczonych wizytował Polskę w
kontekście rozbudowy struktury NATO. Oceniał i raportował budowę lotnisk
dla ciężkich samolotów transportowych, stacjonujących właśnie w Polsce.
Mr. Snow zaalarmował Grupę Aryjską w ’trybie wewnętrznym’ o nowych,
dziwnych zjawiskach, będących ściśle strzeżoną tajemnicą. W celu jej
omówienia, umówił się z Aryjczykiem w kawiarni na górnych piętrach Varso
Tower.
Hacker przyszedł nieco wcześniej. Chciał spokojnie posiedzieć przy stoliku
w kawiarni i popatrzeć z górnych pięter, przez duże oszklone ściany na swoje
ulubione miasto. Zawsze wtedy czuł niewypowiedzianą dumę.
Warszawa to miasto o wspaniałej i trudnej historii. Przed wybuchem II
wojny światowej należało do najładniejszych miast europejskich. Zniszczone w
osiemdziesięciu pięciu procentach na rok przed zakończeniem tej wojny;
wskutek wybuchu bezprecedensowego Powstania Warszawskiego….
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Powstania, które zaliczane jest przez historyków do jednej z najdłuższych i
najkrwawszych bitew w okresie II wojny światowej.
Bolesny ciężar Powstania Warszawskiego oraz zdrada aliantów stały się
wyrzutem sumienia, które jest skrywane przez historyków i faktografów anglosaskich. Osamotnieni i niedozbrojeni żołnierze Armii Krajowej wraz
żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych przy niewielkim wsparciu II Armii
Wojska Polskiego walczyli aż dwa miesiące przeciwko liczniejszym hordom
niemieckich zwyrodniałych SS-manów... przeciwko wyrzutkom ukraińskim z
UPA oraz SS Galicjen… przeciwko przestępcom rosyjskim Własowa.
Powstańcy walczyli też przeciwko patologicznym przestępcom i zdrajcom w
mundurach III Rzeszy! W tej grupie psychopatycznych degeneratów
znajdowało się jeszcze dwustu nazistowskich Żydów, uczestniczących w
bestialskich egzekucjach niewinnej ludności cywilnej Warszawy. Dowodził tym
całym faszystowskim syfem generał waffen SS Erich von dem Bach-Zelewski.
Generał, który w roku 1940 osobiście zarekomendował byłe koszary wojskowe
artylerii polskiej w Oświęcimiu do przekształcenia w obóz koncentracyjny dla
polskich jeńców wojennych… wkrótce zamienionego na obóz zagłady KL
Auschwitz.
Powstanie Warszawskie spowodowało, że osiemdziesiąt pięć procent miasta
obróciło się w gruzy! To zemsta niemieckich nazistów…, którą to zemstę
Polacy skutecznie ośmieszyli!
Na złość Niemcom…. Według swojego charakteru Polacy odbudowali swoją
stolicę: Warszawę.
Siedemdziesiąt pięć lat po zakończeniu tej straszliwej wojny Warszawa to
piękne i dumne miasto! Miliony turystów zachwyca się jej architekturą, a ceny
nieruchomości często przebijają ceny nieruchomości w Paryżu czy Londynie.
Niestety, nie wszystko jednak przebiegało w należytym porządku. Nowe
czasy, nowe zagrożenia….
Duża część nowego pokolenia Polaków została skutecznie skażona
ideologiami New World Order. Młodzież stała się narzędziem w rękach obcych
wrogich Polsce wywiadów! Wywiady wojskowe Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz
Izraela poszczuły polską młodzież do walki przeciwko polskim ruchom
patriotycznym i polskim tradycjom. Wśród polskiej młodzieży zaszczepiono
obce i toksyczne ideologie: gender, LGBT, socjalizm, walka z tzw. globalnym
ociepleniem…. To wszystko, aby wyciąć z umysłów Polaków troskę i
odpowiedzialność o swoje państwo.
Te okaleczone psychicznie grupy polskich świrów - walczyły przeciwko
swojej Polskości! Stali się lokajami i szabes-gojami dużych korporacji,
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syjonistów, lóż masońskich i instytucji finansowych. Nawet nie zadawali sobie
pytania: kto tych młodych spaczonych Polaków sponsorował? Skąd płynęły
ogromne dotacje?
Te rozmyślania Aryjczykowi przerwał wchodzący do kawiarni Mr. Snow.
Jak zwykle nosił lustrzane okulary i szare włosy sięgające ramion. Był bez
obstawy, co zdarzało się niezwykle rzadko. Chociaż z drugiej strony patrząc, to
Edgar Snow posiadał takie umiejętności walki, że w pojedynkę stanowił
zagrożenie dla całej ekipy wyszkolonych anty-terrorystów. Przybysz
uśmiechnął się i skierował wprost do Ariusa.
Przywitali się serdecznie, ściskając sobie dłonie po żołniersku.
‒ Miałeś rację, ‒ Snow zdjął okulary. Jeszcze raz omiótł uważnym wzrokiem
całą restaurację. ‒ Telewizja mnie nieco postarza… o kilka lat! Przejrzałem
archiwum swoich występów.
‒ Z pewnością dużo tego było….
‒ No, dużo! Nawet obejrzałem wycinki z monitoringu w Kongresie!
‒ Niesamowite… ‒ Hacker kontynuował wątek; wiedział jak ważny dla
Snowa jest jego własny ’image’.
‒ I zareagowałem! ‒ Kongresman chytrze uśmiechnął się.
‒ Otóż to! Co z tym zrobiłeś?
‒ Znajoma wizażystka doradziła mi nieco pudru ‒ odpowiedział całkiem
poważnie.
‒ Kurwa…. ‒ odrzekł Arius, ale zaraz ugryzł się w język. ‒ Mądra kobieta…
ta wizażystka.
Usiedli i zamówili kawę.
‒ Jest problem! ‒ zaczął, jak zwykle bez wstępów Snow. ‒ Cuchnące mendy
z XaS oraz syfiaste humanoidy już tak się rozbestwiły, że atakują wojsko!
‒ O kurwa…. ‒ powtórzył Arius, utrzymując konwencję i styl mowy
przyjaciela.
‒ Przez ostatnich kilka dni miały miejsce dziwne przypadki! Wszystkie
dotyczyły koszar naszych wojsk lub koszar naszych sojuszników NATO. Na
południu Europy i w Turcji kilku oficerów wyskoczyło przez okna, a kilku
zaczęło strzelać do swoich kolegów. Ci co przeżyli, twierdzili: że są kimś
całkiem innym, aniżeli byli wcześniej! ‒ Snow zrobił krótką przerwę, po której
zapytał: ‒ Czy z czymś ci się to kojarzy?
‒ Tak. Z TyberiusemADHD ‒ odparł zamyślony Aryjczyk. Po chwili dodał:
‒ Wiesz, niedawno kontaktował się ze mną nasz wspólny przyjaciel z
Mediolanu: Dr. Ravioli. Twierdził, że syntetyczne enzymy którymi Chemik
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zakaził liderów Ruchu Oporu są identyczne w swojej budowie i strukturze z
tymi ze szczepionek przeciw rzekomej grypie, które w milionach są
wszczykiwane co roku populacji Ziemian. Dr. Ravioli jest pewien, że te
syntetyczne enzymy czekają tylko na ’rozkaz’ do zainicjowania rozkładu
psychicznego ludzi. ’Rozkaz’ taki zostanie właśnie wysłany przez fale
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwość z nadajników 5G!
‒ Właśnie! TyberiusADHD też zmienił osobowość w ciągu trzech
kwadransów! A to oznacza, że XaS i humanoidy już atakują falami 5G po
wojsku! Następni do odstrzału z pewnością będą agenci FBI, NSA, pracownicy
Pentagonu…. Może nawet Kongres i Senat Stanów Zjednoczonych!
‒ O kurwa! Rozpędzili się! ‒ spoważniał Hacker. ‒ Powinniśmy ich
rozwalić... zanim będą chcieli to zrobić z nami!
‒ Prawda! ‒ przytaknął Snow. ‒ Tak też właśnie zrobimy!
‒ To czemu zwlekacie? ‒ dopytywał Arius, chcący uchwycić zawoalowaną
myśl przyjaciela.
‒ Szkopuł w tym, że wewnątrz agencji rządowych i nawet w wojsku są
zdradzieckie mendy, które uprzedzają o krok nasze działania w tym kierunku.
Kiedy już prawie ich łapiemy… to skutecznie znikają! Stale ich ktoś
powiadamia o naszych akcjach!
‒ Zdrada? W jakiej skali?
‒ Wielu wojskowych i agentów wywiadu należy do patologicznych tajnych
lóż masońskich lub kapują syjonistom za kasę! Często otwarcie chwalą New
World Order!
‒ Dlatego przyszedłeś tu bez obstawy?
‒ Cóż… teraz lepiej uważać na każdego.
Aryjczyk oparł się łokciami o stolik, przybliżając się do przyjaciela.
Kongresman uczynił tak samo.
‒ Mów. Co chcesz ode mnie ‒ ściszył głos.
‒ Twoja Grupa Aryjska to jedna z najlepszych, a na pewno najskuteczniejsza
komórka w Ruchu Oporu. Sam chciałbym mieć taką grupę w swoim zasięgu. ‒
Snow odparł też ściszonym głosem.
‒ Miła cenzurka od nie byle jakiego eksperta ‒ wtrącił pysznie Arius.
‒ TyberiusADHD, NewGoebbels to już historia. Reszta aktywistów Ruchu
Oporu z rejonów Europy Zachodniej to lokalni zapaleńcy, ale o ograniczonym
zasięgu i potencjale.
‒ Czy chcesz, aby Grupa Aryjska przejęła kompetencje którejś z agencji
rządowych? ‒ zapytał wprost Hacker.
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‒ Dokładnie! Wy jesteście na zewnątrz tego skorumpowanego systemu ‒
przyznał, nie bez trudności i lekkiej żenady Snow. ‒ Takie czasy… patrioci się
rozpuszczają.
‒ Dobrze ‒ odpowiedział po krótkim namyśle Arius. ‒ Rozwalmy naszych
wrogów! Nie traćmy więc cennego czasu!
‒ Za to cię właśnie lubię! ‒ ucieszył się szef agencji bezpieczeństwa. ‒ I
jeszcze z kilku innych powodów.
‒ Ok. Wiem gdzie jest główna melina XaS. Znajduje się w Arktyce ‒
wyłuszczył sprawę Aryjczyk. ‒ Za kilka dni odwiedzę ją wraz z moją ekipą.
Nie będzie to przyjacielska wizyta!
‒ Rozumiem.
‒ Załatw dla mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to: walizkowa broń
nuklearną….
‒ Jeszcze dzisiaj wydam odpowiednie dyspozycje ‒ zapewnił pośpiesznie
Snow.
Aryjczyk zrobił krotką przerwę, ponieważ drugą rzeczą, której chciał
zażądać nie należała do bezpośrednich kompetencji Edgara Snow. Chodziło
mianowicie o super-tajną instalację wojskową na pustkowiach Alaski,
składającą się z trzystu sześćdziesięciu dużych anten. Według ekspertów to
rodzaj nowej broni, generującej potężne pole elektromagnetyczne w atmosferze
ziemskiej, zdolne do wywołania potężnych ”katastrof naturalnych”…. Siła
takiego pola elektromagnetycznego dochodziła do czterech milionów Watt!
Pole było w stanie zakłócić i zniszczyć elektronikę obszarów wroga wielkości
całych państw; zmieniać warunki atmosferyczne: generując susze lub obfite
deszcze; powodować trzęsienia ziemi… czy przeskanować tajne ośrodki
wojskowe, ukryte w wydrążonych górach.
‒ Druga rzecz: to smugi elektromagnetyczne zorzy polarnej. W pobliżu
Arktyki, na Alasce jest instalacja wojskowa HAARP…. Kiedy dotrę z moją
ekipą na Antarktydę, to chcę to zrobić niezauważony przez nikogo. Rozumiesz?
‒ Tak! Rozumiem! Unicestwić nawigację wroga…. Zakłócić jego połączenie
z GPS…. Uszkodzić mu radary…. Pozbawić jego zdolności komunikowania się
z dronami…. I cała reszta? - wyrecytował krótką listę Mr. Snow.
‒ Dokładnie oto mi właśnie chodzi ‒ przytaknął Aryjczyk.
‒ Załoga HAARP to mądre chłopaki… wyregulują zorze niczym z katalogu.
‒ Pomówisz z nimi?
‒ Załatwione! ‒ przerwał uradowany szef bezpieczeństwa. ‒ Powiadom
tylko, kiedy zrobić ci te zorze polarne oraz o jakiej sile.
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Mężczyźni, jak za dawnych dobrych czasów, poczuli ekscytacje na myśl o
jatce, jaką szykują wrogom.
Dopili kawę. Wymienili kilka uprzejmości i rozeszli się w pośpiechu; każdy
do swoich czynności.
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Rozdział:

XV
K

ilka kolejnych dni Arius spędził dość intensywnie. Zbierał ekipę i sprzęt
na wyprawę do Arktyki. Kupił używaną korwetę wojskową od Straży
Wybrzeża Republiki Południowej Afryki. Okręt wojenny był w dobrym stanie
oraz posiadał skuteczne uzbrojenie. Na aukcjach internetowych w niewidzialnej
sieci Clear-Net zaopatrzył się w wyrzutnie rakietowe, moździerze, obrotowe
działka szybkostrzelne, granaty, amunicję i ładunki wybuchowe. Trudniej było
o załogę; do Grupy Aryjskiej składającej się z trzynastu hackerów i żołnierzy,
dołączył Mnich ze swoimi dwudziestoma tubylcami i ochroną osobistą.
Przybyły też: Neribu oraz GirlSnake. Dzień przed opuszczeniem portu do
załogi doczepił się Psycho. Wszyscy w doskonałych nastrojach rzucili
wyzwanie potężnej korporacji XaS i pasożytniczym humanoidom.
Po sześciu dniach rejsu korweta Ariusa znajdowała się już w Strefie
Polarnej. Załoga prowadziła obserwację z morza i z powietrza. Co kilka godzin
drony bojowe Bonnie oraz Clyde penetrowały ośnieżone, liczne wysepki, w
poszukiwaniu jakichkolwiek śladów aktywności elektronicznej. Zdjęcia
satelitarne, które zdobywali nielegalnie, wskazywały możliwe miejsce tajnej
siedziby XaS. Według tych wskazówek, siedziba mogła znajdować się w
pobliżu portu, gdzie stało czternaście dużych jednostek pływających. Ze zdjęć
wynikało, że są to okręty naukowe, należące do różnych tajemniczych fundacji,
mających w nazwie “Dobro Planety”, “Czysta Energia” i takie tam pochodne
kiczowate frazesy. Port, to jedyne takie miejsce, w którym coś większego
mogło się dziać. Po za nim, cała okolica to śnieżna pustynia.
Sigmund oparty o metalową poręcz wpatrywał się w odłamane góry lodowe,
dryfujące po spokojnej wodzie.
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‒ Co za widok ‒ zakłóciła jego spokój Neribu. Mężczyzna nie odpowiedział.
Przesunął się kawałek, robiąc miejsce dla niej przy poręczy. Oparła się. ‒
Widziałam coś takiego w telewizji i w Internecie. Ale widzieć to osobiście....
‒ Nasza planeta to ładne miejsce ‒ złapał temat ‒ szkoda, że ludzie nie
nauczyli się czerpać z niej radości.
‒ Właśnie… ludzie zostali zagonieni do rezerwatów i gett, zwanymi dla
niepoznaki: ’miasta’ i ’wsie’.
‒ Czy wiesz, że korporacje i duże banki inwestycyjne rzadko kiedy finansują
kredyty na budowę obiektów mieszkalnych w lasach i parkach? ‒ Sigmund
spojrzał w jej stronę. ‒ Ale dla siebie i swoich chciwych popleczników chętnie
finansują rezydencje w parkach przyrodniczych i parkach narodowych.
‒ Dlaczego?
‒ Bo uważają, że tylko oni mają prawo do tej planety, do czystej wody i do
czystego powietrza. Dla reszty społeczności skonstruowali system praw
opartych o ’zakazy’ i ’nakazy’. Na przykład prawo zabudowy przestrzennej
wskazujące, gdzie można osiedlać ludność, a gdzie nie! Te dupki z kasą
twierdzą, że lasy powinny zostać dziewicze i niezamieszkałe, ale sami te lasy
wycinają.
‒ Dlatego idziemy do nich, aby wybić te głupoty z ich tępych głów! Tak? ‒
Kobieta uchwyciła w elegancki sposób kontekst jego wypowiedzi.
‒ Cóż tak się rozrzewniliście? ‒ zapytała wesoło GirlSnake. Też wyszła ze
swojej kajuty, aby rozkoszować się widokiem. ‒ Zaraz damy pasożytom
popalić!
‒ Witaj, dobrze spałaś? ‒ zatroszczył się Sigmund, odrywając plaster od
przestrzelonej dłoni; jeszcze w Jordanii. ‒ Chodźmy na śniadanie.
‒ O, widać, że byłeś w pobliżu Ariusa ‒ rzuciła celną uwagę Azjatka. Wyjęła
z kieszeni swoje zagojone dłonie, pokazując je mężczyźnie. ‒ Też były
przestrzelone... z urządzenia na sprężone powietrze!
‒ Doprawdy? ‒ ożywił się Sigmund. ‒ Opowiesz?
‒ Może innym razem! ‒ przerwał im Arius. Nikt nie zauważył kiedy przybył.
‒ Śniadanie już czeka.
‒ Tak. Opowiem ci innym razem ‒ obiecała Sigmundowi GirlSnake.
Wchodząc do jadalni mrugnęła znacząco do Aryjczyka.
‒ Pamiętliwa z ciebie suka! ‒ skwitował.
Jedli śniadanie, dyskutując i śmiejąc się, jakby płynęli na wycieczkę do
jakiegoś popularnego parku rozrywki. Nikt nie pokazywał swoich obaw,
dotyczących tego, co wydarzyć się mogło już za kilka godzin. Mnich opowiadał
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o swoich młodzieńczych latach spędzonych w Afryce realizując misje. Potem
zaskoczył wszystkich Psycho, wspominający praktykę akademicką w
psychiatryku. Jego wesołe historie świadczyły, że kiedyś był to zwyczajny,
wesoły młody chłopak, który potem gdzieś po drodze historii zamienił się w
dziwaka. Sigmund wspomniał z kolei o głupkach z Fed-u i Banku Światowego
w czasie, kiedy na giełdzie rozregulował im BitCoina.
Arius siedział spokojnie, uśmiechając się do nich życzliwie. Był dumny, że
zna tych wszystkich ludzi. Szli przecież na wojnę przeciwko najgroźniejszym
przestępcom... ale w pogardzie mieli strach!
"Urządzimy pasożytom prawdziwą jatkę! To najlepsza ekipa!" ‒ pomyślał.
Po śniadaniu rozeszli się do swoich zajęć. Każdy przyszykowywał swój
sprzęt osobisty. Aryjczyk sprawdził drony i wozy bojowe. Kiedy skończył,
pośpieszył do sterówki. Przechodząc obok kajuty Mnicha, usłyszał nerwowy
głos Neribu.
‒ Dlaczego się uparłeś? Budowa twojego utopijnego ustroju jest tak samo
obrzydliwa, jak dążenia humanoidów!
‒ Uważasz, że wszyscy, którzy walczą przeciw nim, powinni kontynuować
tę wersje "jedynie prawdziwą" rozwoju cywilizacji? ‒ pytał Mnich tonem
pedagoga.
‒ Nie mówiłeś tego na początku naszego układu!
‒ Wszystko uległo zmianie po analizie systemu neuronów kręgosłupa
Chemika. Znasz cele humanoidów!
‒ Należy powiadomić innych z Ruchu Oporu... o tym, co znaleźliśmy! ‒
upierała się Neribu.
‒ Co to zmieni? Tylko wprowadzi chaos przed naszą wspólną akcją. Myślę,
że Aryjczycy poprą moje plany ‒ ripostował zakonnik. ‒ Doskonale wiedzą
czym grozi zostawienie tego wszystkiego w obecnym porządku. Ty rozumujesz
w kategoriach z okresu, który już dawno minął. Nasza cywilizacja różni się od
waszej... cywilizacji Atlanisów.
Rozmowę przerwał dźwięk z głośników pokładowych. Cichy alarm wzywał
dowódcę ekspedycji do sterówki. Arius odszedł od kajuty Mnicha i zapytał
przez radio:
‒ Co się stało?
‒ Nasze latające drony przesłały interesujący filmik z ośnieżonego lądu. ‒
zakomunikował Sigmund. ‒ Zainteresuje cię.
‒ Zaraz przyjdę.
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W sterowni już czekał Psycho. Sigmund pokazywał mu na ekranie laptopa
duży obiekt; coś w rodzaju konstrukcji. Aryjczyk zbliżył się do nich i spojrzał
pytającym wzrokiem.
‒ Chodzi o tę konstrukcję. Czy kojarzy się tobie z czymś? ‒ dopytywał
Sigmund.
‒ Nie ‒ odparł Arius po obejrzeniu filmiku przekazanego przez drony. ‒ A
powinno?
‒ Właśnie! Komputer porównał to coś, ze wszystkim co jest mu znane, i też
nie znalazł odpowiedzi. Sam obiekt jest duży i wybudowanie go na pustym
polarnym półwyspie jest nie lada wyzwaniem. A to oznacza, że to coś
ważnego….
‒ ... I to coś nie jest wytworem naszej cywilizacji ‒ dokończył zamyślony
Aryjczyk.
Mężczyźni wpatrywali się jeszcze przez chwilę w ekran, po czym Psycho
spuentował:
‒ Według mojej zawodowej opinii wieloletniego psychiatry, taki chaotycznie
zbudowany obiekt mógł zaprojektować tylko wariat!
Wszyscy ryknęli śmiechem. Psycho doskonale wiedział, jak rozładować
emocje, zwłaszcza te, które mogłyby zakłócać koncentrację ekipy tuż przed
bitwą.
‒ Ok, chyba już czas, aby roztoczyć pole zakłócające zorzy polarnej nad tą
tajemniczą konstrukcją oraz portem, gdzie wpłynęły jednostki wroga ‒
powiedział Arius tłumiący resztki śmiechu.
‒ Jesteś pewien, że to pole elektromagnetyczne zakłócające emitowane przez
HAARP nie zakłóci też i naszych urządzeń? Naszych dronów? Naszej
nawigacji? ‒ zauważyła GirlSnake, która weszła niepostrzeżenie do sterowni. ‒
HAARP dysponuje potężną siłą czterech milionów Watt. Może sfajczyć
wszystko w okolicy!
‒ Spokojnie. Nie będzie działał na pełni swoich możliwości ‒ uspokajał
Aryjczyk. ‒ A nasze urządzenia i nasze drony są przestawione na komunikację
laserową. To wiązki laserowe zamiast fal elektromagnetycznych są naszym
komunikatorem.
‒ Ale zorze polarne wygenerowane przez HAARP bez większych
problemów mogłyby zakłócić wiązki laserów – upierała się nadal
zaniepokojona Azjatka.
‒ Dobre spostrzeżenie. Ale pomyślałem o tym już wcześniej i wsadziłem
laserowe nadajniki oraz komunikatory do osłon… coś w rodzaju klatki
Faradaya. Dodatkowo otoczyłem je ekranem z izolatorów i kompozytów.
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‒ To mnie już chyba w pełni uspokoiłeś ‒ odpowiedziała dwuznacznie.
‒ Zorza polarna zaatakuje tylko sprzęt XaS i urządzenia humanoidów.
‒ Ale skąd wiesz, że ich sprzęt i urządzenia też nie są odporne na
zakłócenia? ‒ upewniała się dziewczyna.
‒ Dlatego, że… ‒ kontynuował lekko poirytowany Aryjczyk próbą
kwestionowania jego geniuszu ‒ … tylko my znamy dokładne częstotliwości
zorzy polarnej! I nawet jeśli nie zniszczymy sprzętu wroga to na pewno
rozbijemy i zniekształcimy wszystkie jego fale; całą jego komunikację!
Aryjczyk międzyczasie wysłał zakodowaną treść przez satelitę do Edgara
Snowa, aby włączył wreszcie tę zorzę polarną. Odczekał chwilę i wyjrzał przez
okna sterowni.
Za horyzontem pojawiła się kolorowa poświata, stale powiększająca swoją
przestrzeń. Po kilku minutach obejmowała już swoim zasięgiem cały
widnokrąg.
‒ Ok. Wszystkie urządzenia przeciwnika od tej pory są bezużyteczne –
oznajmił. ‒ Ale czy działa jeszcze tajemnicza duża konstrukcja nieznanego
pochodzenia, ulokowana pośrodku półwyspu? Dobre pytanie. Sami niedługo to
sprawdzimy.
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Rozdział:

XVI
K

orweta zbliżała się do dużej zatoki arktycznej. Arius zadecydował, że
desantu dokonają od strony wschodniej na rozległej plaży, pokrytej
ostrym żwirem. Lodowe czapy dopiero zalegały na lądzie jakieś dwieście
metrów od linii brzegowej. Z tego miejsca mieli stosunkowo blisko do
wszystkich obiektów, które ich interesowały: do portu wypełnionego
pływającymi jednostkami naukowymi oraz do tajemniczej dużej konstrukcji.
Znaleźli odpowiednie miejsce. Okręt ustawił się burtą do plaży w odległości
czterdziestu metrów. Uruchomiono dźwig pokładowy, przeznaczony do
załadunku i wyładunku ciężkiego wojskowego sprzętu. Po chwili dźwig uniósł
bojowy wóz piechoty, wyposażony w działko kalibru dwudziestu pięciu
milimetrów. Precyzyjny manewr pozwolił na postawienie dwudziesto-tonowego
pojazdu blisko brzegu, który natychmiast ruszył w kierunku lądu, rozcinając
delikatnie fale wody. Kilka minut później, w taki sam sposób wypakowano
drugi, identyczny bojowy wóz piechoty. Następnie przeniesiono za pomocą
małych łodzi pontonowych resztę sprzętu oraz skutery śnieżne. Czynności
zakończono po upływie trzech kwadransów.
‒ Jadę w pierwszym wozie z sześcioma Aryjczykami! ‒ wydał polecenia
Arius. ‒ W drugim jedzie Mnich, też z szóstką swoich. Neribu, Psycho oraz
reszta ludzi Mnicha biorą skutery śnieżne. GirlSnake zostaje tu na plaży, w
namiocie i prowadzi zdalnie drony bojowe.
Członkowie ekspedycji szybko zastosowali się do tych uwag. Reszta ekipy
Grupy Aryjskiej w liczbie sześciu mężczyzn została na korwecie; dowodził
nimi Sigmund. Mieli zapewnić bezpośrednie wsparcie z morza, przy użyciu
ciężkich dział i wielolufowej artylerii szybkostrzelnej, kalibru dwudziestu
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milimetrów. Mieli też za zadanie, w razie potrzeby zniszczyć lub
unieszkodliwić jednostki pływające wroga, stojące w porcie.
Ciężkie pojazdy piechoty zwinnie sunęły po lodowych przeszkodach, torując
drogę kilkunastu skuterom śnieżnym. Wszystko szło według planu i wyglądało,
że nikt nie zwrócił jeszcze na nich uwagi. Za kilka minut powinni dojechać na
miejsce.
W tym czasie korweta, po krótkim rejsie dopływała właśnie do niewielkiego
wyłomu w ścianie lodowej, w której zbudowano, a raczej zainstalowano
niewielki port. Schroniło się w nim aż czternaście okrętów naukowych, różnych
znanych fundacji ekologicznych, sponsorowanych przez tajemnicze loże
masońsko-syjonistyczne oraz korporacje elektroniczne i bio-technologiczne;
roztaczające wizję przymusowych szczepień nano-czujnikami całych populacji.
Aryjczycy zostali wreszcie dostrzeżeni przez załogi tych jednostek.
‒ Zdziwieni i srogo zaskoczeni naszym widokiem! ‒ Sigmund nie krył
satysfakcji. ‒ Zorza polarna skutecznie zakłóciła im wszystkie radary. Ich drony
też się gdzieś zagubiły.
Zdumieni quasi-ekolodzy patrzyli na groźną korwetę wojenną z
wycelowanymi lufami artylerii w ich stronę. Wylegli z kajut i w pośpiechu
zakrywali dużymi, niebieskimi płachtami rozstawione na pokładzie urządzenia.
Widoczna wśród nich panika utwierdziła Sigmunda w przekonaniu, że trafili
bezbłędnie w wytypowaniu tajnej bazy XaS. Rozkazał oddać w powietrze
strzały ostrzegawcze.
W odpowiedzi, załogi okrętów fundacji ekologicznych rozpoczęły
bezpośredni ostrzał korwety z pistoletów maszynowych. Grad pocisków
dosięgnął pokładu, rykoszetem odbijając o kuloodporne szyby sterówki. Ta
prowokacja dała Sigmundowi pretekst do wydania rozkazu bezpośredniego
ostrzelania przeciwnika. Z obrotowych, wielolufowych działek korwety
wysypały się tysiące ciężkich pocisków, które w ciągu kilku sekund uciszyły
skutecznie dwa najbliższe okręty.
Widok był niesamowity; w wyniku salwy, odrywały się całe przybudówki i
metalowe ściany. Zniszczone kadłuby straciły zdolności pływania. Gejzery
ognia, dymu, odłamków i eksplozje w ich wnętrzu dopełniły dzieła. Następne
salwy artyleryjskie przeszywały kolejne okręty, ścinając radary i urządzenia do
łączności satelitarnej. Maszty wyposażone w drogą i zaawansowaną
elektronikę, rozpryskiwały się niczym szklane butelki. Aryjczycy powtarzali te
procedury niszczenia systemów komunikacji na każdej jednostce pływającej…
aż zniszczyli wszystkie.
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Pierwszy etap planu został perfekcyjnie wykonany.
Teraz mógł rozpocząć się etap drugi; czyli likwidacja załóg.
Do tego celu zostały użyte pociski fosforowe, zapalające. Po kilku chwilach
ogień wypędził niedobitków z pokładów wszystkich zniszczonych okrętów.
Gorące kawałki metalu opadły na zaśnieżony brzeg, topiąc lód w mgnieniu oka.
Gorące opary wody otoczyły gęstą mgłą całą okolicę.
Uzbrojeni quasi-ekolodzy wraz z personelem technicznym XaS walczyli
jednak zaciekle, jakby ich mózgi zostały bezwiednie zakodowane do
wyniszczającej strzelaniny. Ale w starciu z artylerią, ta zaciekłość, na niezbyt
wiele się zdała. W krótkim czasie ich liczebność zmalała o dwie-trzecie. Resztą
zajęli się już aryjscy snajperzy, ulokowani przy burtach swojej korwety.
‒ Arius! ‒ Sigmund wywołał przyjaciela przez radio.
‒ Ale się tłuczesz! Słychać cię wszędzie ‒ odpowiedział wesoło.
‒ Tu już skończyłem robotę…. Czy potrzebujesz wsparcia?
‒ Przydałoby się. Wysyłam ci współrzędne schronów i umocnień przy
tajemniczej ogromnej konstrukcji. Wykurwisz z haubicy!
‒ Ok.
Sigmund wczytał przysłane współrzędne w komputer, sprzężony z haubicą
sto pięćdziesiąt pięć milimetrów. Po zakończeniu tej procedury ponownie
połączył się z Ariusem:
‒ Odpalam. Ukryjcie się! ‒ przycisnął spust. Rozległy się głośne,
powtórzone sześciokrotnie wybuchy, w odstępach kilkusekundowych. Ciężkie
pociski wystrzeliły z haubicy i poleciały na schrony oddalone o dwadzieścia
kilometrów.
Kolumna złożona z dwóch bojowych wozów piechoty i kilkunastu skuterów
czekała ukryta za niewielkim, oblodzonym wzgórzem. Pojazd Aryjczyka był
lekko wysunięty do przodu, aby mógł dokładnie widzieć, co dzieje się na
przedpolu. Z oddali dało się słyszeć rosnący gwizd nadlatujących pocisków. Po
sekundzie pierwszy pocisk uderzył w nieduży, ale solidny schron, pełniący rolę
wejścia głównego do tajemniczej konstrukcji. Przebił sufit i rozerwał się w
środku, roznosząc po okolicy strzępy żelaza, muru i kawałki ciał kilku
strażników.
Z pobliskiego piętrowego budynku, na dachu którego znajdowało się działko
przeciwlotnicze, rozległy się strzały w kierunku częściowo ukrytej kolumny.
Załoga działka nie zdążyła jednak wyrządzić większych szkód, ponieważ po
kilku sekundach drugi pocisk artyleryjski zmiótł cały budyneczek z
powierzchni, identycznie jak było to z poprzednim obiektem.
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W czasie, kiedy czekali na kolejny pocisk wystrzelony z korwety....
… Odpadła wieżyczka z działkiem od wozu bojowego, dowodzonego przez
Mnicha!
Któryś ze snajperów przeciwnika użył wyrzutni rakietowej, prowadzonej
laserem. Pocisk kierowany dokładnie trafił w punkt łączący wieżę z resztą
pojazdu. Mnich miał szczęście, że resztę wozu zasłaniały oblodzone
przeszkody, w postaci dużych grud; bo gdyby snajper miał lepiej wystawiony
cel, to z pewnością zniszczyłby cały.
Mniej szczęścia mieli za to jego ludzie, przyczajeni z tyłu w skuterach
śnieżnych; w odpadającej wieżyczce był zapas amunicji, który eksplodował!
Ostre metalowe odłamki wycięły albo raniły połowę jego załogi.
Zrozpaczony tym widokiem Mnich wyskoczył przez tylne drzwi pojazdu,
aby ratować przyjaciół. W jego ślady wyskoczyło trzech członków ochrony...
których ścięła natychmiast seria kul z pobliskiego schronu!
Wreszcie wybuch trzeciego pocisku, niszczącego prowizoryczne
umocnienie, przerwał kontynuację tragedii załogi zakonnika. Zdenerwowany
Arius przez radio nakazał Mnichowi powrót do swojego wozu, a reszcie
ocalałym Afrykańczykom polecił ewakuację rannych do namiotu GirlSnake.
‒ Uwierzyłeś, że jesteś kuloodporny? Głupi Mnichu! ‒ wydarł się Aryjczyk.
‒ Jeszcze raz wystawisz swój nos bez mojego rozkazu, to osobiście ci go
natychmiast odstrzelę!
Kolejne trzy pociski trafiły precyzyjnie w cele, niszcząc wszystkie punkty
oporu, strzegące tajemniczej konstrukcji. Kolumna nacierających... a raczej jej
resztki, ruszyła gwałtownie, pokonując i niszcząc zasieki. Ominęli wzgórze i
oczom ich ukazała się tajemnicza, duża konstrukcja, którą wcześniej pokazywał
im Sigmund, w swoim laptopie.
Obiekt liczył kilka kilometrów kwadratowych i miał kształt sześciokąta.
Składał się z setek wysokich anten, wycelowanych w górę. Przestrzeń
pomiędzy nimi, wypełniała plątanina różnej średnicy rur. Były też duże obiekty,
wysokie na kilka pięter, wyglądające jak elektromagnesy o wielu rdzeniach.
Wszystko to kojarzyło się z instalacją, używaną przez wojsko, do
wygenerowania potężnego pola elektromagnetycznego. Punkty rozległego
sześciokąta były połączone wiązkami energii, emitującymi zielonkawą
poświatę. Oznaczało to, że obiekt został już uruchomiony jakiś czas temu, teraz
”rozgrzewa się”…. Oczekując na pełnię swoich możliwości.
Co chwilę ktoś do nich strzelał, ale niewielkie pociski odbijały się od płyt
ochronnych wozu bojowego. Istniała obawa, że wróg może wystrzelić rakietę,
bez trudu przebijającą nawet o wiele solidniejsze płyty. W tym celu Arius
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włączył do akcji Bonnie oraz Clyde; bojowe drony latające. Błyskawicznie
nadleciały aby oczyścić teren z niedobitków wroga.
Zajęło to im nieco ponad minutę; używały wszystkiego, co tylko miały w
arsenale: działka, granaty, rakiety. Potem strzały umilkły, a drony oddaliły się
na bezpieczną odległość; czekały przyczajone na dalszy rozwój sytuacji.
Atakujący Ariowie szukali jakiegoś punktu, który byłby wejściem do
centrali ”tego czegoś”. Wreszcie przez przyrządy optyczne dojrzeli po środku
tajemniczej konstrukcji zamaskowany, nieduży obiekt, wyglądający z oddali jak
nieregularne wzniesienie. Wejście było od strony południowej i chroniło go
kilku uzbrojonych strażników. Arius zdecydował się na serię ze swojej,
umieszczonej w wieżyczce "dwudziestki piątki".
Naboje wywaliły stalowe drzwi z futryną, wrzucając je do wnętrza. Po
strażnikach raczej śladów już nie było... no chyba, że za ślad taki uzna się
strzępy odzieży i kamizelek kuloodpornych. Dwa wozy bojowe z pełną
prędkością, pokonując liczne przeszkody terenowe, płoty i zasieki, dotarły
bezpiecznie do zniszczonego wejścia.
Arius opuścił pośpiesznie swój pojazd, wraz z całą drużyną. To samo uczynił
Mnich z resztką osobistej ochrony. Wrzucili granaty do środka, torując sobie
przejście. Ruszyli do wnętrza obiektu. Za nimi wbiegli Neribu i Psycho. Minęli
krótki korytarz i dotarli do oszklonych drzwi, za którymi w dużej sali siedzieli z
uniesionymi już rękoma ludzie....
...Członkowie zarządu korporacji XaS!
Było ich dwunastu, czyli wszyscy; wraz z klonem o imieniu Ehnathon. Był
też sam Mr. Fakestein, główny członek zarządu, posiadający pakiet
większościowy oraz prawo veta w korporacji XaS. To najważniejsze trofeum
Ruchu Oporu od długiego czasu!
”Polowanie się udało!”‒ pomyślał uradowany Aryjczyk.
Ariowie wbiegli do sali i wycelowali pistolety maszynowe. Arius wszedł za
nimi i od razu skierował się do Ehnathona, nie kryjącego szczerego zdziwienia.
Spojrzał pogardliwie i wycedził przez zęby:
‒ Szkoda sobie tobą dupę zawracać! Cwany byłeś uciekając nam w
Jordanii.... Cwany byłeś ustawiając generała Lee Zao przeciw Ruchowi
Oporu…. Ale to jest już tylko historia! Obecnie nic nie znaczysz! Zresztą w tej
całej rozgrywce zawsze cenniejszy od ciebie był Ehnathon2.0. Ale i on też już
jest historią! Mendo!
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panikowani prezesi XaS siedzieli z uniesionymi dłońmi już dobrych kilka
minut. Dotąd Aryjczyk nie zwolnił nikogo z nich z tego obowiązku. Razem
z Psycho pośpiesznie przepatrywali ich laptopy. W tym czasie Neribu i Mnich z
ochroną, przeczesywali wnętrze obiektu. Znaleźli następne drzwi, ukryte w
wąskim korytarzu, odchodzącym od korytarza głównego. Były zaryglowane od
wewnątrz. Czujniki ruchu wykryły za nimi obecność humanoidów, ale szkoda
było czasu i energii na ich otwarcie.
Powrócili do sali głównej. Na ścianach zawieszone, liczne duże monitory
pokazywały dziwne znaki lub napisy w nieznanym języku. Wyglądały jak litery
i cyfry. Tekst zmieniał się, a w okienkach, co jakiś czas pojawiały się kolorowe,
ruchome wykresy; coś na kształt aktywnej prezentacji czy aktualizacji giełdy
finansowej; ale to z pewnością nie były wyniki giełdowe! To było coś
innego…. Coś intrygującego!
‒ Gdzie są wasi łaskawi dobroczyńcy? Wasi humanoidzi?‒ zapytał Mnich z
dużą dawką ironii w głosie. ‒ Zostawili was? Przecież obiecali wam ’ziemię
obiecaną’! Czyżby zrezygnowali z danej obietnicy? Czy to z powodu tego, że
za mało sprzedaliście istnień ludzkich?
Żaden pojmany z XaS nie odpowiadał. Ehnathon wiercił się, niczym wąż
popychany kijem, ale został skarcony wzrokiem przez Fakesteina.
Mnich kontynuował:
‒ Nikt z was nie chce wykupić się od cierpień, jakie szykuje wam Ruch
Oporu? Powiecie wszystko... i to zaraz! Psycho robi już dla was skopolaminę!
Chociaż jako psychiatra, powinien zacząć od elektrowstrząsów! Ale to moje
prywatne zalecenie.
W istocie, Psycho wyjął ze swojej torby strzykawki i igły. Obok położył
fiolki ze środkiem narkotycznym. Z drugiej strony stołu rozłożył komplet
narzędzi: nożyczki, tasaki, lewarki.... Wyglądało to dosyć paskudnie!
‒ Sekunda ‒ krzyknął spocony Fakestein. ‒ Ponegocjujmy! ‒ Jego małe
wyłupiaste oczka zamrugały. Grzywka opadała na nie, czyniąc je wizualnie
jeszcze mniejszymi. Przetłuszczona cera i rzadki zarost nie dodawały mu
urody… urody i tak silnie poskąpionej przez naturę.
Na twarzach wszystkich prezesów XaS pojawił się grymas ulgi. Widać, nie
chcieli odgrywać roli męczenników. Ucieszyli się, że to sam główny dyrektor
wyszedł z inicjatywą.
‒ Brzydalu ‒ wtrącił Psycho, nie odrywając uwagi od swoich czynności. ‒
Kiedy chcesz coś powiedzieć, to poproś o głos. A swoją drogą, dlaczego na
prezesów korporacji mianuje się wyłącznie najpaskudniejsze i najohydniejsze
genetycznie osobniki? ‒ Zamyślił się i dodał: ‒ Kurwa, napiszę o tym doktorat!
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‒ Czuję zmęczenie rąk ‒ Fakestein zaczął negocjacje od skargi.
‒ To je opuść. Ale jeśli będziesz plótł głupoty, to osobiście odetnę ci te
łapska! ‒ ostrzegł uczciwie Mnich.
Prezes XaS głośno przełknął gęstą ślinę.
‒ Wy też opuście łapy ‒ pozwolił pozostałym.
Fakestein zaczął bez zbędnych wstępów:
‒ Oni... to znaczy humanoidy, budują tu potężne urządzenie, które nazywają
Generatorem Chłodu.
‒ Te, które tu stoi? Pełno anten, rur i elektromagnesów? ‒ próbowała uściślić
Neribu.
‒ Tak! Więc to urządzenie, a raczej jego plany humanoidy wykradły w
odległej przeszłości jakiejś zaginionej rasie ludzkiej. Ludzie ci dysponowali
ogromną wiedzą: odwiedzali inne planety w Układzie Słonecznym. Dzięki
temu poznali zasady kształtowania atmosfer i ekosystemów. Umieli nawet
rozgrzać i ostudzić planety; według swoich potrzeb.
‒ Aż humanoidy zdołały znaleźć wśród ludzi mendę, która tajemnicę te im
zdradziła… za obietnicę ’ziemi obiecanej’? ‒ Arius przewidywał dalszy ciąg
opowieści.
‒ Dokładnie ‒ przyznał Fakestein, nie ’łapiący’ aluzji. ‒ Cywilizacja ta
zniknęła w dziwnych, nie do końca wyjaśnionych, okolicznościach....
‒ ... Nie wykluczone, że przy czynnym udziale humanoidów ‒ skonkludował
Hacker.
‒ Nie wykluczone ‒ nie kwestionował prezes XaS. ‒ Teraz rasa humanoidów
chce zrekonstruować tę wiedzę.... I wdrożyć!
‒ Po co? ‒ zainteresowała się Neribu.
‒ Z dwóch głównych powodów, które są ze sobą ściśle powiązane ‒ spieszył
się z odpowiedzią, spoglądając z obawą na Psycho, nieprzestającego szykować
zastrzyków. ‒ Aby humanoidy mogły opanować Ziemię, muszą schłodzić
atmosferę. Ich płuca nie potrafią przerobić i rozprowadzić po ciele tlenu
pochodzącego z ogrzanego powietrza. Oczywiście zniosą to przez kilka lat, ale
nie dłużej.
‒ Dlatego ukryli się w Arktyce ‒ dokończył Aryjczyk.
‒ To z tego powodu eko-terroryści i fundacje quasi-ekologiczne walczą
przeciw ociepleniu atmosfery Ziemi! ‒ roześmiał się nerwowo Mnich. ‒
Pracują dla humanoidów….
‒ Dosyć! ‒ Przerwał Arius. ‒ Nie chcę teraz tych idiotycznych dyskusji z
dziedziny filozofii ekologicznych! Niech mówi ‒ skinął ręką na prezesa XaS. ‒
Szkoda czasu!
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‒ Ale nie zawsze tak było. Były okresy, że na planecie było zimniej; wtedy
humanoidy mogły osobiście zarządzać wszędzie ‒ ciągnął wątek Fakestein.
‒ A teraz wysługują się wami ‒ wtrąciła Neribu. ‒ Kupili was! XaS też
ufundowały humanoidy?
‒ Tylko po części! ‒ zaoponował Fakestein. ‒ Wiele planów sami
wdrożyliśmy.
‒ Na przykład? ‒ nalegała na odpowiedź.
Z odległych części tajemniczego schronu dobiegł głuchy huk eksplozji.
Odgłos świadczył o tym, że humanoidy w dalszym ciągu jeszcze coś próbowały
robić. Światło w sali zamigotało, ale ustabilizowało się po kilku sekundach.
Dlatego należało nie tracić zbytnio czasu i przystąpić do realizacji planu
zniszczenia Generatora Chłodu.
Spocony prezes rozpiął kołnierzyk i poluzował krawat. Jeszcze nie zdążył
oswoić się z myślą, że jego wieloletnia praca dla rasy humanoidów spełzła na
niczym; a jego ”nieludzcy” mentorzy okazali się zwykłymi łajzami, zostawiając
jego samego oraz cały jego zespół na pastwę losu. Humanoidy przecież uciekły
do swoich schronów.
‒ Przestroiliśmy i dostosowaliśmy system sieci 5G do generowania i
emitowania sygnałów w celu zakłócania logicznego myślenia ludzi.
Skonstruowaliśmy szczepionki wypełnione nano-chipami, wstrzykiwanymi
hurtowo ludności, oszukując ją, że są to szczepionki przeciw grypie….
Odnieśliśmy przełomowe sukcesy w genetyce; zbudowaliśmy algorytmy i
szablony do zmiany osobowości ludzi w sposób systemowy! … Całych
społeczności! … Całych narodów! ‒ powiedział jednym tchem Fakestein. ‒
Wstrzyknięte nano-chipy sprawowały rolę enzymów, natomiast sygnały
wysokiej częstotliwości 5G je aktywowały według naszych instrukcji.
‒ Po co? ‒ wybił go z samozachwytu Mnich.
Sprowadzony do rzeczywistości prezes XaS odrzekł:
‒ Aby łatwiej sterować populacją! Aby ludzkość nie buntowała się w czasie
ostudzania planety! Przecież nawet powszechnie uznani politycy i lubiani
artyści angażują się już od lat w niedorzeczne akcje przeciw rzekomo rosnącej
temperaturze planety.... Chociaż nikt nie udowodnił, że faktycznie wzrasta! ‒
Fakestein poruszał jeszcze coś ustami, bez głosu, jakby stracił kontrolę
wypowiedzi.
‒ To co z tą regulacją ciepła i zimna planety? ‒ niecierpliwił się Arius. ‒ W
USA w stanie Alaska zbudowano już takie urządzenie do zmian w atmosferze;
generuje ulewy, rozpędza chmury, zakłóca elektronikę.... Nazywa się HAARP.
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Prezes XaS pocił się obficie, a smród wydobywający się z niego, był nie do
zniesienia. Wytarł się serwetką, którą zażółcił i tak zapocił, że aż się rozdarła.
Kontynuował przerwany wątek:
‒ System HARP to instalacja wojskowa i nie ma nic wspólnego, z tym co
planują humanoidy ‒ przełknął po raz setny zawiesistą, nieprzezroczystą ślinę.
‒ Rasa humanoidów dąży do ostudzenia Ziemi; chcą pokryć całą planetę lodem
i śniegiem! Zniszczyć roślinność oraz wyludnić! Dokładnie w taki sposób, jak
zniszczyli miliony lat wstecz dużą populację dinozaurów, oficjalnie zrzucając
winę na uderzenie dużej asteroidy w Ziemię. Żadnej asteroidy wtedy nie było!
To sprawka humanoidów. Zresztą dwadzieścia tysięcy lat temu próbowali to
samo, ale zepsuło się im urządzenie zwane Generatorem Chłodu i lody cofnęły
się do biegunów.

