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Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność.

Konfucjusz

‒ Twoja męka kiedyś się skończy ‒ rzekł. ‒ Jeśli tylko zechcesz,

przestaniesz cierpieć. Wszystko zależy od ciebie.

‒To wy! To wy doprowadziliście mnie do tego stanu! ‒ zaszlochał Winston.

‒ Nie, Winston, sam się doprowadziłeś. Sam wybrałeś tę drogę, kiedy

postanowiłeś sprzeciwić się Partii. Wszystkie następstwa wynikły z

twojego pierwszego kroku. Nie spotkało cię nic, czego nie mogłeś

przewidzieć.

George Orwell, Rok 1984

I ci ginący, samotni,

Już zapomniani od świata,

Język nasz stał się im obcy Jak

język dawnej planety.

Aż wszystko będzie legendą

I wtedy po wielu latach

Na nowym Campo di Fiori Bunt

wznieci słowo poety.

Czesław Miłosz, Campo di Fiori
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ROZDZIAŁ I

DERRA

Ź= rebak wydawał się tak wysoki, z*e dziewczynka za nic w s5wiecie nie wspię-

łaby się samodzielnie na jego grzbiet. Włas5ciwie był juz*  wyros5niętym, dobrze od-

karmionym trzylatkiem o ls5niącej,  kasztanowej siers5ci.  Ź przyzwyczajenia zwano

go wciąz*  Ź= rebakiem i zdawało się, z*e to imię przylgnie do młodego konia na dobre.

Przed  paroma  minutami  starsza  siostra  dziewczynki  dosiadła  zgrabnym  susem

matki młodego konia, kasztanki o imieniu Strzała. Lecz Emana miała siedemnas5cie

lat i była całkiem dorosła, co podkres5 lała przy kaz*dej okazji. Pewnie dlatego Derra

w tę jej dorosłos5c5 wątpiła.

Tata pogłaskał ją po gęstych, kędzierzawych włosach w kolorze ciemnej mie-

dzi, dotknął pieszczotliwie jej nosa i powiedział miłym, pełnym ciepła głosem:

− No dalej, Piesku,  hop! – po czym chwycił ją w objęcia i posadził na derce

przykrywającej kon5 ski grzbiet. Dziewczynka usadowiła się wygodnie na grzbiecie

Ź= rebaka i pewnym ruchem ujęła wodze. Umiała dobrze jez5dzic5  konno, pod warun-

kiem oczywis5cie, z*e ktos5  pomo5 gł jej się wspiąc5  na wierzchowca. Ź= rebak nalez*ał do

niej, wzajemnie uczyli się skomplikowanych reguł wspo5 łpracy człowieka z koniem.

Dbała o niego najlepiej, jak potrafiła, z zapałem szczotkowała ls5niące boki, a zimo-

wą porą nigdy nie zapominała o nałoz*eniu mu do z* łobu duz*ej porcji siana. Darzyła

to zwierzę wielką miłos5cią, taką, jaką Emana kochała Strzałę.

Minęła czwarta i wszyscy w wiosce byli juz*  na nogach. Trwał ruch, bezustanna

krzątanina, ostatnie przygotowania do podro5 z*y. Cały niezbędny dobytek spakowa-

no wczoraj, teraz sprawdzano tylko gorączkowo, czy na wozach znalazło się wszy-

stko, co będzie potrzebne Entorianom w ich rokrocznej wędro5 wce. Wyprowadzano

z zagro5 d owce i bydło, ryglowano drzwi domo5 w. Dzieci zbyt małe, by pomagac5, krę-

ciły się pod nogami starszych, pchały się między zwierzęta, z kto5 rymi przywykły
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obcowac5  od najmłodszych lat, doros5 li zas5  byli zbyt zaabsorbowani pracą, by sku-

tecznie pilnowac5 pociech.

Źapanował nastro5 j radosnego podniecenia, czystej szczęs5 liwos5ci. Dzien5  zapo-

wiadał się pogodnie, po niebie płynęły leniwie nieliczne białe obłoki. Na czele po-

chodu miała jechac5  na ulubionej jabłkowitej klaczy Kendra Amno, odziana w swo5 j

najlepszy, haftowany w kwiaty kaftan. Nie zapomniała nawet o naszyjniku z wil-

czych kło5 w i jastrzębich pio5 rach we włosach, oznakach jej siły i władzy.  

Tata zaprzągł do wozu parę woło5 w. Strzała i Ź= rebak słuz*yły tylko do jazdy pod

wierzch. Mama wyprowadziła z zagrody stadko owiec, z obo5 rki zas5  mleczną krowę.

Burek ujadał głos5no i wywijał ogonem, ciesząc się na zaganianie owiec i pilnowa-

nie, by z*adna nie odłączyła się od stada. Emana dosiadła Strzały, biorąc przed sie-

bie czteroletniego braciszka. Derra ro5 wniez*  usadowiła się z pomocą taty na grzbie-

cie Ź= rebaka. Młody kon5  przebierał niecierpliwie nogami, jakby przeczuwając zbli-

z*ającą się wielką chwilę.

Wreszcie Kendra Amno uniosła prawą rękę. Źapanowała idealna cisza, kto5 rą

zakło5 cało jedynie szczekanie pso5 w i  płacz kilkorga małych dzieci.  Przywo5 dczyni

wypowiedziała donos5nym głosem tylko jedno słowo:

− Ruszamy!

Wędro5 wka rozpoczęła się, a s5wiąteczny nastro5 j, przesycony oczekiwaniem na

jedyny w roku dzien5 ,  wzmo5 gł  się.  Od niepamiętnych dla Derry czaso5 w,  prawdo-

podobnie od dnia, w kto5 rym gromadą zaczęła rządzic5  jej babka, wyruszali ku go5 -

rom włas5nie  dziesiątego  Flamerule.  Nie  musieli  się  spieszyc5,  dlatego wędrowali

powoli, ciesząc się pięknem swojego kraju, blaskiem słon5 ca oraz samym urokiem

podro5 z*y,  dającej wolnos5c5  tak ro5 z*ną od całorocznej haro5 wki.  Choc5  mieli  do prze-

bycia ponad dwies5cie kilometro5 w, wiedzieli, z*e na pewno dotrą do celu pierwszego

dnia Eleasias, w dniu letniego przesilenia, w największe s5więto Kiramu, na Po5 łnocy

obchodzone szczego5 lnie uroczys5cie.

Dogoniła  ją  Milla  na  siwku,  cos5  zagadała.  Derra  odpowiedziała,  nie  było to

chyba nic waz*nego. Kuzynka prędko się oddaliła, co Derra przyjęła z ulgą, gdyz*  nie

miała chęci na rozmowę. Czuła się wciąz*  zbyt cudownie, by dzielic5 się tymi mys5 lami

z innymi, nawet z kims5  tak bliskim jak Milla. Cienie stawały się kro5 tsze, s5wiatłos5c5
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przechodziła od odcienia złocistego i głębokiego do bardziej białego i jaskrawego.

Rodzinna wioska dawno została za horyzontem. Mijali teraz skąpo zalesione, ro5 w-

ninne tereny.

Wędrowali szerokim gos5cin5 cem, a kopyta zwierząt wzbijały w powietrze tu-

many kurzu. Łąki pokryły się dywanami kwiato5 w. Wprawdzie mlecze juz*  przekwit-

ły, ale przed oczami wędrowco5 w roztaczały się w wielkiej obfitos5ci połacie dzikiego

rumianku, koniczyny białej i fioletowej, chabro5 w, mako5 w, stokrotek, zas5  w pobliz*u

potoko5 w i oczek wodnych rozkwitały złociste kaczen5 ce. Od czasu do czasu przez

łąkę przemykał  w podskokach szarak,  a  spos5ro5 d  traw zrywało się  stadko prze-

pio5 rek. Powietrze przesycone było trelami skowronko5 w, niekiedy zas5  tuz*  obok ko-

nia Derry przes5 lizgiwała się s5migła jasko5 łka. 

Cudownos5ci tego dnia nie dawało się wyrazic5  słowami. Wprawdzie tempera-

tura osiągnęła ledwo dziesięc5  stopni ponad poziom topnienia lodu, lecz Entoria-

nom, ludowi od niepamiętnych czaso5 w z*yjącemu na chłodnej Po5 łnocy i zz*ytemu ze

swoją piękną ziemią, zupełnie to nie przeszkadzało. 

Derra miała na sobie bluzę z długimi rękawami, spodnie do kostek i trzewiki

z owczej sko5 ry. Dla odmiany Emana, zawsze lubiąca zadziwic5  czyms5  otoczenie, za-

łoz*yła z samego rana kro5 tkie spodenki i sandały. Grzała teraz jędrne łydki od ciep-

łych boko5 w Strzały.  Włosy obu sio5 str powiewały na wietrze niczym nie skrępo-

wane, jednakowo miedziane i kędzierzawe. Emana nie s5cinała ich od paru lat i się-

gały teraz talii. Ź tą burzą z*ywego złota, bystrymi, zielonymi oczami, zawadiackim

us5miechem,  paroma  piegami  na  nosie  i  niedawno  ukon5 czonymi  siedemnastoma

latami Emana była bardzo piękna. Adorowało ją wielu chłopco5 w z wioski i ze szko-

ły, ona jednak nie zwracała na te zaloty większej uwagi. Nie miała chłopaka, o wiele

bliz*sze niz*  chłopcy były dla niej wciąz*  owce i ksiąz*ki, szczego5 lnie te z kolorowymi

zdjęciami krajobrazo5 w Quatessinu.