12 tysięcy lat wcześniej:

K

ataklizm ostudzenia planety rozpoczął się szybko i nieoczekiwanie.
Całkowicie zaskoczył ludzi. Wszystko za sprawą humanoidów, którzy
postanowili zmienić atmosferę Ziemi. Humanoidy, z uwagi na swoją genetykę,
potrzebowały ujemnych temperatur. Chłód to ich naturalne i optymalne
środowisko. Lodowate warunki ułatwiają ich płucom absorpcję tlenu oraz
dostrajają neuro-receptory do ściągania pól emocjonalno-energetycznych, które
stanowią dla nich najważniejszą dietę oraz wzmacniają krwiożerczy układ
odpornościowy. Lodowata atmosfera ułatwiała absorpcję neuro-receptorom
pasożytów gęstego pola energetycznego wytworzonego przez ludzkie tragedie.
Lód i śnieg zaatakował kontynent już kilka tysięcy lat wcześniej, ale dopiero
teraz poważnie zagroził egzystencji mieszkańców Europy. Ludziom groziła
ucieczka za morze... do Afryki.
Humanoidy, a zwłaszcza ich zmodyfikowane wersje, dysponowały
technologią sterowania atmosferą planet, którą zaprojektowała antyczna rasa
ludzka w bliżej nieokreślonej przeszłości. Humanoidy skradły tę technologię,
aby zastosować ją do własnych celów.
Zmodyfikowane wersje humanoidów różniły się wyglądem od HomoSapiens; mieli drobniejszą budowę ciała, ale dwukrotnie większe głowy.
Większość ich mózgu była ulokowana w tylnej części czaszki, powodując jej
zniekształcenie i nieproporcjonalność. Ogólnie rzecz ujmując wyglądali tak,
jakby doczepili sobie duże pojemniki z tyły głowy.
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Sam skład i budowa sieci neuronów w mózgach humanoidów różniła się
znacząco od sieci neuronów w mózgach ludzi. Szare komórki humanoidów w
większości zawierały receptory instynktów oraz receptory wychwytujące pola
energetyczne otaczającego świata. Potrafiły żywić się tymi polami energii; a z
czasem uczyniły z nich główny składnik swojej diety! Szczególnie cennym
polem energetycznym były ludzkie emocje rozchodzące się prawie wszędzie; a
najcenniejsze emocje, z punktu walorów smakowych humanoidów, to emocje
ludzkich cierpień! Dlatego zmodyfikowane humanoidy tak wielce dbały, aby
przypadkiem ludzkość z kolejnych cywilizacji nie była zbyt szczęśliwa. Bo
tylko cierpienie ludzi emitowało pola energii, które upajało do stanów
narkotycznej ekstazy nienasyconych humanoidów!
Niestety dla humanoidów, większa część struktury szarych komórek i całej
budowy sieci neuronów humanoidalnych umysłów działała niczym
odbiornik…. Czyli niewiele już miejsca pozostawało w ich rozumach na
logiczne myślenie. Dlatego Humanoidy w swojej długiej historii nie wymyśliły
nic znaczącego lub wzniosłego. Wszystkie nowinki techniczne wykradały od
minionych, starożytnych cywilizacji ludzkich, których umysły były lepiej
przyszykowane i zaprojektowane do myślenia logicznego. System neuronów
Homo-Sapiens znakomitej jakości był skondensowany w przestrzeni, ale o
wiele wydajniejszy od umysłów humanoidów.

H

umanoidy po wyniszczającej, długiej wojnie planetarnej, po raz kolejny
postanowiły urzeczywistnić swój plan. W tym celu zbudowały ogromne
urządzenia na Arktyce i wygenerowały z niego proces zmiany atmosfery Ziemi.
Po kilku latach prądy powietrza zmieniły kierunki, powodując gwałtowne
oziębienie. Z północy ruszyły zimne wiatry, a za nimi lód. Lód zajmował lądy
w szybkim tempie. Przez tysiące lat doszedł do Europy Południowej. Ludność
zamieszkująca Europę Środkową ratowała się ucieczką na południe. W efekcie
zanikło rolnictwo, zniknęły miasta i ośrodki handlowe.
Wyglądało, że zlodowacenie planety jest już tylko kwestią czasu….
… Kiedy niespodziewanie coś poszło ”nie tak”!
Pewnego popołudnia dało się słyszeć potężny wybuch. Fala uderzeniowa
wywołała zimny wiatr z północy. Potem przez kilka dni wędrowały osobliwe
wiry powietrza o silnym natężaniu, rzeźbiące w śniegu i lodzie dziwne
nieregularne koryta. Jasna łuna trwała na horyzoncie aż przez kilka dni.
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Niedługo potem, w atmosferze pojawiły się dziwne, żarzące się pola
energetyczne, które w nocy drżały we wściekłym tańcu. Prądy wypełnione były
nieznaną zawartością; jarzyły w wielu kolorach, co jakiś czas wyładowując
część swojej energii w najwyższe punkty, wystające nad powierzchnię lodów.
To rodzaj błyskawic, ale odmiennych od tych, widywanych w czasie burz.
Trwało to kilka miesięcy, kiedy pojawił się pierwszy deszcz….
… Zamiast śniegu!
Lód przestał pokrywać nowe tereny. Stał w miejscu jeszcze czterdzieści
lat…. Aż wreszcie zaczął się cofać! Powoli odsłaniał puste przestrzenie: pola,
skały, zbocza.
Na kontynencie europejskim pojawiły się wczesne kwiaty wiosenne!
Krokusy! Pierwszy raz od tysięcy lat.
Ludzie przestali uciekać przed lodem na południe.
Czekali.
Nie byli pewni, czy to nie jest tylko stan chwilowy. W tym czasie zauważyli
dziwny ruch humanoidów, którzy w panice pojawiali się przy krańcach
lodowych, jakby sprawdzali, czy faktycznie już nic nie da się zmienić;
zatrzymać procesu topnienia.
Topniejący śnieg zmieniał okolicę w szybkim tempie. Jeszcze kilka lat temu,
solidna warstwa lodu zalegała na całej równinie. Temperatury dodatnie
skutecznie wypłukały skaliste zbocza gór z pokaźnej warstwy lodu, dając
początek nowym strumieniom. Wolna przestrzeń odblokowała stare, naturalne
biegi lokalnych wód.
To wszystko dawało nadzieję, na odbudowę dawnej, zapomnianej już
cywilizacji.

T

ajemniczy Biało-Stalowi ukryci w górach monitorowali całą tę sytuację.
Doszli do wniosku, że humanoidy coś spieprzyły!
Najwidoczniej pasożyty nie umiały dokładnie odtworzyć planów
technicznych starożytnych ludów. A może użyły do budowy Generatora Chłodu
tanich, pozbawionych wymaganej jakości części. Ale to już był tylko ich
problem.
Coś im nie wyszło….
… I to całe ogromne urządzenie schładzające atmosferę po prostu zepsuło
się! I to na tyle poważnie, że humanoidy nic już nie mogły zrobić!
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Po latach Biało-Stalowi, jako pierwsi, ruszyli na północ. Pozostałe ludy
europejskie nie odważyły się na tak odważny ruch. Atlanisi wiedzieli, że
właśnie na północy są tajemnicze miasta wydrążone w górach. Mieszkają w
nich ludzie, którzy tysiące lat wcześniej zostali schwytani przez humanoidy.
Humanoidy zaprojektowały wszystkie niezbędne elementy planu z
odpowiednio długim wyprzedzeniem. Jednym z ważniejszych punktów tego
planu było przyszykowanie niewielkiego kontyngentu robotników ludzkich, do
wykonywania niezbędnych prac konserwujących w okolicy urządzenia
schładzającego planetę, nazywanego Generatorem Chłodu. W tym celu
humanoidy urządzały liczne łapanki i selekcje wśród ludności europejskiej, aby
później wydzielić użyteczne osobniki. Po wyselekcjonowaniu tych, co nadawali
się do następnej obróbki genetycznej, zawieziono na północ do specjalnych
ośrodków naukowych. Tam właśnie, humanoidy pozmieniały ludziom geny:
część usuwając... cześć dodając.
W efekcie powstała nowa rasa ludzka….
… Dość dziwaczna!
Rasa w niczym nie nadająca się do panujących warunków na Ziemi. Ich
jasna skóra, pozbawiona pigmentów straciła właściwości absorpcji promieni
słonecznych; czyli mogła funkcjonować tylko przy znikomej fotosyntezie; a
dokładniej: wyłącznie w warunkach sztucznego oświetlenia. Skóra zatraciła
zdolności przewodzenia czynników odżywczych dla reszty ciała. Włosy
również całkowicie straciły pigment; nie chroniły przed wiatrem, chłodem; nie
chroniły też przed upałem. Stały się zbyteczne. Jasne, nawet przezroczyste i
przesadnie cienkie. Dodano tym ludziom dodatkową tkankę kostną, aby
powiększyć ich wzrost, zapewne w celu zwiększenia fizycznej wydajności w
mroźnych warunkach. No i duże oczy przystosowane do obserwacji wnętrz
korytarzy wydrążonych w górach, które to oczy doskonale radziły sobie z półmrokiem. Natomiast całkiem kiepsko ich narządy wzroku radziły sobie na
powierzchni, gdzie wiatr powodował chroniczne i alergiczne problemy
łzawiących spojówek. Ludzie ci, nie umieli poradzić sobie z odbitym od śniegu
rażącym światłem, ponieważ ich cienkie białe lub przezroczyste rzęsy, w
żadnym razie, nie spełniały funkcji ochronnych.
Ale rasa ta nie miała przecież mieszkać na powierzchni!
Bo na powierzchni przecież zamieszkiwały niezależne plemiona koczujące
Lapońskie, doskonale przystosowane do zimy. Skośne oczy chroniące przed
wiatrem, śniegiem i zamiecią, gęste rzęsy chroniące przed pyłem, grube włosy
chroniące głowę przed wystudzeniem, niewielki wzrost pozwalający na
ekonomiczne zużycie energii niezbędnej do szybkiej migracji.
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Nowa rasa genetycznie zmodyfikowanych ludzi pozbawionych pigmentu,
według planu humanoidów, miała zamieszkiwać w wydrążonych w skałach
korytarzach i komnatach; w specyficznych warunkach: bez światła
słonecznego.
Nie było ich wielu…. Może sto tysięcy?
Ich zadaniem było utrzymywanie porządku oraz konserwacja urządzeń
wspomagających w strefie ”X”, czyli na przedpolach Generatora Chłodu.
Dokładne szczegóły techniczne oraz zasady działania nie były znane. Ale ze
szczątkowych danych wywiadu Biało-Stalowych wynikało, że wydrążone
korytarze odgrywały charakter komunikacji pomiędzy oddalonymi od siebie, na
spore odległości, punktami kontroli i regulacji temperatury.
W każdym razie, kiedy ów Generator Chłodu zepsuł się, ci ”ludzie
jaskiniowi” zostali sami, bez żadnych wytycznych czy planów awaryjnych.
Humanoidy przestały się całkowicie nimi przejmować!
Widmo kończących się zapasów żywieniowych zmusiło więc ludzi do
samowolnego opuszczenia korytarzy.
Niszczyli blokady wejściowe i wychodzili prosto… w śnieg!
Częściowo oślepieni, zziębnięci i głodni nauczyli się opuszczać swoje
jaskinie w nocy. Poszukiwali ratunku. Ale problem zaczynał intensyfikować się
w okresie dwu-miesięcznego lata polarnego, kiedy to Słońce w ogóle nie
zachodziło. Błądzili wtedy bez sprecyzowanego celu, nie rozpoznając terenu.
Wywiad wojskowy Biało-Stalowych w imię lojalności ludzkiej starał się
pomóc jak największej liczbie wychodzących. Eksploatowali w tym celu swoje
niewielkie i resztkowe już zasoby floty starych, zużytych dronów, do których
nie mieli już wystarczających ilości części zamiennych.
Kiedy w sztabie tylko pojawił się meldunek o nowej grupie ludzi z jaskiń,
natychmiast wysyłano im pomoc. Chociaż, wcale to nie było takie proste!