Włas5ciwie miała nosic5  zupełnie inne imię. Niewiele brakowało, by jej matka,

Armina Amno, nie wyruszyła w roku 1614 według rachuby Nowego Imperium na

letnią wędro5 wkę, wkro5 tce bowiem miała urodzic5  dziecko. Jej mąz* , Dele-kan Soran,

zaproponował,  by spędziła dni  dzielące ją od porodu oraz czas połogu w domu
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swojej ciotki, mieszkającej w małym miasteczku na wschodzie kraju. Mogłaby tam

w spokoju i otoczona troskliwą opieką urodzic5  dziecko, on sam zas5  powędrowałby

ku go5 rom jedynie z pięcioletnią wo5 wczas Emaną. 

Armina nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie. Wiele cięz*arnych kobiet,

nawet tych w zaawansowanej ciąz*y, ruszało z plemieniem w drogę, czemu więc ona

miałaby uchylic5  się od wypełnienia nakazo5 w tradycji? Była dzielną kobietą, nigdy

na nic się nie skarz*yła, znosiła więc trudy podro5 z*y bez słowa, przewaz*nie powoz*ąc,

podczas gdy Dele-kan pilnował owiec. Poczuła bo5 le dopiero podczas s5wiątecznych

obrządko5 w. Gdy słon5 ce chowało się ws5ro5 d purpury za niemal po5 łnocny horyzont,

a plemię padło na kolana, by przetrwac5 czas nieobecnos5ci gwiazdy z twarzami wtu-

lonymi w ramiona i czołami dotykającymi ziemi, ona po kro5 tkiej walce wypchnęła

z łona noworodka, dziewczynkę. 

Kendra  Amno,  babka  dziecka,  wo5 wczas  juz*  przywo5 dczyni  gromady,  ujęła

w dłonie umazanego jeszcze krwią i s5 luzem nagiego noworodka i podniosła wyso-

ko, by pokazac5  go budzącemu się słon5 cu. W Entorii wierzono, z*e dzieci urodzone

pierwszego dnia Eleasias były w szczego5 lny sposo5 b pos5więcone słon5 cu. Gdy przy-

szedł czas wyboru imienia dla dziewczynki, Dele-kan, jej ojciec, nie miał z*adnych

wątpliwos5ci. Wybrał słowo z języka dalekiego Malloveru, znaczące tyle co apoge-

um, jak w Malloverze nazywano dzien5  letniego przesilenia.  Słowo owo brzmiało

Elaysia i takie imię nosiłaby dziewczynka, gdyby w sprawę nie wmieszała się su-

rowa Kendra. Uznała ona, z*e dziewczynka powinna nosic5 całkiem zwykłe entorian5 -

skie imię.

− Przewro5 ci jej się w głowie – stwierdziła kro5 tko.

Armina  milczała.  Imię  wybrane  przez  męz*a  podobało  jej  się,  nie  potrafiła

jednakz*e przeciwstawic5  się matce. W ten sposo5 b dziewczynka została Derrą, lecz

Dele-kan nigdy nie porzucił mys5 li o Elaysii. Choc5 nie odwaz*ył się zwracac5 do dziew-

czynki w ten sposo5 b – w chwilach czułos5ci nazywał ją Pieskiem – to w głębi jego

serca pozostała dla niego Elaysią, cudownym dzieckiem słon5 ca, szczego5 lnym darem

Wielkiego Ducha. Kochał ją najbardziej z tro5 jki swoich dzieci i nawet przyjs5cie na

s5wiat  jedynego  syna,  dziedzica  nazwiska,  nie  zmieniło  jego  stosunku  do  Derry.

Bardzo prędko,  gdy tylko Derra była zdolna cokolwiek pojąc5,  opowiedział co5 rce
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o dniu jej narodzin i potem powtarzał tę opowies5c5  często, gdy byli sami. Armina

twierdziła, z*e takim nadmiernym rozbudzaniem wyobraz5ni i niezasłuz*onej dumy

psuje tylko dziecko, zas5  starsza co5 rka rzucała mu w takich momentach kro5 tkie, ale

wymowne spojrzenie.

Stąd w duz*ej mierze brała się ledwie wyczuwalna złos5 liwos5c5 Emany względem

Derry. Ona sama przyszła na s5wiat w miesiącu Hammer, głęboką zimą, i była zazd-

rosna o małą „Elaysię”. Źbyt dumna, by przyznac5  się do tego uczucia choc5by przed

samą sobą, nauczyła się odnosic5  do siostry i całego s5wiata z pewnym odcieniem

wyz*szos5ci, zbyt delikatnym, by kogos5  razic5, na tyle jednak wyraz5nym, by był zau-

waz*alny. 

Wychowana w kulturze przesyconej kultem lata i słon5 ca, nie potrafiła skute-

cznie udawac5,  z*e to,  co ro5 z*ni ją od Derry, nie ma z*adnego znaczenia. Jej  pamięc5

zachowała dobrze tamten obraz z dziecin5 stwa, gdy ws5ro5 d dz5więko5 w Pieśni trium-

fującej radości babka unosiła ponad głowami ludu jej malen5 ką, niepodobną jeszcze

do ludzi siostrzyczkę. Rados5c5  letniego s5więta powiększona została o rados5c5  cudu

narodzin tego dziecka. Było tak, jakby gromada s5piewała tę przepiękną pies5n5  o ra-

dos5ci przyrody, budzącej się z zimowego letargu do nowego z*ycia, specjalnie dla te-

go noworodka.

Własnych narodzin Emana pamiętac5 nie mogła, ale nietrudno było jej wyobra-

zic5  sobie, jak musiały one wyglądac5. Entoria pogrąz*ona była w ciemnos5ciach, wiały

lodowate, po5 łnocne wichry, ziemia była szara i spękana, drzewa nagie, a słon5 ce od-

mawiało ludziom swego s5wiatła i opieki. Ludy Po5 łnocy odsypiały letnie szalen5 stwo.

Połowę doby spędzano w ło5 z*kach, a drugą połowę snuto się w otępieniu po domo-

stwach, warsztatach i szkolnych korytarzach. Wtedy włas5nie, w przerwie między

jednym a drugim snem, Armina Amno obdarzyła s5wiat swoim pierwszym dziec-

kiem. 

Fakt ten pozostał niemal niezauwaz*ony w społecznos5ci wioski. Niemniej jed-

nak Emana pojawiła się ws5ro5 d z*yjących, zajęła nalez*ne sobie miejsce i nie zamie-

rzała wcale byc5 ostatnią spos5ro5 d co5 rek i syno5 w tego s5wiata. Prędko pokazała, na co

ją stac5. Odnosiła sukcesy w szkole, samodzielnie opanowywała język Quatessino5 w,
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nie zaniedbywała tez*  pracy w domu i zagrodzie. Wkładała jednakowy zapał i zaan-

gaz*owanie zaro5 wno w naukę, jak i w ubijanie masła czy strzyz*enie owiec. 

Kochała Derrę na swo5 j sposo5 b, a jednak nie zawsze potrafiła powstrzymac5  się

od złos5 liwos5ci. Pewnego dnia Derra wro5 ciła ze szkoły podekscytowana i oznajmiła,

z*e włas5nie  dzis5  usłyszała od nauczyciela starą legendę,  wedle kto5 rej  dzieci uro-

dzone pierwszego dnia Eleasias otoczone są szczego5 lną opieką słon5 ca. Powiedziała

to z wypiekami na twarzy, siedząc na krzes5 le przy oknie w pokoju siostry. Emana

zas5 ,  lez*ąca na ło5 z*ku i  zatopiona jak zwykle w lekturze,  raczyła podnies5c5  głowę,

spojrzała jakos5  tak drwiąco, z grymasem na ustach, i os5wiadczyła dobitnie:

− To bzdura! Bajka dla małych dzieci!

Us5miech zamarł na twarzyczce Derry, płomien5  w oczach zgasł. Dziewczynka,

upokorzona jak nigdy przedtem, wybiegła z pokoju siostry prawie z płaczem. Nigdy

potem nie poruszyła tego tematu w rozmowie z Emaną. Nigdy tez*  nie poskarz*yła

się na nią rodzicom. Przechowywała i pielęgnowała tę piękną mys5 l, tę „dziecinną”

legendę we własnym sercu,  głęboko przekonana,  z*e kiedys5  okaz*e się ona czyms5

więcej niz*  tylko bas5nią.

Ź= rebak kłusował raz5no, az*  dziewczynka musiała s5ciągac5  wodze. Minęła godzi-

na o5 sma i gromada była zno5 w w drodze. Źatrzymano się na drugie s5niadanie. Posto5 j

trwał tak kro5 tko, z*e ledwie zdąz*ono ustawic5  paleniska, zagrzac5 w kociołkach wodę

na herbatę i przegryz5c5  parę kromek chleba z wędliną, i juz*  trzeba było się zbierac5.

Kendra zarządzała kro5 tkie postoje o tej godzinie, na dłuz*ej  miano zatrzymac5  się

dopiero około drugiej.  Wtedy to gromada spoz*ywała gło5 wny posiłek. Sięgano do

wiezionych na wozach zapaso5 w ziemniako5 w, warzyw, mięsa i chleba. Przyrządzano

obiad na węglowych paleniskach, kto5 ry spoz*ywano bez pos5piechu, odpoczywając

od marszu i ciesząc się ciepłem słon5 ca.  Postoje takie urządzano przewaz*nie nad

jakims5  strumieniem. Dzieciaki chlapały się wtedy ochoczo w wodzie, czasami tez*

i starsi postanawiali wziąc5 gruntowną kąpiel.

Źapasy jednak wyczerpywały się prędko. Nie moz*na było zabrac5 duz*o mię-

sa, gdyz*  zepsułoby się ono w drodze, ani tez*  duz*o chleba, by nie zesechł. Wkro5 tce

pojawiała się potrzeba zdobywania poz*ywienia w lasach i na łąkach, entorian5 scy
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pasterze  musieli  byc5  więc  ro5 wniez*  dos5wiadczonymi  mys5 liwymi  i  zbieraczami.

Podstawową bronią entorian5 skich  wędrowco5 w były łuk i  strzelba.  Polowano na

zające, sarny, jelenie, dzikie kaczki, baz*anty, przepio5 rki i inne ptactwo. Szczego5 lnie

duz*o ptako5 w wodnych chwytano na bagnach. Jes5 li zdobycz okazała się zbyt duz*a

dla jednej rodziny, mys5 liwy dzielił się mięsem z krewnymi lub przyjacio5 łmi.

Emana strzelała juz*  niez5 le. Derra pamiętała, jak mama pomagała jej starszej

siostrze naciągac5  łuk, jak układała ręce co5 rki do strzału. Przed rokiem Emana upo-

lowała sarnę i kilka kaczek, najbardziej była dumna z tej włas5nie sarny. Derra była

jeszcze za młoda na polowanie. Dzieci w jej wieku zajmowały się podczas wędro5 w-

ki zbieraniem grzybo5 w, owoco5 w les5nych i wybieraniem jaj z gniazd. 

Ulubioną  potrawą  dziewczynki  był  gulasz  z  węz*a,  przygotowywany  przez

Emanę. Przed rokiem osobis5cie schwytała z*miję, nie udało jej się jednak uniknąc5

ukąszenia.  Ranka  trochę  szczypała  przez  kilka  dni,  w  tym  roku  musi  byc5  więc

ostroz*niejsza. Uczyła się takz*e gotowac5. Lubiła obsługiwac5  ruszt, kto5 ry wyciągano

gło5 wnie wieczorem, podczas noclegu. Pieczono na nim zdobyte mięso, by posilic5 się

nim po dwunastu godzinach aktywnos5ci. Do wszystkich prawie posiłko5 w Entoria-

nie dodawali mieszanki ziołowe. Źioła były tym, czego podczas wędro5 wki zabrak-

nąc5  nie mogło, wieziono więc ich na wozach całe worki. Źbieranie i mieszanie zio5 ł

było w Entorii jedną ze sztuk, rzemiosłem przekazywanym z pokolenia na poko-

lenie. 

Niebo było wciąz*  bezchmurne. Teraz mama dosiadła Strzały, a tata wziął Kan-

tana  obok  siebie,  na  kozioł.  Emana  maszerowała  dziarsko  za  stadem  owiec,  jej

nagie łydki połyskiwały w słonecznym blasku. Miała mocne nogi, potrafiła is5c5 przez

szes5c5 godzin dzien5  w dzien5  bez zmęczenia. Jes5 li się było entorian5 ską pasterką, trze-

ba było byc5 silną i wytrzymałą. Derra wiedziała, z*e będzie taka sama jak siostra. 

Czasami zro5 wnywała się z nią Milla lub jej brat, czternastoletni Ergon, dzieci

wuja Devrona, towarzysze dziecin5 stwa Derry. Rozmowy skracały i uprzyjemniały

czas. Dzieci z respektem wpatrywały się w sylwetkę jadącej przed nimi babki. Ni-

komu z gromady nie wolno było jej  wyprzedzac5.  Kendra Amno miała juz*  szes5c5-

dziesiąt dwa lata, wciąz*  była jednak majestatyczną i krzepką kobietą. Jez5dziła wy-
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prostowana, dumna, ufna w swoją siłę i władzę. Włosy, mocno posiwiałe, splatała

w warkocz, jej szyję zdobił naszyjnik z wilczych zębo5 w, na ramieniu wiozła kołczan

pełen strzał, a do siodła miała przytroczony łuk. W kaz*dej więc chwili, jes5 li zaszła

taka potrzeba, mogła po niego sięgnąc5. Źąb czasu nie nadgryzł jej w ogo5 le, nie licząc

siwych włoso5 w i zmarszczek. Ciało Kendry było ro5 wnie sprawne jak czterdzies5ci

lat temu. 

Urodziła dwoje dzieci. Co5 rka Armina miała czterdzies5ci jeden lat, syn Devron

trzydzies5ci  dziewięc5.  Cieszyła  się  piątką  wnuko5 w,  z  kto5 rych  najstarsza,  Emana,

osiągnęła po5 ł roku temu pełnoletnos5c5. Wszystkie swoje wnuczęta traktowała suro-

wo, nie faworyzowała ani Ergona, ani Milli, ani Derry, ani malutkiego Kan-tana, ani

Emany, w kto5 rej powinna dostrzegac5 swoją następczynię. 

Tyle z*e to Derra czuła się jej następczynią, choc5 przezorniej było zachowywac5

tę mys5 l dla siebie. Czas przeciez*  płynie i kiedys5  to włas5nie Derra poprowadzi ple-

mię ku go5 rom. Wierzyła w to bardzo głęboko.

Nawet w miesiącu Flamerule pamięc5  o zimie nie opuszczała Entorian.  Źima

była czyms5  okropnym, to włas5nie w tym czasie najczęs5ciej umierali starzy ludzie.

Nawet  nie  chło5 d  był  najgorszy,  lecz  wszechobecna  ciemnos5c5  i  towarzyszące  jej

przygnębienie.  Starcy  stojący  jedną  nogą  nad  grobem  często  nie  wytrzymywali

krytycznych miesięcy Nigtal i Hammer, i odchodzili tam, gdzie nie ma juz*  z*adnego

smutku.

Tym, co zima miała najpiękniejszego, były zorze polarne, najwspanialsze zja-

wisko Po5 łnocy. Nie raz w zimie Derra wymykała się z domu wieczorem, gdy po-

winna juz*  spac5.  Wraz z kuzynami biegli na pobliskie wzgo5 rze. Tam siadali  przy-

tuleni do siebie, drz*ąc z chłodu, i długo wpatrywali się w barwne smugi na aksa-

mitnie czarnym nieboskłonie. Derra jako najmłodsza siadywała zwykle między Er-

gonem a Millą, czując płynące od nich ciepło i miłos5c5. Barani koz*uch i czapka tez*

grzały. W takich chwilach dzieci mo5 wiły niewiele, kontemplowały to piękno, kto5 re

dane było im oglądac5. 

Wreszcie  jednak  sennos5c5  brała  go5 rę  i  dzieci  wracały  do domo5 w.  Derra za-

chodziła  najpierw  do  warsztatu  taty.  Tata  malował  farbami  olejnymi  misternie
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rzez5bioną,  malutką  szkatułkę,  kto5 rą  zamierzał  potem  jeszcze  powlec  z*ywicą.

Siedział przy swoim pokrytym rozmaitymi narzędziami, farbami i pędzlami stole

w pobrudzonym fartuchu, z rękami brudnymi, stwardniałymi, pokrytymi drobnymi

zadrapaniami. Wszędzie woko5 ł  poniewierały się kawałki drewna i wio5 ry. Tkwiły

one nawet w miękkich, gęstych, ciemnozłotych włosach taty. Dziewczynka wysku-

bywała  te  trociny  spomiędzy  jego  loko5 w,  a  potem  obejmowała  pieszczotliwym

ruchem jego szyję i wtulała twarz w tę burzę z*ywej miedzi. Męz*czyzna s5miał się,

mocno tulił  dziewczynkę,  swoją ukochaną co5 reczkę,  „Elaysię”,  swoją nadzieję na

przyszłos5c5, i wreszcie mo5 wił:

− Idz5  spac5, Piesku. Juz*  po5 z5no.

Derra szła więc do domu.  Mama ułoz*yła  juz*  synka do snu i  teraz siedziała

w wysprzątanej kuchni, powaz*na, skupiona, wpatrzona w ciemne okno. Entorian5 -

skie wioski były od dawna zelektryfikowane i z*aro5 wka pod sufitem os5wietlała całą

przestronną, czystą, pełną drewnianych sprzęto5 w kuchnię. Na widok co5 rki mama

zrywała się na ro5 wne nogi i zaczynała mo5 wic5 prędko, podniesionym głosem:

− Co ty wyprawiasz, Derro? Gdzie się podziewasz o tej godzinie? Wczoraj po-

dobno widziano na drugim brzegu rzeki wilki, są bardzo wygłodniałe, a ty… Och,

Derro! Gdyby twoja babka się o tym dowiedziała!

Dziewczynka milczała, bo i co mogła odpowiedziec5? W takich chwilach zaczy-

nało się w niej  budzic5  cos5  na kształt  z*alu,  z*e  przysporzyła mamie zmartwienia.

Źamiast martwic5  najbliz*szych, powinna się o nich troszczyc5  i chronic5  przed wszel-

kimi kłopotami. Źa nic w s5wiecie nie wydałaby przed mamą Ergona i Milli, towa-

rzyszy jej  beztroskich eskapad,  gdyz*  wtedy sprawa na pewno doszłaby do uszu

Kendry Amno. 

− Biegnij na go5 rę i spac5!

Teraz Armina Amno mogła spokojnie gasic5  s5wiatło, udac5  się do sypialni i szy-

kowac5 do snu. Derra była w domu, nic jej nie groziło.