M

eldunek drona spowodował, że do akcji wyszło kilku ratowników BiałoStalowych. Grupą dowodził kapitan Zby Neribu, młody, aczkolwiek
utalentowany i doświadczony oficer. Towarzyszył mu równie młody lekarz,
porucznik Nikola Elrus. To ich pierwsza wspólna akcja. Nigdy wcześniej nie
znali się. Obaj jednak pochodzili z zaprzyjaźnionych rodów Neribu i Elrus co
dawało pewien komfort wzajemnego zaufania.
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Przycupnęli za niewielką, stromą ścianą skalną. Patrzyli przez lornety na
grupę pięciuset uciekinierów z jaskini, idących w zielonkawych
jednoczęściowych mundurach z dziwnymi literami na plecach.
– Wiesz co tam pisze – zapytał Elrus, chociaż nie oczekiwał poprawnej
odpowiedzi.
– Bujaj się! Wiem tyle co i ty! – odpalił nerwowo Neribu. Przeczuwał co
zaraz może się wydarzyć. Przeładował energicznie pistolet maszynowy i
zwrócił się do sierżanta: – Grzej wyrzutnię granatów!
– Oczekujesz tego samego, co zwykle? – dopytywał Nikola.
– Zbliżają się do ”linii”…. Jeśli się nie zepsuła, to zadziała i wykosi połowę
z nich!
– Może ich jakoś ostrzec? Zawrócić?
– Już raz ktoś właśnie pomyślał dokładnie jak ty…. – wycedził przez zęby
Zby. – Rok temu pułkownik Efy wyskoczył przed nimi, aby ich ostrzec przed
pułapką! Przed ”linią”!
– I co? Nie chcieli słuchać ostrzeżeń? – zaciekawił się porucznik.
Kapitan Neribu odstawił lornetę i z niedowierzaniem spojrzał na lekarza.
– Kurwa! Co ty bredzisz? Oni nawet nie mówią po naszemu… ani w
żadnym innym języku, o którym słyszałeś!
Nikola zrobił minę niedowiarka, ale Zby kontynuował:
– Te albinosy rzuciły się wtedy w kierunku pułkownika. Byli… kurwa…
zachwyceni! Pomyśleli że przyszło jedzonko! I tak wybiegli ze strefy ”linii”!
To strefa, której nie powinni opuszczać. ”Linia” zdetektowała ich czipy
wszczepione w kręgosłupy i zainicjowała zapłony…. Widok był potworny!
Chipy eksplodowały odcinając tułowia i od reszty ciała! Z czterystu-osobowej
grupy przetrwało czterdziestu kilku, którym chipy nie wybuchły w
kręgosłupach. Dlaczego? – Kapitan Neribu uprzedził pytanie. – Ponieważ te
akurat zestarzały się i nie przeszły nowych przeglądów technicznych;
humanoidy zaniechały przeglądów w chwili, kiedy zepsuł im się Generator
Chłodu.
– No, to kurwa…. Szczęściarze! – Elrus utrzymywał styl mowy nowego
przyjaciela.
– Możesz się wreszcie zamknąć? – Dowódca ponownie przyłożył lornetę do
oczu. – Przeszkadzasz mi w myśleniu!
Lekarz otworzył swoją torbę medyczną; zaczął przeliczać zastrzyki i
opatrunki.
Wtedy nastąpiło coś nieoczekiwanego; prowadzący grupę ludzi
jaskiniowych, wysoki umięśniony rozczochrany mężczyzna, z długą jasną
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brodą zatrzymał cały pochód. Był w średnim wieku. Od razu było widać, że to
ich lider. Sprawiał wrażenie, że wie co robi.
Doszedł do cieku wodnego i dokładnie rozglądał się po okolicy. Po chwili
zawołał kilku swoich, z pierwszego rzędu. Kiedy przyszli, to błyskawicznie
chwycił jednego z nich i bez namysłu pchnął przed siebie. Osobnik zatoczył się
i przebiegł na drugą stronę cieku wodnego. I wtedy nastąpił głuchy wybuch,
odcinając jego tułów od reszty ciała.
– Kurwa! Cwaniak bez skrupułów! – Kapitan Zby surowo ocenił lidera z
jaskini. – Traktuje swoich ludzi niczym przynęty na pułapki! Wie o ”linii”… i
to dość dużo!
– Ciekawe jaką miał funkcję w hierarchii u humanoidów? – celnie zauważył
porucznik Nikola.
– Mógł mieć tylko jedną funkcję: ”kapo”!
Po chwili bez-pigmentowy wielkolud wyselekcjonował następnego
przezroczysto-włosego z jaskini i powtórnie pchnął przed siebie… a biedak
również wybuchł!
– Tego już za wiele! – ryknął Neribu i wyskoczył z ukrycia. Natychmiast
został dostrzeżony przez uciekinierów. Patrzyli zdumieni w jego kierunku, ale
nikt nie wybiegł mu naprzeciw.
Kapitan przebiegł sto metrów i zatrzymał się tuż przy cieku wodnym, kilka
metrów od rozerwanych ciał.
Jego biały mundur, ciemne gogle i kamuflujący kaptur wzbudziły
zainteresowanie u wielkoluda, który ruchem ręki zaprosił kapitana do środka
”linii”.
– Myślisz, że jesteś taki przebiegły? – zapytał Zby, chociaż nie oczekiwał
żadnej odpowiedzi. Zrobił identyczny ruch ręką, aby to zwalisty, wyjałowiony
od kolorów albinos ruszył do przodu i przekroczył ”linię”.
Przez dłuższą chwilę patrzyli sobie w oczy, nie kryjąc zniechęcania. Po
czym wielkolud ponownie chwycił swojego kolejnego ziomka i cisnął do
przodu. Rozległ się wybuch! Krew zapryskała biały mundur kapitana.
Neribu stracił cierpliwość i wycelował pistolet w złoczyńcę. Strzelił. ”Kapo”
upadł.
Zby przekroczył ciek wodny i wyjął swój ostry długi nóż. Przewrócił ciało
wielkoluda plecami do góry i szybkim ruchem rozciął zielonkawy kombinezon,
nacinając też skórę w okolicy kręgosłupa. Po kilku sekundach udało mu się
wydłubać nieuszkodzonego chipa wszczepionego pomiędzy dyskami
kręgowymi. Następnie włożył do konektora USB i połączył z komputerem.
Ale nic się nie działo. Mijały sekundy.
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– Kurwa! – wrzasnął zniecierpliwiony.
– Co jest? – zapytał przez radio lekarz, w dalszym ciągu ukryty z sierżantem
i snajperem za skałą.
– Miał uszkodzony chip! Głupi albinos mógł spokojnie wyjść z pułapki! –
odpowiedział kapitan. Po sekundzie dokończył: – A to oznacza, że jego chip nic
nam nie powie. Jest bezużyteczny! Powinniśmy zdobyć drugi chip…. Aby
zneutralizować ”linię”!
Wtem ujrzał przed sobą dużą kobietę. Nawet nie zauważył kiedy zbliżyła się
do niego. Uśmiechała się. Wstał… i wtedy otrzymał silny cios w obojczyk!
Zatoczył się i oparł ręką o głaz. Dojrzał w jej ręku jakiś ciężki, metalowy pręt.
Kobieta ponownie zdzieliła go, ale zdążył się zasłonić. Kosztowało to go jednak
kontuzję łokcia.
– Co ty wredna mendo robisz? – zasyczał kapitan. – Przychodzę przecież
was uratować!
Ale ona zamachnęła się powtórnie….
Rozległ się pojedynczy strzał. To snajper ’zdjął obiekt’. Agresywna kobieta
osunęła się na kawałki lodu.
– To kochanka wielkoluda! – Neribu usłyszał w swoich słuchawkach głos
żołnierza.
– Dobra robota, kapralu! – odpowiedział z wdzięcznością. – No to teraz ją
wypatroszę.
Po chwili trzymał jej chip w rękach. Pośpiesznie włożył do konektora USB.
Na ekranie komputera pojawiło się pokrzywione pismo humanoidów, które
natychmiast program translator przetłumaczył na ludzki język. Wśród wielu
nieużytecznych folderów odnalazł wreszcie ”lokalizator” emitera sygnału
radiowego, wysyłającego sygnał z rozkazem wybuchu chipa.
Dokładne dane położenia ukrytych czujników natychmiast przesłał na
komputer sierżanta.
– Masz je? – Neribu zapytał przez radio.
–Tak! – odparł zastępca grupy ratunkowo-bojowej.
– To wykurwij pociskiem w najbliższy z nich.
– Potwierdzam! Odpalam!
Smuga dymu wskazywała kierunek szybko lecącego pocisku. Po dwóch
sekundach uderzył w ukryty w grudzie śnieżnej nadajnik ”linii”, przerywając w
taki sposób obwód zamknięty pułapki. Droga ucieczki została wreszcie otwarta!
Kapitan Neribu zawołał do tłumu uciekinierów.
Nie zareagowali.
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Dopiero kiedy przywołał ich ręką… ruszyli ku niemu. Ostrożnie omijali ciek
wodny nie ukrywając zadowolenia, że nie rozpadli się na dwie części.
Wyglądało, jakby całkowicie okiełzano problem….
… Kiedy sierżant wybiegł z ukrycia i krzyknął:
– Czujniki zanotowały gwałtowny wzrost jakiegoś nieznanego czynnika!
Jego źródło jest trudne do zlokalizowania! Chyba należy stąd natychmiast
uciekać!
– No kurwa! Co to jest? – Poirytował się kapitan.
– Jakieś silnie skoncentrowane wiązki pola elektromagnetycznego….
Zakrzywiają się i kłębią. Są bez żadnej poświaty. Niewidzialne!
– Kontynuuj próbę lokalizacji ich źródeł! – Zby popędzał nerwowo
uciekinierów. – Pasożytnicze mendy humanoidów musiały założyć jakieś
dodatkowe pułapki! Których nie znamy!
– Możliwe – odparł zajęty zastępca grupy. – Działamy coraz bliżej
bieguna…. Bliżej Generatora Chłodu…. Więc i pułapek powinniśmy oczekiwać
więcej.
Biało-Stalowi poganiali ”ludzi jaskini”. Ci wyczuli coś niepokojącego i
zaczęli nawet biec.
Ale wtedy po zachodniej stronie pojawiła się dziwna osobliwość; coś na
kształt burzowej chmury! To ”coś” ruszyło szybko w ich kierunku!
Kiedy tylko chmura zaliczyła pełny kontakt z ludźmi, ci rozpadali się na
setki tysięcy części… a raczej cząsteczek... aby zaraz rozpłynąć się w powietrzu
i po sekundzie siłą oddziaływania grawitacji opaść na śnieg i lód. Cała okolica
zakrwawiła się w mgnieniu oka. Uciekinierzy znikali niczym postacie w jakiejś
horrorystycznej grze komputerowej! Ich pocięte kawałki zalegały wszędzie!
Owa chmura to gęsto skondensowana masa nano-ostrzy. Każda z takich
żyletek charakteryzowała się trójkątnym konturem, ostro zakończonym.
Przecinały wszystko; nawet metalowe guziki i sprzączki pasów. Chmura mogła
liczyć wiele milionów takich ostrzy, unoszonych przez silne pole
elektromagnetyczne, które zmieniało błyskawicznie kierunki, a nawet budowały
wiry… wszystko po to, aby dosięgnąć jak najwięcej uciekających.
– Kapitanie! Wyrzuć komputer! Natychmiast! – wrzasnął Elrus. – Do niego
jest przyłączony chip, który zwabia metaliczną chmurę!
Neribu odskoczył od komputera, tuż przed gwałtownym uderzeniem w niego
stalowych ostrzy! Po chwili z komputera pozostał tylko zmielony metal i
plastik.
– Kurwa! Humanoidy poszły ”na ostro”! – Dowódca ironizował do
towarzyszy.
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Ale rzeźnia wcale nie ustawała! Ludzie jaskini pokracznie opędzali się od
metalowych ostrzy, niczym przed rojem wściekłych pszczół… tracąc po kolei
swoje kończyny... za nim potracili tułowia.
Biało-Stalowym nic nie groziło, ponieważ nie nosili chipów. System nanoostrzy był przewidziany do uniemożliwienia ucieczki ekipie zmodyfikowanych
ludzi. Humanoidy nie przewidziały żadnych ataków wrogów zewnętrznych na
skutej lodem powierzchni.
– Nie wygląda to dobrze! – krzyczał Nikola do kapitana. – Masz jakiś
pomysł jak to zatrzymać?
– Pomysł? Znowu zaczynasz pleść głupoty! – odparł zrozpaczony… ale
wtedy przyszła mu do głowy nietuzinkowa myśl. Spojrzał do góry i wrzasnął
do sierżanta: – Wołaj mi tu natychmiast drona!
Sierżant wysłał błyskawicznie sygnał radiowy. Krążący w pobliżu leciwy
dron prawidłowo zareagował i ruszył w kierunku Neribu. Był duży, miał półtora
metra średnicy i napęd anty-grawitacyjny. Posiadał też imponujący, jak na
swoją klasę, udźwig.
Kapitan chwycił drona i uczepił się. Przełączył tryb komunikacyjny z
radiowego na bezpośredni. Od tej pory mógł wydawać komendy dronowi swoją
mową.
– Do góry! – wrzasnął. Dron wystrzelił pięćdziesiąt metrów w górę.
Zby jęknął! Usłyszał właśnie chrupnięcia w swoim łokciu i nadgarstku
prawej ręki, którą kurczliwie złapał za wystający element drona; ręka zresztą
już wcześniej zwichniętą przez atak prętem dużej albinoski. Ból był dotkliwy,
ale wytrzymał… nie puścił drona. Spojrzał z góry; miał niczym nie zakłócony
widok na przestrzeni wielu kilometrów. Przyłożył lornetkę do oczu, z
wysokości wypatrując dziwnych anomalii. Chmury nano-ostrzy zajmowały
dość spory teren, zbierając swoje straszne żniwo. Kłębiące się strumienie
magnetyczne unoszące rozpędzone żyletki wirowały wściekle w tłumie
uciekinierów.
Kapitan próbował znaleźć jakiś obiekt zarządzający tym wszystkim. Logika
mówiła, że musiały istnieć punkty o przeciwstawnych biegunach. Coś w
rodzaju magnesów: bieguny ’plus’ i ’minus’….
Wreszcie dojrzał w oddali przestrzeń, w której cyklicznie powtarzało się
zagęszczanie nano-ostrzy do poziomu niemal ciała stałego. Stamtąd też
zaczynał się bieg każdej następnej zabójczej wiązki.
– OK. Celuj dwieście metrów północny zachód. Resztę oświetlę i
poprowadzę pocisk laserowo – polecił sierżantowi przez radio.
– Przypomnę kapitanie, że zostały nam tylko dwa pociski sterowane!
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– Odpalaj!
Sierżant pociągnął za cyngiel…. Ale nic się nie wydarzyło. Skonkludował:
– Niewypał! Pocisk ze starości nie odpalił!
– To kurwa zmień na drugi! Tylko szybko! – niecierpliwił się Neribu,
trzymający się drona kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Zdał sobie sprawę, że
dron jest tak samo stary jak pocisk, który nie zadziałał. Wierzył jednak że drony
zaprojektowano z większą atencją. Dokończył: – Może następny jakoś odpali!
Żołnierz wykonał polecenie i powtórnie pociągnął za cyngiel wysłużonej i
pordzewiałej wyrzutni.
Tym razem pocisk sterowany odpalił. Gęsta smuga dymu zakreśliła łuk i
pognała w kierunku północno zachodnim. Od tej chwili wiele zależało już od
samego Neribu. Wysunął lewą rękę przed siebie z laserem. Wycelował wiązkę
dokładnie w punkt anomalii zagęszczającej ostrza. Czujniki optyczne pocisku
odnalazły błyskawicznie wskazany, czyli oświetlony laserem cel uderzając w
niego z całą siłą.
Ładunek dwóch kilogramów TNT skutecznie rozwalił wszystko w
promieniu pięćdziesięciu metrów.
Kiedy opadł kurz i resztki zniszczonego generatora wirów
elektromagnetycznych wszystkie kłębiące chmury nano-ostrzy opadły na grunt.
Dron delikatnie wylądował na ziemi. Neribu puścił jego metalowy uchwyt i
złapał za obolałą rękę. Rozejrzał się silnie wkurzony…. Otóż z grupy pięciuset
osób przetrwało jedynie sześćdziesięcioro kilkoro. Nie był to najlepszy wynik
w jego karierze wojskowej.
Elrus biegał, coś pokrzykując do okaleczonych. Dawał im zastrzyki i
zakładał opatrunki. W pewnej chwili rozgoryczony krzyknął:
– Co teraz zrobimy z tą resztą ocalałych?
Kapitan skrzywił się…. Nie spuszczając wzroku z horyzontu odrzekł:
– Wyślemy ich do odśnieżania Arktyki. Kurwa.
Sierżant stał z boku, obserwując zszokowanych uciekinierów. Wciągnął
mnóstwo powietrza w płuca i rzekł:
– Biegamy po górach i użeramy się ratując niewdzięcznych albinosów….
Tracimy czas, zamiast zająć się odbudową przemysłu! Odbudową chociaż
części naszej cywilizacji! Nasz sprzęt wojenny rdzewieje i rozpada się ze
starości…. Nie produkujemy części zamiennych ani amunicji.
– Niestety, ale takich polityków wybrali nasi obywatele – uzupełnił kapral,
pełniący w grupie rolę snajpera. – Pełno jest ”humanistów” teraz przy
rządowym korycie, którzy wierzą że należy wszystkich ratować. Ale błądzą! Co
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z tego, że uratujemy dziwolągów z jaskiń, kiedy zdobycze techniczne naszej
cywilizacji rozpadają się w pył! Za kilka tysięcy lat metalowe maszyny
pokruszą się od rdzy, nie zostawiając nawet dowodów na ich istnienie w
przeszłości. A nowe cywilizacje rasy ludzkiej stwierdzą, że skoro nie ma
śladów, to nie było żadnych cywilizacji przed nimi.
– A nawet jeśli jakieś maszyny przetrwają zakonserwowane w piaskach
pustyni, to uznają, że to są urządzenia kosmitów! Zresztą dokładnie według
wykładni humanoidów! – skonkludował kapitan. – Trzeba pomyśleć o jakimś
puczu wojskowym, bo ci obecni politycy zaćpali się własną ideologią!