A Derra rzeczywis5cie biegła po schodach na go5 rę, gdzie sypiała w małym poko-

iku z oknem wychodzącym na zacho5 d. Na piętrze było zimno. Na dole wciąz*  buzo-

wał ogien5  na kominku, na go5 rze tez*  był kominek, ale Emana zno5 w zapomniała o do-

łoz*eniu do niego drewna i ogien5  dawno wygasł. Derra była zbyt s5piąca, by wykonac5
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tę pracę.  Nie było zresztą bardzo zimno, na pewno nie poniz*ej dziesięciu stopni

ponad poziom topnienia lodu, a Derra była nieodrodną co5 rą Po5 łnocy. Nie wolno jej

było bac5 się chłodu. 

Źdejmowała koz*uch, czapkę, cięz*kie trzewiki, wskakiwała w kapcie i dopiero

wtedy zauwaz*ała, z*e s5wiatło w pokoju Emany wciąz*  się s5wieci. Postanawiała zaj-

rzec5  jeszcze na moment do siostry. Emana lez*ała na ło5 z*ku, jej cudowne miedziane

włosy rozsypywały się na białej poduszce, obok głowy lez*ała otwarta ksiąz*ka. Koc

zsunął się z niej prawie całkowicie, prawa ręka zwisała nad podłogą, nagie, jasne

ramię pokryło się gęsią sko5 rką, piersi podnosiły się i opadały w rytm oddechu, cięz* -

kie powieki przykrywały oczy zmęczone długim czytaniem. Siostra zno5 w zasnęła

nad  lekturą.  Na  ustach  Derry  wykwitał  us5miech  pełen  czułos5ci  i  pobłaz* liwos5ci.

Troskliwie przykrywała Emanę kocem, zamykała ksiąz*kę i odkładała ją na biurko,

a potem układała zziębniętą rękę na ło5 z*ku. W przypływie szczego5 lnej czułos5ci mus-

kała wargami tę wąską, białą, szorstką od pracy dłon5 , wreszcie wstawała i szeptała:

− S=pij dobrze, Emano!

Gasiła s5wiatło, zamykała drzwi i wracała do siebie. Szybko słała ło5 z*ko i roz-

bierała się do snu, ale zanim się połoz*yła, klękała jeszcze, by porozmawiac5  z Wiel-

kim Duchem.  Rozmawiała  z nim kaz*dego wieczoru,  a  z*e  nie  odpowiadał?...  Alez*

odpowiadał, tyle z*e nie słowami. Odpowiadał tymi wszystkimi dobrymi rzeczami,

kto5 rymi obdarzał dziewczynkę,  cudownym, wolnym od zmartwien5  z*yciem, kto5 re

prowadziła. Dał jej kochających rodzico5 w: pełnego ciepła tatę i mamę, jak wszys-

tkie kobiety z rodu Amno wyniosłą i surową, nie kładącą się jednak spac5, po5 ki obie

co5 rki nie wro5 ciły na noc do domu. Podarował jej Emanę, bez kto5 rej Derra nie wy-

obraz*ała sobie z*ycia,  i  malutkiego Kan-tana,  kto5 ry  sprawił,  z*e  Derra poczuła się

nagle duz*ą dziewczynką,  odpowiedzialną starszą siostrą zajmującą się z powagą

małym braciszkiem. 

Lubiła  się  modlic5,  nigdy nie  zapominała  o  wieczornej  modlitwie.  Nie  miała

wątpliwos5ci co do tego, z*e Wielki Duch istnieje. Był dla niej ro5 wnie realną istotą jak

otaczający ją ludzie. Kochała z całego serca tę dobrą i opiekun5 czą Nadistotę, czuła

przy sobie Jej obecnos5c5, powierzała Jej wszystkie swoje troski i rados5ci. Modliła się

14



o pomys5lnos5c5 nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny, łącznie z Ergonem, Millą, wujem

Devronem, wujenką Elantą, babką Kendrą i dziadkiem Viljarem. Dziękowała za cały

piękny  s5wiat  stworzony  przez  Wielkiego  Ducha,  za  wszystkie  cudowne  rzeczy,

kto5 re  oglądała przez cały rok,  za błękit  nieba,  zielen5  traw,  zorze polarne,  letnią

symfonię blasku, Strzałę, Ź= rebaka, owce, kwiaty, rzeki i jeziora. Dziękowała za to, z*e

urodziła się Entorianką, pasterką, a nie kimkolwiek innym. 

Dopiero potem wskakiwała do ło5 z*ka,  otulała się dwoma kocami i  zasypiała

twardym snem bez koszmaro5 w,  a jes5 li  juz*  cos5  jej  się przys5niło,  to były to same

cudowne sny. Piękno i rados5c5  bez reszty wypełniały jej serce, a takz*e miłos5c5  i po-

czucie odpowiedzialnos5ci. Czuła się odpowiedzialna za całą gromadę, całą Entorię,

za całe Imperium. To był jej s5wiat, była jego cząstką, malen5 ką iskierką, i nie prag-

nęła stac5  się niczym więcej. Pragnęła przyczynic5  się najlepiej jak umiała dla dobra

najpierw społecznos5ci, w kto5 rej z*yła, potem ojczyzny, az*  wreszcie całego Imperium

Kiramu, kto5 re tez*  przeciez*  było jej wielką ojczyzną. Mo5 wiła biegle językiem gond-

wan5 skim rozpowszechnionym na całym kontynencie i nazywanym Wspo5 lną Mową.

Nie było w niej egoizmu, nie znała nienawis5ci, nad lękami zas5 , kto5 re czasami rosły

w  jej  duszy,  umiała  panowac5,  nie  pozwalała,  by  one  zapanowały  nad  nią.  Była

w niej twardos5c5 stali, s5wiez*os5c5  wiosennej trawy, jasnos5c5 gwiazd, spoko5 j nocy i deli-

katnos5c5 młodej brzozy.
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ROZDZIAŁ II

ALDORENT

Pociąg mknął we wnętrzu mrocznego tunelu szybko jak strzała i cicho jak kot.

Tylko dworce były os5wietlone, w samych zas5  tunelach, pomiędzy stacjami, pano-

wała całkowita ciemnos5c5. 

Nie było to jakies5  miejskie metro,  ale dalekobiez*ny pociąg zatrzymujący się

tylko na największych stacjach,  rozwijający na najdłuz*szych odcinkach prędkos5c5

ponad trzystu kilometro5 w na godzinę. Poniewaz*  Sangacja dawno odeszła od nie-

ekonomicznych, niebezpiecznych i męczących podro5 z*y koleją naziemną, wraz z ro-

zwojem techniki zdecydowano się przenies5c5  cały transport kolejowy pod ziemię,

pozostawiając powierzchnię planety wyłącznie pojazdom kołowym. 

W krajach barbarzyn5 skich budowano dopiero pierwsze naziemne linie kole-

jowe, takie jak ta łącząca Polinię z Buffalo. Aldorent miał nadzieję, z*e nie będzie

musiał pojechac5  jednym z tych hałas5 liwych, niepewnych pod względem technicz-

nym pociągo5 w. Wciąz*  nie wiedział, na czym ma polegac5  jego nowa misja. Miał się

tego dowiedziec5 dopiero w Polinii od kolegi, kto5 ry – według planu – miał czekac5 na

niego na dworcu.

Tajemniczos5c5  marszałka trochę go denerwowała. Wciąz*  mo5 wiono mu niewie-

le, mimo z*e zaszedł juz*  bardzo wysoko. Od pięciu lat był funkcjonariuszem Źbroj-

nych Sił Sangacji, elitarnej jednostki wojska przyjmującej w swe szeregi tylko sta-

rannie wyselekcjonowanych, młodych,  zdrowych pod kaz*dym względem i najsil-

niejszych fizycznie męz*czyzn. 

Włas5ciwie do ŹSS zwerbowano go o wiele wczes5niej.  Źostał wybrany juz*  na

pierwszym roku Akademii Wojskowej, i od owego dnia cała jego edukacja nakie-

rowana była na jeden cel. Miał stac5 się członkiem organizacji, kto5 ra działała niemal

jak sekta. Największy nacisk kładziono w Akademii na c5wiczenia fizyczne i zwięk-

szanie wytrzymałos5ci organizmu, ale takz*e wyrobiono u niego poczucie bezwzględ-
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nej  lojalnos5ci  wobec  kraju  oraz  przymus  całkowitego  posłuszen5 stwa  rozkazom

przełoz*onych. Sprawdził się,  był dobry, awansował więc szybko. Od dwo5 ch i po5 ł

roku miał  status Eliminatora,  co oznaczało dodatkowe przywileje.  Podlegał bez-

pos5rednio marszałkowi, zas5  poza ŹSS był prawie bogiem. Budził ogromny respekt,

a podporządkowanie się jego rozkazom było obowiązkiem kaz*dego Sangacjanina.

Kiedy kroczył w długim do ziemi, czarnym płaszczu, czarnym, opinającym szczelnie

ciało  uniformie  oraz  hełmie  w takim samym kolorze  z  maską  zakrywającą  całą

twarz,  idący  z  naprzeciwka  ludzie  schodzili  mu  z  drogi.  Oznaczało  to  ro5 wniez*

wyz*sze zarobki, a takz*e częste wyjazdy za granicę. Akurat to wcale mu nie prze-

szkadzało, bo lubił podro5 z*owanie.

Teraz tez*  załoz*ył swoje robocze ubranie, stro5 j Eliminatora. Wkładał je zawsze,

gdy  chciał  pozostac5  nierozpoznany,  uniknąc5  zbędnych pytan5  czy  spojrzen5  prze-

chodnio5 w. Wzbudzał taki lęk, z*e pozostał w przedziale sam. Ten zabobonny strach

zwykłych ludzi trochę go dziwił. Nie zamierzał przeciez*  nikogo skrzywdzic5. Moz*e

jednym z powodo5 w był jego zmieniony, modulowany przez urządzenie w hełmie

głos.  Ta  sztuczka  pozwalała  mu  na  jeszcze  większą  anonimowos5c5.  Był  rozpoz-

nawany tylko jako jeden z Eliminatoro5 w, nie zas5  jako Aldorent Morrison. 

Dzięki hełmowi mo5 gł widziec5  dalej i ostrzej, miał ro5 wniez*  wmontowany nok-

towizor oraz kamerę termiczną. Mo5 gł takz*e słyszec5 na częstotliwos5ciach wyz*szych

lub niz*szych niz*  z  reguły  słyszą ludzie,  wspomagany był  tez*  jego  zmysł  węchu.

W warunkach zagroz*enia z*ycia aparatura oddychała za niego oraz podtrzymywała

akcję serca. Kiedy uruchamiał całą tę maszynerię, w tak duz*ym stopniu wspoma-

gała ona naturalne funkcje jego organizmu, z*e stawał się prawie cyborgiem. Pewnie

był to jeden z wielu powodo5 w lęku, jaki czuli przed nim rodacy. Ale przeciez*  zgo-

dził się na tę izolację od reszty społeczen5 stwa z chwilą wstąpienia do ŹSS, a moz*e

duz*o wczes5niej...

Wysiadł na gło5 wnym dworcu Polinii i natychmiast zaczął się bacznie rozglą-

dac5.  Nigdzie  nie  dostrzegł  ani  znajomej  postaci  kolegi,  ani  podobnego do siebie

cudaka w czarnym płaszczu. Na peronie panował niesamowity s5cisk, jednak jego

samego nie potrącił nikt. Skierował się ku ruchomym schodom i wyjechał na go5 rę. 
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Przywitała go znajoma hala dworcowa, pełna podro5 z*nych udających się pod-

ziemną koleją w rozmaitych celach do chyba wszystkich miast Starego Kraju. Głos5-

nik podawał miłym kobiecym głosem komunikaty w języku angielskim, a takz*e we

Wspo5 lnej Mowie dla znajdujących się w hali Kiramczyko5 w. 

Aldorent poszukał ich wzrokiem. Rzeczywis5cie, na jednej z ławek oczekiwała

na  pociąg  para  Entorian,  kręciło  się  tez*  kilkoro  przedstawicieli  rasy  po5 łnocnej,

szczupłych, jasnowłosych, pewnie Kenlacjan. W rogu, przy kasie numer dziewięc5,

stał gos5c5 w tych stronach nietypowy: męz*czyzna niski, drobny, s5niady, czarnowłosy

i skos5nooki. Bez wątpienia Gardyjczyk. Obywatele Konglomeratu Gardu zjawiali się

na Po5 łnocy rzadko. Ich język był najtrudniejszym z języko5 w Imperium, zas5  obyczaje

dziwne i niepojęte nawet dla innych Kiramczyko5 w, co5 z*  dopiero dla Sangacjan. 

Aldorent s5wietnie znał Wspo5 lną Mowę. Bez umiejętnos5ci posługiwania się nią

nie załapałby się na z*adną zagraniczną misję, nie zostałby nigdy Eliminatorem, nie

mo5 głby pracowac5  w ŹSS, nie przyjęto by go nawet do Akademii. Dziękował wszy-

stkim bogom, z*e wystarczała znajomos5c5  tylko jednego języka, by mo5 c porozumiec5

się ze wszystkimi Kiramczykami. Stara Źiemia nigdy do tego nie dojdzie, pomys5 lał.

Pod pewnymi względami osiągnięcia Imperium były doprawdy imponujące. No tak,

ale ludzie to nie Kiramczycy. Tych tutaj moz*na prowadzic5  jak barany na sznurku,

nas nie.

Źnał ten dworzec dobrze, bo zawsze prawie wracał do domu przez Entorię.

Lubił ten kraj,  bo było w nim cos5  czystego i pierwotnego.  Źaczął się włas5nie za-

stanawiac5, czy płynący z głos5nika głos naprawdę nalez*y do kobiety, czy jest tylko

komputerową projekcją, gdy podszedł do niego sobowto5 r i zapytał głosem robota:

− Aldo?

− Kto5 z*  by inny? To ty, Will?

− Kto5 z*  by inny, przyjacielu?

Drugi z Eliminatoro5 w nieco rozminął się z prawdą, gdyz*  Aldorent nie uwaz*ał

go za przyjaciela.  Byli  kolegami  z  pracy,  ale  nie  przyjacio5 łmi.  Aldorent  nie  miał

przyjacio5 ł.  Miewał „przyjacio5 łki”, jak nazywał kobiety, kto5 re czasem się do niego

wprowadzały, ale one ro5 wniez*  nie były jego przyjacio5 łkami. Dawał im to, co zwykle

18



męz*czyzna ofiarowuje  kobiecie,  w zamian brał  to  samo i  nie  oczekiwał  niczego

więcej.

Ź reguły wspo5 łpracował włas5nie z Williamem Blackiem. Często podro5 z*owali

razem i Aldorent znał na wylot wszystkie jego przyzwyczajenia. Ale nawet on nie

odro5 z*niłby Willa  pod tą  maską od innych Eliminatoro5 w.  Prawie  wszyscy Elimi-

natorzy byli  do siebie  pod pewnymi  względami  bardzo podobni.  Odznaczali  się

wysokim wzrostem i muskularną budową ciała, i przez to byli w pełnym umun-

durowaniu nierozro5 z*nialni nawet dla siebie nawzajem.

− Powiesz mi wreszcie, o co chodzi?

− Mam zaparkowany wo5 z na Dwudziestej Trzeciej ulicy. W samochodzie wy-

jas5nię ci wszystko – odparł William.

Wyszli z hali dworcowej ramię w ramię i stanęli w os5 lepiającym czerwcowym

słon5 cu.  Pogoda dopisywała juz*  od połowy maja.  Źawsze tak było tu na Po5 łnocy,

jakby na zamo5 wienie barbarzyn5 co5 w. Najmniej chmur pojawiało się na niebie włas5-

nie w najdłuz*szych dniach roku. Aldorent cieszył się, z*e jego ciało opina szczelnie

kombinezon,  utrzymujący  stałą  optymalną  temperaturę  i  wilgotnos5c5  organizmu.

Nie lubił upało5 w. Wprawdzie tu, w Entorii, temperatura w cieniu sięgała najwyz*ej

dwudziestu dwo5 ch stopni, ale w pełnym słon5 cu było duz*o więcej. Kiramczykom nie

przeszkadzało to w ogo5 le, ale oni byli przynajmniej dziesięc5  razy bardziej odporni

na przegrzanie niz*  ludzie.

Źno5 w to nieznos5ne uczucie dyskomfortu. Typowa polinejska ulica, kilkupozio-

mowa jezdnia, serpentyny dro5 g, tysiące pojazdo5 w sunących cicho jeden za drugim,

a na chodnikach tysiące przechodnio5 w spieszących jak co dzien5  do pracy i do szko-

ły. Sięgające chmur wiez*owce, ogromne pawilony handlowe, w kto5 rych moz*na było

robic5 zakupy przez cały dzien5  i jeszcze nie miec5 dos5c5, reklamy przyciągające wzrok

feerią s5wiateł. Centrum wielkiego miasta, cud techniki, wyznacznik postępu, powo5 d

do dumy dla całej  ludzkos5ci,  reprezentowanej tutaj  przez czterdziestomilionowy

sangacki naro5 d. Jakz*e moz*e mu się to nie podobac5? Jakie ma prawo wybrzydzac5 na

cos5 , co niewątpliwie odro5 z*nia ich, prawdziwych ludzi, od tych humanoido5 w o rozu-

mach małp? 
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A jednak zbudziła się w nim tęsknota za szumiącymi słodko lasami i otwartymi

przestrzeniami Entorii, za gruntowymi drogami, na kto5 rych podrzucało jak wszy-

scy  diabli,  za  widokiem drewnianych chat,  za  czym tam jeszcze...  Cholera!  ŹR eby

patrząc na taką autostradę. tęsknic5  za wąskimi, przytulnymi, wybrukowanymi uli-

czkami Archad, gdzie miesiącami nie widuje się samochodu! Czemu w jego głowie

rodzą się takie mys5 li? Gdyby mo5 gł usłyszec5  je idący obok i nie domys5 lający się ni-

czego Will! Te mys5 li kiedys5  go zgubią.

Czego  mu  brakowało?  Niczego  przeciez* ...  Miał  trzydzies5ci  lat,  był  młody,

zdrowy, silny, wspaniale umięs5niony – przy wzros5cie stu dziewięc5dziesięciu cen-

tymetro5 w waz*ył ponad sto kilogramo5 w i nie był to bynajmniej zbędny tłuszczyk –

przystojny, zarabiał duz*o, awansował szybko. W społeczen5 stwie był juz*  kims5  waz* -

nym i szanowanym, na dodatek, w przeciwien5 stwie do swoich kolego5 w po fachu,

miewał kobiety. Młode i piękne, kto5 re odchodziły od niego szybko, poniewaz*  zde-

cydowanie więcej czasu spędzał w pracy niz*  w domu. Albo wtedy, gdy zaczynał

mo5 wic5 im o swojej pracy zbyt duz*o. Ale przeciez*  tak szybko mo5 gł znalez5c5 następną.