B

iało-Stalowi nie mieli pomysłu co zrobić z tymi zmodyfikowanymi
ludźmi. Ci praktycznie nie nadawali się do niczego. Nawet nie mówili
językiem ludzi; posługiwali się mową humanoidów, a raczej ich slangiem. Na
powierzchni często cierpieli na schorzenia alergiczne: ich system
immunologiczny i odpornościowy nie radził sobie nawet ze zwykłym pyłem
czy kurzem. Zabijały ich nawet ukąszenia pospolitych owadów i mało
szkodliwych wirusów. Słońce niszczyło ich skórę i drażniło, powodując
dziwne, nieznane egzemy lub uczulenia.
Ci, pozbawieni pigmentów ludzie potrzebowali czasu, aby przejść drogą
naturalnej ewolucji do stanu ko-egzystencji z Naturą.
Biało-Stalowi utracili w wojnie planetarnej swoje ośrodki naukowe, więc też
nie mogli pomóc rasie albinosów w modyfikacji lub reperacji ich genów.
Wymyślono więc, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie
zmodyfikowanych do egzystencji w jaskini ludzi w strefie, w której mogą jakoś
przeżyć; czyli w zimniejszych terenach Europy Północnej.
Ludy te oraz północny skrawek Europy nazwano ”Scytia Nowa”, od nazwy
ziemi ”Scytia” zamieszkiwanej przez Biało-Stalowych.
Po tysiącach lat, kiedy ludy z jaskiń wykształciły własną mowę, wymawiali
to jako ”Skytia Navia”….
… Aż wreszcie zaczęto wymawiać to jako ”Skandy Navia” lub
”Skandynawia”.
Część z nich zamieszkująca wyspy na zachód od lądu stałego nazwali się od
”Scytii” kolejno: ”Scotia” i ”Scotisch”. A z ich legend można się dowiedzieć, że
mowy i pisania nauczyli ich liderzy Scytów ze starożytnego Imperium Scytii
Europejskiej.
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Ludy z jaskiń jeszcze długo miały kłopoty z dogonieniem reszty rodzaju
ludzkiego. Chociaż Scytowie dali im wiele możliwości; od nauki budowy
osad… aż po naukę budowy szybkich łodzi morskich.
Niestety, ale wyniknęły z tego liczne kłopoty, ponieważ albinosi wybiórczo
stosowali ’dary cywilizacji’. Dlatego prawie całkowicie zarzucili rolnictwo oraz
budownictwo; wkładając cały swój potencjał w budowę szybkich okrętów,
dzięki którym napadali i grabili inne pokojowe ludy. Takim sposobem
prymitywni Skandynawowie zagrozili we wczesnym średniowieczu egzystencji
wielu społecznościom w Europie.
Dopiero opamiętali się dwa stulecia później…. Zbudowali wtedy całkiem
nowoczesne struktury swojego państwa, korzystając ze wzorów europejskich.

Czasy współczesne:

Z

odległych części tajemniczego schronu dobiegł głuchy huk eksplozji.
Odgłos świadczył o tym, że humanoidy w dalszym ciągu jeszcze coś
próbowały robić. Światło w sali zamigotało, ale ustabilizowało się po kilku
sekundach. Dlatego należało nie tracić zbytnio czasu i przystąpić do realizacji
planu zniszczenia Generatora Chłodu.
Spocony prezes rozpiął kołnierzyk i poluzował krawat. Jeszcze nie zdążył
oswoić się z myślą, że jego wieloletnia praca dla rasy humanoidów spełzła na
niczym; a jego ”nieludzcy” mentorzy okazali się zwykłymi łajzami, zostawiając
jego samego oraz cały jego zespół na pastwę losu. Humanoidy przecież uciekły
do swoich schronów.
‒ Przestroiliśmy i dostosowaliśmy system sieci 5G do generowania i
emitowania sygnałów w celu zakłócania logicznego myślenia ludzi.
Skonstruowaliśmy szczepionki wypełnione nano-chipami, wstrzykiwanymi
hurtowo ludności, oszukując ją, że są to szczepionki przeciw grypie….
Odnieśliśmy przełomowe sukcesy w genetyce; zbudowaliśmy algorytmy i
szablony do zmiany osobowości ludzi w sposób systemowy! … Całych
społeczności! … Całych narodów! ‒ powiedział jednym tchem Fakestein. ‒
Wstrzyknięte nano-chipy sprawowały rolę enzymów, natomiast sygnały
wysokiej częstotliwości 5G je aktywowały według naszych instrukcji.
‒ Po co? ‒ wybił go z samozachwytu Mnich.
Sprowadzony do rzeczywistości prezes XaS odrzekł:
‒ Aby łatwiej sterować populacją! Aby ludzkość nie buntowała się w czasie
ostudzania planety! Przecież nawet powszechnie uznani politycy i lubiani
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artyści angażują się już od lat w niedorzeczne akcje przeciw rzekomo rosnącej
temperaturze planety.... Chociaż nikt nie udowodnił, że faktycznie wzrasta! ‒
Fakestein poruszał jeszcze coś ustami, bez głosu, jakby stracił kontrolę
wypowiedzi.
‒ To co z tą regulacją ciepła i zimna planety? ‒ niecierpliwił się Arius. ‒ W
USA w stanie Alaska zbudowano już takie urządzenie do zmian w atmosferze;
generuje ulewy, rozpędza chmury, zakłóca elektronikę.... Nazywa się HAARP.
Prezes XaS pocił się obficie, a smród wydobywający się z niego, był nie do
zniesienia. Wytarł się serwetką, którą zażółcił i tak zapocił, że aż się rozdarła.
Kontynuował przerwany wątek:
‒ System HARP to instalacja wojskowa i nie ma nic wspólnego, z tym co
planują humanoidy ‒ przełknął po raz setny zawiesistą, nieprzezroczystą ślinę.
‒ Rasa humanoidów dąży do ostudzenia Ziemi; chcą pokryć całą planetę lodem
i śniegiem! Zniszczyć roślinność oraz wyludnić! Dokładnie w taki sposób, jak
zniszczyli miliony lat wstecz dużą populację dinozaurów, oficjalnie zrzucając
winę na uderzenie dużej asteroidy w Ziemię. Żadnej asteroidy wtedy nie było!
To sprawka humanoidów. Zresztą dwadzieścia tysięcy lat temu próbowali to
samo, ale zepsuło się im urządzenie zwane Generatorem Chłodu i lody cofnęły
się do biegunów.
‒ Humanoidy chcą skolonizować planetę.… Co dalej? ‒ poganiał Aryjczyk.
‒ Chcą pozostawić tylko niewielki, ciepły zielony skrawek wzdłuż równika,
który planują przekształcić w obóz pracy dla ludzi. Ludzie, według ich
założenia, będą w Zielonej Strefie spełniać ich żądania i kaprysy; będą ciężko
pracowali, aby mogli pozostać w nagrodę w Zielonej Strefie. Ludzie będą tam
cierpieć, żeby zapewnić narkotyk dla pasożytniczych humanoidów. A jeśli się
zbuntują, to ich z niej wyrzucą.
‒ Ha, ha ‒ zaśmiał się Mnich. ‒ Gdzieś już taką historię słyszałem. Drzewo,
jabłko, Adam, Ewa....
‒ A co wam, prezesom XaS, obiecali za zdradę swojej rasy? Za zdradę rasy
ludzkiej? ‒ dopytywał Arius.
Fakestein zbladł i wyraźnie się zawstydził. Chciał uniknąć odpowiedzi.
‒ Co wam obiecali za tą zdradę?! ‒ krzyknął zniecierpliwiony. ‒
Odpowiadaj! Bo osobiście wytnę ci nerki! Bez znieczulenia!
‒ Skrawek własnej ziemi...! Taki rodzaj autonomii w Zielonej Strefie. ‒
wyszeptał wystraszony brzydal.
‒ Aha! ‒ Aryjczyk zbliżył się do spoconego Fakesteina. ‒ Zaoferowali wam
taką ’ziemię obiecaną’!
‒ Coś w tym rodzaju ‒ przytaknął zażenowany prezes XaS.
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‒ A jaką rolę byście tam pełnili? ‒ ciekawił się Mnich. ‒ Z pewnością jakieś
zajęcie czy funkcję humanoidy dla was przewidziały. Mów!
‒ Jako dozorcy. Pilnowanie innych ludzi w Zielonej Strefie ‒ ściszył głos,
dławiąc się własną, cuchnącą flegmą.
Psycho po raz pierwszy włączył się do przepytywanki:
‒ Już gdzieś czytałem o takich dozorcach... ‒ zamyślił się. ‒ Pracowali w
obozach koncentracyjnych i gettach w czasie drugiej wojny światowej.
Zdradzali swoich ludzi... zdradzali swoją rasę! Zaraz, zaraz, jak ich nazywano?
Już wiem! Nazywano ich ”kapo” w obozach koncentracyjnych oraz ”Judischer
Ordnungsdienst” w gettach.
Arius, Mnich i Psycho wyeksponowali swoje obrzydzenie.
‒ Powiedz mi, ty paskudny donosicielu, kapusiu: jak działa to urządzenie do
schładzania planety? ‒ nieoczekiwanie zapytała Biało-Stalowa.
Przepytywany udał, że nie usłyszał pytania. Reszta prezesów XaS też nie
kwapiła się z odpowiedzią. Wtedy Psycho doszedł do nich, w ręku miał
strzykawkę.
‒ Daj rękę. Zastrzyk będzie bolał! – straszył pierwszego z brzegu.
‒ Widzicie zielony przycisk? – Fakestein wskazał wzrokiem na pulpit,
pośrodku dużych szaf z pracującą elektroniką. ‒ To główny włącznik do
studzenia planety.
‒ Dlaczego humanoidy was zostawiły w tej sali, a same uciekły? ‒ zadała
celne pytanie Neribu. ‒ Już nie byliście im potrzebni?
‒ Nie tłumaczyli się. Po prostu uciekli ‒ rozżalił się. ‒ Powiedzieli tylko, że
nie mają tyle miejsca u siebie, aby pomieścić dyrektorów z XaS. Dużo
humanoidów mieszka tu, w Arktyce.
‒ To klasyczne... humanoidy nigdy nie są lojalne w obliczu zagrożenia ‒
skonkludowała Biało-Stalowa. ‒ A dlaczego aż tylu prezesów XaS zaszczyciło
to odludne miejsce?
‒ Za kilka dni urządzenie miało zadziałać. Przybyliśmy na inaugurację.
‒ Po co wam był potrzebny akcelerator? ‒ nie dawała chwili wytchnienia
prezesowi.
Fakestein ściągnął nerwowo usta; pomyślał i odpowiedział:
‒ Humanoidy w akceleratorze rozbijały izotopy. Potem odbudowywały z
nich unikalną cząsteczkę atomową, niespotykaną w naturze. Cząsteczka
niezbędną jest do uruchomienia tej olbrzymiej konstrukcji, schładzającej
planetę. Chińczycy udostępnili humanoidom akcelerator w zamian za kilka
rewolucyjnych technologii. Unikalną cząsteczkę atomową uzyskano tydzień
334