Kobiet w Sangacji nie brakowało. 

Nie miał za to prawdziwych przyjacio5 ł. Nie czuł szczego5 lnej potrzeby bliskos5ci

z ludz5mi. Poza tym kto chciałby się przyjaz5nic5  z człowiekiem, kto5 ry bez zmruz*enia

oka pociąga za spust, jes5 li tylko dostanie taki rozkaz? Prawdziwy przyjaciel to ktos5 ,

kto akceptuje cię takim, jaki jestes5 , i zawsze goto5 w jest dzielic5 twoje rados5ci i smut-

ki. A kto chciałby dzielic5  rados5ci i smutki człowieka, kto5 ry następnego dnia moz*e

dostac5  zlecenie nawet na swojego najlepszego przyjaciela,  i będzie musiał je bez

wahania wykonac5?

Samocho5 d Willa okazał się byc5 jeepem na duz*ych, szerokich, przystosowanych

do trudnego terenu kołach. Aldorent wywnioskował z tego, z*e celem ich podro5 z*y

będzie kto5 rys5  z krajo5 w Kiramu, a nie Sangacja. Na drogach Kiramu z*aden delikatny

miejski samochodzik, stworzony do jazdy po idealnie gładkim asfalcie, nie spraw-

dziłby się na pewno. Poczuł, jak ogarnia go podniecenie. Mo5 głby nawet nazwac5 ten

stan szczęs5ciem, gdyby Eliminatorowi wolno było je odczuwac5. 

Will prowadził. Szybko wydostali się z miasta obwodnicą prowadzącą w kie-

runku po5 łnocno−zachodnim, co oznaczało, z*e wjechali na tereny nalez*ące do Ento-
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rian. Aldo odpiął od ramion płaszcz, a następnie zdjął hełm, spod kto5 rego wyłoniła

się pociągła, s5niada twarz ciemnowłosego męz*czyzny. Us5miechnął się i zapytał po-

nownie:

− Co mamy zrobic5?

William oddał na chwilę wo5 z automatycznemu kierowcy i ro5 wniez*  pozbył się

krępujących częs5ci stroju. Był nieco starszy od Aldorenta i odznaczał się jas5niejszą

karnacją. Ujął ponownie kierownicę i odparł:

− To dziwna misja.

Takie wyjas5nienie musiało na razie wystarczyc5  Aldorentowi. Uchylił okno od

strony pasaz*era. Otoczył go chłodny, orzez5wiający podmuch, nie mający nic wspo5 l-

nego z gorącym wiatrem Quatessinu czy krain Kiramu S= rodkowego, lez*ących dale-

ko od łagodzącego klimat oceanu. Po obu stronach szerokiego gos5cin5 ca wznosiły

się stare, sosnowe lasy. ŹR ywiczny aromat draz*nił nozdrza Aldorenta, budził dziwną

tęsknotę, ale i rados5c5, kto5 rej trudno było się oprzec5. 

W Sangacji nie było juz*  laso5 w. Wszystkie zostały wykarczowane pod pola up-

rawne, kto5 rych przeludniony kraj potrzebował coraz więcej. Drewno jako materiał

budulcowy nie było niezbędne, s5wietnie zastąpiły je tworzywa sztuczne. Większos5c5

ludzi dawno tez*  zapomniała, jaką przyjemnos5c5  daje spacer po lesie. Las jawił się

jako groz5ne i nieprzewidywalne zjawisko, w kto5 rym czają się dzikie bestie. Tylko

nieliczni Sangacjanie, tacy jak Aldorent, znali urok dziewiczych puszcz Entorii.

Droga opadała lekko w do5 ł  wzgo5 rza i  Will  jechał  powoli,  by mo5 c  w kaz*dej

chwili wyhamowac5,  jes5 li  na drodze pojawiłaby się sarna lub dzik. Jazda nie była

uciąz* liwa, amortyzatory działały znakomicie, dzięki czemu samocho5 d nie trząsł się

ani nie kołysał na boki. Aldorent rzucił okiem na pods5wietlaną tarczę zegara. Do-

chodziła druga po południu. Źegar pokazywał tez*  datę, mianowicie szo5 sty czerwca

576 roku, a jeszcze niz*ej tę samą datę według rachuby Kiramczyko5 w, by kierowca

lub  pasaz*er  nie  musiał  w  razie  nagłej  potrzeby  przeliczac5  w  pamięci  jednego

kalendarza na drugi. Płynący włas5nie miesiąc nosił we Wspo5 lnej Mowie zachwyca-

jącą, dz5więczną nazwę Flamerule, co znaczyło po prostu Nadejs5cie Lata. 

Wiedział doskonale, z*e kalendarz Kiramu nie pokrywa się z kalendarzem San-

gacji. Flamerule nie był ani majem, ani czerwcem. Sangacjanie zachowali tradycyj-
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ne, wzięte ze Starej Źiemi miesiące, zas5  Kiramczycy posługiwali się kalendarzem

solarnym, w kto5 rym początek i koniec czterech po5 r roku wyznaczały momenty obu

przesilen5  i  obu ro5 wnonocy. Wiosna, lato,  jesien5  i  zima podzielone były kaz*de na

trzy miesiące, liczące z reguły po ro5 wne trzydzies5ci dni.

Początkiem  nowego  roku  był  w  Kiramie  pierwszy  dzien5  miesiąca  Tarsak,

będący jednoczes5nie pierwszym dniem wiosny. Aldorent uwaz*ał w głębi ducha, z*e

ten wybo5 r jest ze wszech miar słuszny. Kolejny rok zaczyna się wraz z powrotem

słon5 ca i odradzaniem się przyrody, nie zas5  w s5rodku zimy, w jakims5  abstrakcyjnym,

nic nie znaczącym dniu pierwszego stycznia. Była to jedna z tych mys5 li, kto5 re prze-

zornie zachowywał dla siebie.

Dla Entorianina więc i kaz*dego innego Kiramczyka płynący dzien5  był osiem-

nastym Flamerule 1626 N.I. Tajemnicze litery oznaczały Nowe Imperium. Wczes5-

niej Kiram był rozbity na dziesiątki niezalez*nych pan5 stewek.

− Czy chodzi o Paulę Higgins?

Paula była zbuntowanym, niebezpiecznym cyborgiem, kto5 remu udało się zbiec

na terytorium Entorii. S= ciganie i eliminowanie włas5nie takich nielegalnych, ukry-

wających się przez długie lata między ludz5mi maszyn było jednym z obowiązko5 w

Williama, Aldorenta i ich kolego5 w.

− Nie, przeciez*  wczoraj dopadł ją i rozwalił Jeremy Jackson.

Black  powiedział  to  tonem  pełnym zdziwienia.  Nie  rozumiał  postępowania

kolego5 w, kto5 rzy nie interesowali się takimi najnowszymi ploteczkami w ŹSS.

− Co więc tu robimy? – w głosie Aldorenta było coraz więcej zniecierpliwienia.

Will popatrzył mu przez chwilę prosto w oczy i odparł:

− Słyszałes5  o operacji „Dzikus”?

− Bardzo mglis5cie, tylko plotki, nic konkretnego. To jakis5  eksperyment, tak?

−  Owszem.  Operacja  „Dzikus”  jest  eksperymentem  polegającym  na  pro5 bie

przystosowania  barbarzyn5 skiego  kiramskiego  dziecka  do  z*ycia  w  naszej  społe-

cznos5ci. Dziecko to ma byc5 dos5c5 duz*e, by pamiętac5 z*ycie w ojczystym kraju i dobrze

posługiwac5  się swoim językiem, lecz nie na tyle dorosłe, by nie dało się ukształ-

towac5 go zgodnie z naszymi pragnieniami.

22



− Rozumiem. Nie dos5c5  dojrzałe, by nie pozwoliło sobie zrobic5  prania mo5 zgu,

wystarczająco jednak duz*e,  by stawiało  opo5 r,  by obserwujący  je  eksperymenta-

torzy od siedmiu boles5ci mogli napawac5 się jego męczarnią i tęsknotą.

−  To,  co  robimy,  jest  eksperymentem  naukowym  i  niczym  więcej.  To  tak,

jakbys5my schwytali małpę, bo oni niewiele ro5 z*nią się od małp. Po kro5 tkim namys5 le

marszałek doszedł do wniosku, z*e dziecko powinno byc5  Entorianinem, bo to włas5-

nie Entorianie są najbardziej zacofani technologicznie ze wszystkich narodo5 w Kira-

mu, najbardziej zas5  dzicy z Entorian są wędrujący pasterze owiec. Dziecko ma się

wywodzic5 włas5nie z takiej gromady.

− Alez*  przeciez*  dla tego biedactwa to będzie jak przeskok w czasie o kilkaset,

a moz*e o kilka tysięcy lat!

− Włas5nie o to chodzi, o to chodzi, Aldo! Sprawdzimy, jak to dziecko poradzi

sobie w tak odmiennych warunkach. Źbadamy podatnos5c5  entorian5 skiego umysłu

na uczenie się,  jego elastycznos5c5,  jednym słowem rzeczywisty  iloraz inteligencji

Entorian,  bo jak dotąd wszystkie badania w tym kierunku okazywały się poraz* -

kami. Nie sposo5 b badac5  Entorian w ich własnym s5rodowisku, bo jakiej inteligencji

trzeba do wypasu owiec... Musimy przenies5c5 jedno z nich na nasz grunt, do naszego

s5wiata, dac5 prawdziwą wiedzę, prawdziwe wyzwania. Spro5 bujemy przekształcic5  to

dziecko w pełnowartos5ciowego obywatela Sangacji, posługującego się logiką, pat-

rzącego na rzeczywistos5c5  w sposo5 b obiektywny, nie zas5  kierującego się emocjami

i prymitywnymi wierzeniami.