Mr-Navigator’s ©copyright reserved. All rights reserved.

temu w chińskim ośrodku naukowym. Chińczycy próbowali was okłamywać...,
ale widać, że im nie wyszło.
Ta wypytywanka powoli przestawała interesować Aryjczyka. Zauważył ruch
za dużą ciemną szybą, zajmującą jedną całą ścianę sali. Zbliżył się do szkła,
oparł na nim ręce, aby wyregulować odbijające się światło. Wtedy ujrzał wiele
dużych klatek i postacie w nich.
Zaniepokojony, odnalazł mało widoczny uchwyt i odsunął fragment ściany.
Ukryta komnata skrywała w swoim wnętrzu zatrważający widok; w
metalowych klatkach siedziały smutne goryle oraz szympansy. Błyskawicznie
wróciły wspomnienia, kiedy Pilot dzielił los tych zwierząt w obozie dezerterów
Legii Cudzoziemskiej. Doskonale pamiętał, że człekokształtne walczyły z nim
wspólnie o wolność... a potem dbały o jego powrót do zdrowia.
Wszedł do środka komnaty, rozejrzał się. Zbliżył się do najstarszego goryla i
oparł ręce na prętach klatki.
”Nic wam już nie grozi. Jesteście wolni” ‒ przesłał telepatycznie
wiadomość.
Goryl wpatrywał się w Ariusa inteligentnym wzrokiem i odpowiedział:
”Witaj Biały Zulusie…. Ty nim jesteś? Prawda?”
”Tak. Skąd mnie znasz?” ‒ zapytał zdziwiony.
”W dżungli często wspominają twoje imię” ‒ zbliżył swoją rękę do ręki
Ariusa. ‒ ”Wiadomości rozchodzą się w powietrzu”.
”Wrócicie z nami do Afryki” ‒ Arius doskonale wiedział, że stary goryl
mówił o Polach Morficznych, które można jedynie wychwycić będąc częścią
Natury.
Aryjczyk odwrócił się i zadał pytanie do sapiącego prezesa XaS:
‒ Do czego rasie humanoidów są potrzebne mordy rytualne?
‒ Muszą pić krew ‒ odparł bez dłuższego namysłu. ‒ Ich genetyka
wyewoluowała w tym kierunku. Czują głód krwi; po jej spożyciu są nasyceni i
uspokojeni.
‒ Nie mogą jej pić bez tych rytualnych mordów?
‒ Nie! ‒ wtrąciła Neribu. ‒ Humanoidy, to pasożyty o rozrośniętym ego! Są
przekonanie, że wszystko co robią, powinno mieć szczególny charakter i
oprawę. Dlatego nawet swoje krwiożercze potrzeby przeniosły na poziom
rytuałów.
‒ I to wszystko? ‒ Aryjczyk czuł niedosyt. Domyślał się, że odpowiedź jest
niepełna.
‒ Nie! Nie wszystko – kontynuowała Biało-Stalowa. ‒ W czasie cierpień
wydziela się silne pole energetyczne, którym żywią się te pasożytnicze wstrętne
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humanoidy! To ich główny składnik diety… najsilniejszy narkotyk! Zmysły
humanoidów wpadają w trans, kiedy czują cierpienie! … Dodatkowo, krew po
torturach zawiera adrenochrom; również silny narkotyk, który dają ludziom
pracującym dla pasożytów. Pamiętasz? Opowiadałam ci o tym na kutrze, kiedy
ścigali nas piraci.
‒ Tego się nie zapomina ‒ odparł. ‒ Ale chciałem usłyszeć to od nich.
Aryjczyk splunął w kierunku prezesów XaS. Po chwili wydał swoim
operatorom polecenie:
‒ Wrzućcie ich wszystkich do klatek z człekokształtnymi. Niech same byłe
ofiary, ale obecnie już sędziowie czyli goryle i szympansy wydadzą wyrok co
do ich przyszłości.
Następnie zbliżył się do starego goryla i zapytał:
”Czy chcesz ich osądzić? Wyrównać rachunki za cierpienia, jakie wam
przysporzyli? To oni, polowali na was, aby przymilić się pasożytniczym
humanoidom.”
”Tak. Zostaw mi ich! Wróć za kilka chwil.” ‒ Goryl wpatrywał się uważnie
w siedzących przy długim stole prezesów. ‒ "Ważne aby w przyrodzie
panowała równowaga.... Muszą zapłacić za swoje czyny!"
Gorylowi zwilżyły się oczy. Dostrzegł to Arius przeczuwając następną
nieciekawą sytuację. Miał już dość syfu humanoidów i ich lokai…. Ale
ponownie usłyszał myśli:
”Biały Zulusie, powinieneś coś zobaczyć. Coś co straszliwie cię
zdenerwuje.”
”Gdzie szukać?” ‒ zainteresował się Hacker.
”Za ostatnią klatką z szympansem ujrzysz następne zamaskowane wejście…
pchnij je.”
Arius natychmiast ruszył. Dojrzał ledwo zarysowane wejście. Pchnął….
Metaliczne drzwi ustąpiły i ukazał się drastyczny widok! Stojący z tyłu Psycho,
osłaniający Aryjczyka, natychmiast zwymiotował.
W niedużej komnacie, ledwo oświetlonej, znajdowało się dwadzieścia ciał
ludzkich różnych ras: mężczyźni i kobiety. Byli częściowo zjedzeni. Do ich
kończyn były przytwierdzone przezroczyste przewody odsysające krew z ciał.
Widok był identyczny z tym, co w chińskim ośrodku nuklearnym.
‒ To klasyczne procedury rytualnych ofiar z ludzi…. Robota humanoidów ‒
rzekła drżącym głosem Biało-Stalowa. Stała z dala od komnaty. Nie chciała się
zbliżać.‒ Znany widok od tysięcy lat!
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‒ Okrzepła krew oraz kolor ogryzionego mięsa i pociętej skóry świadczy, że
proceder odbył się nie dawniej, jak dobę wstecz ‒ oszacował łapiący powietrze
Psycho.
‒ Nadszedł już czas, abyśmy teraz my, ludzie, zrobili z humanoidami to
samo! Albo jeszcze więcej! ‒ skonkludował Hacker.
Wrócili do sali głównej. Milczeli długą chwilę. Uzasadniona nienawiść
wzmagała ich motywację do dalszej wojny.
Wśród krzyków i jęków wrzucono wszystkich dyrektorów XaS do klatek.
Najgłośniejszy z nich był Ehnathon. Żądał praw do procesu sądowego. Arius
wyłuskał go więc z grupy, łapiąc za szyję i walnął pięścią w nos, który głośno
chrupnął!
‒ Chciałem was spokojnie i bezboleśnie rozstrzelać.... Ale przegięliście! Nie
znoszę socjopatów męczących zwierzęta…. Ale uwielbiam zwierzęta męczące
socjopatów! Tej przyjemności sobie nie odmówię! ‒ pouczył Nomada. ‒
Dlatego okazuję wam akt łaski! ... I przekazuje wasz los w ręce, tych oto goryli
i szympansów! Oni teraz będą waszym sądem! Oni teraz zdecydują co do
waszej przyszłości!
‒ Nie! ‒ darł się półprzytomny Ehnathon.
Arius puścił jego szyję i polecił Zbyszkowi:
‒ Wrzuć tę łajzę do tej samej klatki co prezesa Fuckensteina!
‒ Fakesteina ‒ poprawił dobrze bawiący się Zbyszko.
‒ Fakesteina czy Fuckensteina... widzisz jakąś różnicę? ‒ rzucił Arius
opuszczając komnatę.
– Dla mnie? To żadna różnica!
Po chwili zasunięto drzwi w szklanej ścianie. Aryjczycy i Mnich ze swoją
obstawą pośpiesznie opuścili salę. W korytarzu ustalili dalszy etap akcji.
Należało się spieszyć; zbliżał się zmrok.
Przez radio wywoływał Sigmund:
‒ Będziecie mieli towarzystwo! Niewielka grupa niedobitków ocalałych z
okrętów zbliża się do was.
‒ Ok. Zajmą się nimi Bonnie i Clyde ‒ potwierdził Arius i wydał polecenie
dronom. Potem zwrócił się do Mnicha ‒ Ty ze swoimi ludźmi pilnujcie wejścia
do tego obiektu... a ja zlikwiduję nory humanoidów!
Zakonnik skinął głową i wrócił z Neribu do sali. Jego ludzie obstawili
wejście.
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oddali dochodziły odgłosy walki; drony Bonnie i Clyde zniszczyły oddział
niedobitków XaS. Po minucie odgłosy ucichły. Wtedy Arius zwrócił się
poprzez radio do GirlSnake, koordynującej akcją z namiotu, ustawionego w
pobliżu plaży:
‒ Wypuść małe drony patrolowe. Niech poszukają ukrytych obiektów na
wyspie, w których ukryły się humanoidy.
‒ Już się robi! ‒ Dziewczyna uruchomiła setkę niewielkich dronów,
wyspecjalizowanych w tropieniu i odnajdywaniu.
Latające roboty były wyposażone w precyzyjną optykę, termowizję, sonary i
czujniki ruchu. Działały na zasadzie wzoru roi, czyli dużej liczby pszczół,
szerszeni lub os. Posiadały wbudowaną inteligencję zbiorową, częściowo opartą
o rozwiązania chmury. W ciągu krótkiej chwili rozdzieliły między sobą zadania
oraz sektory poszukiwań. Skanowały całą powierzchnię, aby po chwili wysłać
zdobyte dane do centrali. Obróbka analityczna trwała kilka sekund, a jej wyniki
GirlSnake przesłała Aryjczykom.
‒ To dokładna mapa ukrytych wejść. Jest ich ze czterdzieści. Większość z
nich, usytuowana blisko tej tajemniczej konstrukcji. Wszystkie są w twoim
zasięgu – przekazała.
‒ Super! Niech drony jeszcze kontynuują obserwację! Bez odbioru. ‒ Arius
przeładował pistolet maszynowy i zwrócił się do Psycho i szóstki swoich
żołnierzy ‒ Przyszykujcie ładunki ciśnieniowe!
Po chwili opuścili pośpiesznie centralny obiekt. Skierowali się do
najbliższego ukrytego wejścia, chronionego przez projektor generujący
naturalny kamuflaż otoczenia.
Znali doskonale jego zasadę działania; przed rokiem wykradli plany
konstrukcyjne z wojskowych serwerów NORAD, ulokowanych w Górach
Skalistych. Wojskowi znaleźli się w posiadaniu tych planów przez przypadek;
w czasie budowy lokalnej drogi w Peru, trafiono na starożytne urządzenia, w
całkiem niezłym stanie. Były zakonserwowane nieznaną substancją o
niespotykanej charakterystyce molekularnej. Urządzenie przetestowano i
okazało się, że jest to rodzaj projektora, którego zadaniem jest pokrycie
określonej powierzchni kamuflażem, czyli wygenerowanym, fikcyjnym
widokiem, zasłaniający rzeczywistość. Rasa humanoidów też dysponowała tą
umiejętnością.
Aryjczyk wystrzelił z wyrzutni pocisk, w punkt, gdzie małe drony
zidentyfikowały ukryte wejście. Pocisk poważnie uszkodził drzwi, niszcząc
przy tym projektor. Ich oczom, w miejsce kamuflażu grudy lodowej, ukazało
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się wąskie wejście. Przez wyrwę w drzwiach wrzucili ładunek ciśnieniowy i
pośpiesznie opuścili okolicę. Po kilku sekundach rozległ się głuchy huk z
towarzyszącą mu intensywną falą uderzeniową, wypalającą cały tlen w okolicy.
Ładunek ciśnieniowy w pierwszej fazie eksplozji rozpycha się w korytarzach
schronów lub ukrytych miast, gniotąc wszystko. Następnie poprzez reakcję
chemiczną odwraca falę uderzeniową generując implozję, czyli gwałtowne
kurczenie. Wszystko trwa ułamek sekundy. W efekcie ładunek ciśnieniowy
wysysa wszystko z wnętrza schronu poprzez jedyny otwór; w tym przypadku
drzwi na zewnątrz.
Widok był drastycznie niesamowity! Przez otwór zniszczonych drzwi
trysnął gejzer zmielonych ciał wielu humanoidów wymieszanych ze wszystkim,
co tylko było we wnętrzu schronu. Szczątki, zanim opadły na lód i śnieg
rozwarstwiały się, jakby przez działanie niewidzialnej wirówki. Smród był
nieznośny! Tkanka miękka o dość dziwnych właściwościach zalegała w
promieniu stu metrów. Kilku Aryjczyków upaćkało sobie przez nią swoje białe
mundury.
‒ Powinniśmy przy następnym schronie ustawić zapalnik czasowy o kilka
sekund dłużej, żeby nie zapaskudzić sobie naszej zimowej odzieży ‒ skwitował
Arius. ‒ Trzeba mieć trochę więcej czasu na ucieczkę i ukrycie się przed tym
opadającym syfem.
Pozostali przytaknęli. Wysadzanie schronów i ukrytych wejść dostarczało im
wiele radości. Przecież to eksperci IT oraz wyspecjalizowani hackerzy, którzy
często włamywali się do serwerów, aby sobie pograć w gry wojenne. Wreszcie