Aldorent milczał ponuro. Wolał nie kontynuowac5  tej dyskusji. Wiedział dob-

rze, jaki los spotka go, jes5 li nie okaz*e się wystarczająco odporny fizycznie lub, co

gorsze,  psychicznie,  by  wykonac5  bez  sprzeciwu  kaz*de  powierzone  mu  zadanie.

Poinformowano go o tym, zanim został Eliminatorem. Albo podoła swoim zobo-

wiązaniom, albo sam zostanie wyeliminowany. Karą za błędy czy nieposłuszen5 stwo

jest s5mierc5. Źgodził się na to dawno temu. Jes5 li zostanie wydany na niego wyrok,

kaz*dy  z  jego dawnych kolego5 w będzie miał  prawo go zabic5.  Nawet  teraz,  w tej

chwili, Will mo5 gł go zabic5, jes5 liby uznał, z*e Aldorent zdradził ideały ŹSS. 

Powinien bardziej uwaz*ac5  na to, co mo5 wi, bo pewnego dnia rzeczywis5cie do-

słuz*y się tego smutnego losu.
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− Więc jaka jest nasza rola? – spytał. – Mamy porwac5 to dziecko, tak?

− Tak, i  przywiez5c5  do Derbachii,  a tam marszałek zdecyduje o jego dalszym

losie.

− Więc nie wiesz, co ma się potem z nim stac5?

− To, przyjacielu, wie w tej chwili tylko sam marszałek. Są tajemnice, kto5 rymi

nasz szef nie dzieli się z nikim.

Aldorent nie mo5 gł się powstrzymac5 od sarkastycznej uwagi:

− Tez*  mi trudna misja! Niebezpieczna jak cholera! Porwac5 bezbronne dziecko!

To ma byc5 zadanie dla Eliminatoro5 w?

− Kaz*da zagraniczna misja jest niebezpieczna.

− Tak, pamiętam. Tylko Sangacja jest bezpieczna, reszta s5wiata to dz*ungla.

−  Włas5nie,  dlatego  kazano  to  zrobic5  nam,  bo  tylko  my  umiemy  przetrwac5

w dz*ungli Imperium. Moz* liwe, z*e będziemy miec5 do czynienia z większą liczbą tych

dzikuso5 w, z*e dziecko trzeba będzie wyrwac5  ze s5rodka pochodu. Wiesz, jacy są ci

pasterze. Jes5 li pro5 bujesz zrobic5 krzywdę jednemu z nich, cała gromada staje w jego

obronie, a jes5 li podniesiesz rękę na dziecko, wydrą ci serce z*ywcem.

− Oni cholernie dobrze strzelają z łuko5 w, Will.

− Wiem. Sam widzisz,  z*e dostalis5my bardzo niebezpieczną pracę.  Nie mniej

ryzykowną od zadania, z kto5 rym tak s5wietnie poradził sobie nasz przyjaciel Jeremy.

− Wolałbym, z*eby nie doszło do walki.

Will nie odpowiedział. Jechali dalej w milczeniu, gdyz*  wyjas5nili juz*  wszystkie

związane ze zleceniem kwestie i nic więcej nie mieli sobie do powiedzenia. Łączyła

ich tylko praca. Nie martwiło to Aldorenta, gdyz*  wsłuchiwanie się we własne mys5 li

i podziwianie urozmaiconych krajobrazo5 w Entorii było o wiele bardziej zajmujące

niz*  to, co mo5 głby mu powiedziec5  Will. Całym z*yciem Williama było ŹSS. Od wielu

lat  nie  miał  partnerki,  a  moz*e  nie  miał  jej  nigdy.  Nie  miał  tez*  pasji,  rzadko

odwiedzał rodzinę, nie bywał w nocnych klubach, nie grał w bilard i nie chodził do

kina.  Pozwolił  zamienic5  się w maszynę do zabijania,  był  do kon5 ca  wierny przy-

siędze, kto5 rą złoz*ył. Nie rozmys5 lał za wiele, działał. Czy cos5  czuł? A po co miałby

czuc5? Uczucia wprowadzały zamęt, nie pozwalały skoncentrowac5 się całkowicie na
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zadaniu.  Pozwolenie  sobie na zbędne uczucie  mogło  kosztowac5  z*ycie.  Nikt  przy

zdrowych zmysłach nie wymagał od Eliminatora uczuc5.

−  Pokaz*ę  ci  mapę  –  powiedział  Will  i  uruchomił  wbudowany  w  tablicę

rozdzielczą komputer.

− Matrix, pokaz*  mapę Entorii – wydał polecenie gło5 wnemu serwerowi Sangac-

ji, potęz*nej jednostce ukrytej gdzies5  w podziemiach Derbachii, z kto5 rym połączony

był kaz*dy sangacki komputer. – Ź zaznaczonymi trasami przemarszu gromad pas-

terskich. Pokaz*  tez* , w kto5 rym miejscu jestes5my.

Na ekranie ukazała się z*ądana dwuwymiarowa mapa z wijącymi się z po5 łnocy

na południe  niebieskimi,  grubymi  liniami  przemarszu,  oraz  czerwonym punkci-

kiem niemal dotykającym najdalej na zacho5 d wysuniętej linii. Gdy Aldorent przyj-

rzał się dokładniej, dostrzegł, z*e czerwony punkcik przesuwa się bardzo powoli.

Will ro5 wniez*  popatrzył na ekran i odezwał się:

− No widzisz, dotarlis5my prawie na miejsce. Jeszcze trochę na wscho5 d i  po-

winnis5my ich zobaczyc5.

Okolica bardzo się zmieniła.  Jechali teraz przez słabo zalesioną ro5 wninę,  na

kto5 rej tu i o5 wdzie wyrastała na horyzoncie wies5 . Po pastwiskach wło5 czyły się stada

bydła i owiec. Po ich prawej ręce migotała w os5 lepiającym słon5 cu srebrna wstęga

rzeki.  Wnioskując  z  mapy,  musiała  to  byc5  Serpentynka,  dos5c5  płytka,  z  licznymi

brodami, dzięki kto5 rym przekraczanie jej nie nastręczało wędrowcom problemu.

Aldorent nie pamiętał, czy na Serpentynce są jakies5  mosty, chyba nie jechał nigdy

przez z*aden z  nich.  Nad brzegami  rzeki  rosły  gęsto  krzewy,  a  płaczące wierzby

zwie- szały smutno gałęzie nad płynącą z*wawo wodą.

− Są! – szepnął podekscytowany Will. 

Rozłoz*yli  się tak blisko,  z*e  aby ich zobaczyc5,  Aldorent nie musiał  sięgac5  po

lornetkę. To była bez wątpienia obozująca nad rzeką gromada pasterska. Gotowano

strawę, zbierano suche gałęzie, myto się, pilnowano stad zwierząt. Aldorent wie-

dział  bardzo duz*o  o  zwyczajach pasterzy  entorian5 skich,  gdyz*  w ciągu  ostatnich

dwo5 ch lat przeczytał przynajmniej trzydzies5ci ksiąz*ek o Entorii z biblioteki miej-

skiej, nie wspominając o publikacjach w Matrixie.
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Nic  nie  wskazywało  na  to,  by  Entorianie  zauwaz*yli  samocho5 d.  Byli  na  tyle

daleko,  z*e męz*czyz5ni dostrzegali  jedynie poruszające się figurki ludzkie,  lecz nie

rozro5 z*niali twarzy. Will zatrzymał wo5 z i sięgnął do skrytki po bron5 . Aldorent odpiął

od pasa kajdanki i sięgnął na tylne siedzenie po hełm.

− Źostaw – powstrzymał go towarzysz. – Po co? I bez sprzętu jestes5my dziesięc5

razy szybsi i bystrzejsi od kaz*dego dzikusa.

− Ale oni mają łuki, Will. Chciałbym wro5 cic5 do domu z całą twarzą.

William wahał się jeszcze przez moment, a potem skinął głową i ro5 wniez*  sięg-

nął po hełm. Ich sposo5 b postrzegania s5wiata zmienił się momentalnie. Teraz byli

nadludz5mi. Porozumiewali się za pomocą fal elektromagnetycznych generowanych

przez ich mo5 zgi i przetworzonych za pomocą aparatury w kasku tak, z*e docierały

do mo5 zgu partnera jako słowa. Niekto5 rzy nazywali to telepatią.

Aldorent nie przepadał za tą funkcją,  gdyz*  pozostawał anonimowy tylko do

momentu jej  uaktywnienia.  Kaz*dy mo5 zg wysyłał  specyficzne dla danej jednostki

fale. W ten i często tylko w ten sposo5 b kompletnie wyposaz*eni Eliminatorzy iden-

tyfikowali  się nawzajem.  Aldo korzystał  z nadajnika,  jak i  z  całego hełmu,  tylko

wtedy, kiedy musiał. Na co dzien5  wolał byc5 człowiekiem.

− Do rzeki! – odebrał mys5 l Williama. – Pod osłoną drzew będziemy trudniej

zauwaz*alni.