mogli poczuć jak to jest w realu! Biegali więc od schronu do schronu niszcząc
projektory kamuflujące, wysadzając kolejne drzwi i wrzucając do ich wnętrza
ładunki ciśnieniowe. Do niektórych, większych obiektów wrzucali nawet po
kilka. Fontanny resztek ciał humanoidów zmieszanych ze wszystkim, czym się
otaczali, pokryły już swoim zasięgiem kilka hektarów powierzchni polarnej
wyspy. Zabawa trwała niespełna pięćdziesiąt minut i kiedy dobiegła końca,
Aryjczycy oraz Psycho poczuli lekki niedosyt; chcieliby sobie jeszcze
‘pograć’....
Zmrok powoli ogarniał wyspę, więc nadszedł czas, aby wrócić do obiektu, w
którym zostawili Mnicha i resztę jego załogi.
Zbliżali się do wejścia centralnego obiektu, kiedy... drogę przecięła im
biegnąca Neribu.
‒ Stójcie! ‒ krzyknęła zrozpaczona. Drżała roztrzęsiona mówiąc chaotycznie
‒ Mnich oszalał! Chce uruchomić maszynę do schłodzenia planety!
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‒ Co ty mówisz? ‒ zasyczał Arius, nie dowierzając jej słowom. ‒ Zakonnik?!
‒ Wejdźcie ostrożnie. Mnich dał rozkaz swoim ludziom strzelać, jeśli
będziecie chcieli mu przeszkodzić!
‒ Przecież mógłby zrobić zasadzkę i zaatakować w środku... w sali!
‒ Zrobiłby to, gdyby miał więcej ludzi ‒ przekonywała kobieta. ‒ Stracił
połowę swojej załogi w czasie ataku, a resztę wysłał z okaleczonymi, do
obozowiska na plaży. Teraz jest z nim tylko trzech strażników... Uważa, że to za
mało, aby was wykończyć. Obawia się, że wrzucilibyście ładunek ciśnieniowy
do sali, gdzie jest przycisk do maszyny!
‒ A co teraz robi?
‒ Czyta instrukcję w ich komputerze... jak dokładnie działa Generator
Chłodu!
‒ Zdradził nas? ‒ dopytywał Aryjczyk.
‒ Gorzej! Poczuł misję.
‒ Eee! Czyli tylko mu odwaliło we łbie! ‒ Hacker nieco się uspokoił.
Bonnie i Clyde przywołane, przyleciały.
Zawisły nad wejściem do obiektu centralnego, pilnując porządku. Aryjczycy
minęli wysadzone drzwi i ostrożnie weszli do korytarza. Na jego końcu, przy
wejściu do sali stało dwóch strażników. Byli spokojni i nie celowali z
pistoletów. Nawet się uśmiechali, kiedy ich mijali. Trzech Aryjczyków
zagadnęło do nich, odcinając od Mnicha. Arius wszedł do środka sali w
towarzystwie pozostałych trzech uzbrojonych towarzyszy oraz Neribu i Psycho.
Mnich uniósł wzrok z nad ekranu komputera i przywitał:
‒ Arius, przyjacielu.... Jak widzisz ciężko pracuję.
‒ Chyba za ciężko? Co tak cię absorbuje?
‒ Neribu powiedziała ci? Co ona w tobie widzi? ‒ szczerze spytał. ‒ To
przecież ze mną spędziła tyle lat!
‒ Może nie chodzi wcale o mnie... tylko o ciebie? ‒ zasugerował Aryjczyk.
‒ Co insynuujesz?
‒ Zmieniłeś swoje priorytety. Chyba ty i Neribu nie macie już wspólnych
celów!
Sytuacja stawała się coraz poważniejsza. Nie można było dopuścić, aby
Mnich wcisnął przycisk!
‒ Czy kombinujesz jak ostudzić planetę? ‒ zapytał wprost Arius, aby nie
tracić już czasu i powziąć szybką decyzję.
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Zakonnik zamyślił się, jakby szukał odpowiednich lub jedynych trafnych
określeń do wyłuszczenia swoich motywów. Wyprostował się, spojrzał
Ariusowi w oczy i rzekł:
‒ Wspólnie, czyli ty i ja, oceniamy współczesną ludzkość, jako zbiór
niedorozwojów, łatwo sterowanych przez media, polityków i korporacje. Tak
zwane ”społeczeństwo” w ogóle nawet nie zauważa, że jest wycinane przez
trujące szczepionki, zabójcze Wi‒Fi, konserwanty, pestycydy, GMO, rtęć i inne
syfy! Dawniej ludzkość sama się wyrzynała w wojnach, inspirowanych przez
humanoidy czy głupich arystokratów... a teraz, ta sama ludzkość, wpatrzona w
ekrany swoich smartfonów głupieje na własne życzenie. Przecież ani XaS ani
humanoidy nie mogłyby wyrządzić takich krzywd ludziom, gdyby ludzie byli
mądrzy i rozsądni.
‒ Mówisz prawdę ‒ przytaknął Aryjczyk.
‒ No właśnie! ‒ ucieszył się Mnich. ‒ To myślę tak sobie, że zbudujemy
nowe społeczeństwo! Nową cywilizację. Mądrzejszą! Bez humanoidów! Bez
korporacji!
‒ To już było ‒ zapewnił Arius. ‒ Inni już budowali i niszczyli ludzkie
cywilizacje.... Teraz pora, aby ludzie sami zadecydowali, czy chcą przetrwać,
czy chcą się unicestwić. Bez decydentów z zewnątrz! Zawsze jest szansa, że się
uda.
Mnich spoważniał. Na jego twarzy pojawił się ledwo dostrzegalny grymas
irytacji i wyrzucił z siebie:
‒ Nie przedłużajmy tego! Uważam, iż należy ostudzić planetę,
przeprowadzić depopulację i odrestaurować społeczeństwo według
prawidłowych i naturalnych zasad!
‒ Co zaproponujesz? Nową ideologię? Komunizm? Socjalizm? Feudalizm?
Faszyzm? Nową ’ziemię obiecaną’? Wszystko to już było! … I stracić następne
tysiące lat? Nic z tego! ‒ Arius objął wymownie rękojeść swojego Colta’38. ‒
Odsuń się od tego przełącznika! Osobiście nie lubię zimy więc.... Schłodzenie
planety nie wchodzi w grę!
‒ Co myślisz o ”ezoteryce”? Damy ludzkości nowy impuls! ‒ próbował
jeszcze zakonnik.
‒ Co ty pleciesz? ‒ Aryjczyk wydobył pistolet. ‒ To już też było; wielu
twierdziło, że znają kierunek rozwoju…. Poprowadzą… Ogłosili się ”guru”,
sprzedawali jakieś naturalne łodygi, zioła i oczyszczoną wodę jako zdrowe
produkty; biegali goli po lasach i wyli do księżyca. Uważali się za
zbuntowanych przewodników rasy ludzkiej…. I wyszło jak wyszło!
‒ To jakie ty masz pomysły na przyszłość rasy ludzkiej?
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‒ Trzeba wrócić do Natury, bo ludzkość jest jej częścią. Rozum człowieka
jest autonomiczny i nie potrzebuje żadnych przewodników, autorytetów ani
’guru’. Rozum sam odnajdzie drogę; należy dać mu tylko szansę i nie zatruwać
go toksycznymi ideami! Jeśli ludzie przestaną gapić się stale w smartfony,
odrzucą głupie audycje telewizji śniadaniowej czy liberalno-korporacyjny
bełkotliwy syf…. To wreszcie usłyszą swój własny głos wewnętrzny; swoje
własne ”ego”! A wtedy Natura sama do nich dotrze i wybaczy te krzywdy, które
ludzkość wyrządza Naturze swoją głupotą! Ludzkość przetrwa, jeśli wróci do
Naturalnego Porządku Świata; Starego Porządku Świata!
‒ A co z prawem? Kto napisze zbiór praw tego Naturalnego-Starego
Porządku Świata? ‒ wykrzyknął poirytowany zakonnik.
‒ Obudź się przyjacielu.... Każdy człowiek ma wpisane w sobie to prawo:
nazywa się SUMIENIE! Sumienie to jedyne naturalne i prawdziwe prawo! Ja
innego prawa nie uznaję! ‒ Arius krzyknął jeszcze głośniej.
W tym czasie Aryjczycy obezwładnili dwóch strażników Mnicha
pilnujących drzwi.
Zakonnik widząc to, odstąpił nieco od pulpitu i spojrzał na swojego
trzeciego strażnika, który zanim cokolwiek zdążył zareagować, otrzymał silny
cios w szyję od Neribu. Poprawiła z łokcia, a strażnik osunął po ścianie, tracąc
przytomność. Cała ekipa Ariusa mierzyła ze swoich pistoletów, na wypadek,
gdyby Mnich niebezpiecznie zbliżył swoją dłoń do przełącznika.
‒ Nawet jeślibyś zdążył wcisnąć, to i tak zostałbyś rozstrzelany. Więc, skoro
i tak nie budowałbyś Nowej Cywilizacji... to nie raczyłbyś się i nie upajał
swoim planem ‒ zauważył logicznie Arius. ‒ Daj spokój! Wracamy!
‒ Ok ‒ odparł Mnich. ‒ Przyjacielu, mówisz rozsądnie…. Chociaż nie pasuje
mi twój plan! ‒ Odsunął się kilka metrów o pulpitu i rzekł zrezygnowany ‒
Chcę usiąść.
Kiedy usiadł przy stole, wszyscy opuścili lufy swoich pistoletów.
Wtedy też dało się słyszeć delikatne pukanie w szybę. To najstarszy goryl
nie dawał zapomnieć o pozostawionych mu prezesach XaS. Goryl otworzył
szklane, przyciemnione drzwi ukazując niesamowity widok. Żaden z prezesów
nie posiadał kończyn.... Oderwane części ich ciał były rozrzucone po całej
komnacie.
‒ No cóż...Natura osądziła! ‒ zauważył z przekąsem Psycho.
‒ Czas opuścić śnieżny kontynent! ‒ zarządził Arius.
Następnie wziął radio i polecił Sigmundowi powrót w pobliże namiotu z
GirlSnake. Sam natomiast przyniósł z wozu bojowego dużą walizkę z
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ładunkiem nuklearnym. Otworzył ją i uruchomił zapalnik zegarowy na dwieście
pięćdziesiąt minut.
‒ Jeśli jeszcze pozostały jakieś humanoidy w swoich ukrytych norach, to
właśnie to ”cacko” ich wymiecie! ‒ dodał z przekąsem i polecił Zbyszkowi: ‒
Zaminuj to pomieszczenie tak, aby żaden pasożyt tu nie wlazł!
Powszechnie był wiadomo, że ładunki, które produkuje Zbyszko są nie do
’przejścia’.
Aryjczycy kończyli właśnie zapisywanie danych z komputerów Generatora
Chłodu… wszystko mogło się kiedyś przecież przydać.
Po kilku minutach wszyscy opuścili obiekt w pośpiechu.
Neribu i Mnich wsiedli do pojazdu Aryjczyków. Psycho zapakował do
drugiego pojazdu goryle i szympansy wypuszczone z klatki. Reszta ekipy
wzięła skutery śnieżne i w kolumnie oddalili pośpiesznie. Za nimi leciały
Bonnie i Clyde. Wszyscy zmierzali na żwirową plażę do namiotu GirlSnake.
Gdy dotarli do żwirowej plaży, spakowali cały sprzęt.
Korweta zbliżyła się do brzegu i wzięła wszystkich na pokład.
Oddalając się od brzegu, potężna haubica wystrzeliła czterdzieści ciężkich
pocisków w stronę konstrukcji humanoidów. Potem wysłano drony szpiegujące,
aby sprawdziły skalę zniszczenia. Latające roboty potwierdziły znaczne
zniszczenia.
‒ Dlaczego ostrzeliwujemy Generetor Chłodu, skoro zaraz zmiecie go
ładunek nuklearny? ‒ zapytała GirlSnake. Była lekko wkurzona, że nie
uczestniczyła bezpośrednio w akcji.
Aryjczyk dotknął dłoni dziewczyny. Każdy z grupy zdawał sobie sprawę jaki
ogrom pracy przecież wykonała. Uśmiechnął się i odrzekł:
‒ Do eksplozji nuklearnej zostało jeszcze dwieście minut…. Pomnóż to
przez sekundy. A każda sekunda to cierpienie dla Natury… ponieważ jej
naturalne prądy powietrza są zakłócane na każdym poziomie atmosfery Ziemii.
Niszcząc Generator Chłodu już teraz, zaoszczędzamy Naturze cierpień.
Zaraz potem Arius połączył się przez satelitę z Mr. Snow.
‒ Mów ‒ odezwał się głos z drugiej strony.
‒ Pierwszy etap zakończony sukcesem.
‒ Super! Resztę ustalimy na miejscu ‒ uradował się Snow.
‒ Zgaś już zorze polarne. Bez odbioru. ‒ Aryjczyk odłożył komunikator.
Korweta rozpędziła się na pełnych obrotach swoich wydajnych silników,
pośpiesznie płynąc w kierunku południowym. Za nimi było widać oddalający
się szybko zarys linii brzegowej….
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… Kiedy cała okolica rozbłysnęła!
Wszyscy poczuli ciepłe powietrze i silną falę uderzeniową. Po minucie
rażący blask tracił już na intensywności; ujrzeli wtedy wysoki płomienisty
grzyb nuklearny.... I ani śladu po linii brzegowej.
Kawałek lądu zniknął!
Uspokojeni, pośpiesznie kierowali się w stronę gorącej Afryki.
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