Przekradli się więc az*  do zalesionego zachodniego brzegu Serpentynki i  po-

suwali przed siebie zgięci wpo5 ł, bardzo czujni. Wydawało się, z*e nie grozi im z*adne

niebezpieczen5 stwo.  Woda rozbryzgiwała się wesoło na kamieniach,  z daleka zas5

dobiegały ich rozmowy i s5miechy Entorian. Nie wychwytywali sło5 w spos5ro5 d strzę-

po5 w niesionych przez wiatr rozmo5 w, poniewaz*  pasterze posługiwali się między so-

bą nie Wspo5 lną Mową, ale entorian5 skim.

Rzeka skręcała gwałtownie na wscho5 d, tworząc zakole, zas5  na jej lewym brze-

gu utworzyła się niewielka piaszczysta plaz*a, ukryta za murem gęstych zaros5 li. Na

tej plaz*y odpoczywała tro5 jka dzieci, a raczej dwoje dzieci i młoda dziewczyna. Mały,

kilkuletni, zupełnie nagi chłopczyk lepił babki z piasku, zas5  obie dziewczynki, za-

ro5 wno ta młodsza, jak i ta dojrzała, siedziały obok siebie i rozmawiały z przejęciem.

Obie były bose i wygrzewały jasne stopy w słon5 cu. Nie zdjęły ubran5 , a moz*e juz*  je
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z powrotem załoz*yły, gdyz*  na plecy i ramiona opadały im strąki mokrych rudych

włoso5 w.

− Kto5 res5  się nadaje, Will?

− Chłopaczek nie. Pewnie nawet nie potrafi jeszcze dobrze mo5 wic5, niczego nie

będzie pamiętał. Ta starsza tez*  nie, ona będzie pamiętała za duz*o.

− A więc...

− Tak.

Nie musieli  kon5 czyc5  swoich mys5 li.  Obaj s5wietnie wiedzieli,  co muszą zrobic5.

Pewnym, spręz*ystym krokiem wyszli spomiędzy drzew i zbliz*yli się do dzieci. Źa-

nim kto5 res5  z tamtej tro5 jki  zdąz*yło krzyknąc5  czy uciec, Aldorent obro5 cił młodszą

dziewczynkę na brzuch, a potem stanowczo, lecz tak, by nie uczynic5  jej krzywdy,

wykręcił rudowłosej ręce do tyłu i zapiął na nadgarstkach lekkie i mocne kajdanki

z tytanu. Dziewczynka pro5 bowała mu się wyrwac5  i krzyczała cos5  po entorian5 sku,

ale męz*czyzna trzymał ją mocno. 

Na twarzy starszej  Entorianki  odbiło się  najpierw przeogromne  zdumienie,

a potem złos5c5  i wreszcie nienawis5c5.  Niewiele mys5 ląc, dziewczyna chwyciła lez*ący

na brzegu kawałek drewna i zamierzyła się nim na napastnika. Celowała w hełm i z

pewnos5cią  uderzyłaby mocno.  Nie zdąz*yła tego zrobic5,  poniewaz*  Will  błyskawi-

cznie sięgnął po bron5 . Aldorent był jeszcze szybszy. Poderwał się z kolan i jedną

ręką wytrącił Willowi pistolet, drugą zas5  uderzył dziewczynę z całej siły w skron5 .

Nieprzytomna nastolatka potoczyła się po piasku, a zaskoczony William rozcierał

dłon5 . Nie sięgał powto5 rnie po lez*ącą w piachu bron5 .

− Co ty zrobiłes5? Dlaczego...?

− Po co zabijac5? Wystarczy ją ogłuszyc5, po co zaraz zabijac5?

− Przeciez*  to tylko dzikuska, jedna więcej, jedna mniej, jaka to ro5 z*nica?

Aldorent nie odpowiedział. Moz*e dobrze, z*e wybrał milczenie, gdyz*  kaz*de ko-

lejne zdanie mogło go kompletnie pogrąz*yc5. Tymczasem skrępowana dziewczynka

zdołała wstac5  na nogi i biegła w kierunku gromady, krzycząc głos5no. Natychmiast

pus5cił się za nią w pogon5 . Chwycił ją wpo5 ł i zakrył jej usta dłonią. Ugryzła go moc-

no, do krwi, ale nauczył się juz*  nie zwracac5 większej uwagi na bo5 l. Podnio5 sł dziecko,

przerzucił je sobie przez ramię i wro5 cił do Williama. Chłopczyk płakał głos5no.
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− Nie trac5my czasu – nadał do Willa. – Wracajmy do wozu. Moz*e usłyszeli jej

krzyk. Nie potrzeba nam więcej problemo5 w.

Pobiegli  w kierunku stojącego wciąz*  na drodze samochodu,  Aldorent  obar-

czony swoim z*ywym balastem,  zostawiając  wciąz*  nieprzytomną nastolatkę  oraz

płaczącego malca. Will zno5 w prowadził. Aldorent usadził dziewczynkę na tylnym

siedzeniu.  Aby  zbytnio  się  nie  wierciła,  poprosił  kolegę  o  drugą  parę  kajdanek

i spiął stopy Entorianki.

Usadowił  się  na przednim fotelu  dla  pasaz*era  i  zdjął  hełm.  Kolega poszedł

w jego s5 lady, a potem zawro5 cił samocho5 d i skierował na drogę powrotną, czyli na

południowy wscho5 d, ku Polinii. Źłapał jakąs5  sangacką stację radiową, by wysłuchac5

najnowszych wiadomos5ci  z  kraju.  Płace nauczycieli  zno5 w wzrosły,  rolnicy wciąz*

strajkowali.  A potem popłynęła jakas5  smętna piosenka,  jeden z najmodniejszych

ostatnio przebojo5 w.

− Dokąd ją wieziemy? – spytał Aldo po angielsku.

− Na razie do Kwatery Gło5 wnej. Tam marszałek zdecyduje, co robic5 z nią dalej.

Młodszy z Eliminatoro5 w odwro5 cił się i spojrzał na dziewczynkę. Wcisnęła się

w  kąt  i  patrzyła  na  Aldorenta  wrogo  spod  s5ciągniętych  brwi,  a  ręce  zacisnęła

w piąstki. Była w tym wzroku odwaga, a nawet zuchwałos5c5. Bez wątpienia bała się

potwornie,  ale  robiła  wszystko,  by  nie  okazac5  strachu.  Jej  sytuacja  była  bezna-

dziejna, była tu sama i bezbronna przeciwko dwo5 m wyszkolonym do walki męz*-

czyznom, a jednak te oczy ciskały gromy.

A potem Aldorent az*  wstrzymał oddech, gdyz*  to była ona! Nie mo5 gł się po-

mylic5, tylko jedna osoba na całym kontynencie miała takie hipnotyzujące, zielone,

ciskające pioruny oczy. Rozpoznałby ten wzrok nawet w piekle, wzrok, kto5 ry od-

mienił jego z*ycie. To była ona!
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ROZDZIAŁ III

DZIECKO SŁOŃCA

Przed dwoma laty wracał przez te tereny az*  z Gondwany, stolicy Imperium.

Tam, w kro5 lewskim mies5cie Iromadii, spotkał się z samym Imperatorem Kiramem

XXXIX. Władca okazał się niezwykle miłym starszym panem o czarnych, nieco po-

siwiałych na skroniach włosach,  wszyscy zresztą członkowie rodu kro5 lewskiego

charakteryzowali się ciemną, is5cie południową urodą. Kro5 l pos5więcił Aldorentowi

prawie godzinę. Rozmawiał z nim bez wyniosłos5ci,  niemal jak ro5 wny z ro5 wnym.

Wszystkie opowies5ci o ociekającym krwią Imperatorze okazały się bzdurami wy-

ssanymi z palca. Przepych Pałacu Kro5 lewskiego i otaczających go ogrodo5 w zrobił

na Aldorencie duz*e  wraz*enie,  osoba zas5  samego władcy,  a w szczego5 lnos5ci  jego

skromnos5c5 – jeszcze większe.

Postanowił  wro5 cic5  do domu przez Entorię,  choc5  na pewno byłoby szybciej,

gdyby pojechał przez Semalandię.  Jes5 li  chciał  zahaczyc5  o Entorię,  musiał  mocno

skręcic5  na wscho5 d  i  nadrobic5  sporo drogi,  a  jednak zdecydował  się  na to,  choc5

siedział za ko5 łkiem nieprzerwanie od dwudziestu godzin. Był sam i odpowiadało

mu  to.  Nie  czuł  zmęczenia,  przeciwnie,  był  oz*ywiony,  podniecony  i  szczęs5 liwy.

Przed godziną zaaplikował sobie zastrzyk pobudzający i sennos5c5  uleciała natych-

miast. Nawet bez zastrzyku czułby się dobrze, gdyz*  potrafił kontrolowac5  czynnos5ci

swojego organizmu w sposo5 b dalece przekraczający moz* liwos5ci zwykłego s5mier-

telnika, bez snu zas5  umiał się obchodzic5 nawet przez dwie doby.

Udało mu się wreszcie złapac5  sangacką stację radiową i słuchał teraz jakiejs5

skocznej piosenki. Palcami prawej ręki wybijał na kierownicy jej rytm. Chciał za-

haczyc5 o Entorię, poniewaz*  czuł się tutaj dobrze, lepiej niz*  w ojczyz5nie. Źachwycało

go w  tym kraju  wszystko:  przyroda,  obyczaje,  architektura,  wielka  prostota  we

wszystkich aspektach z*ycia,  charakterystyczna dla tego miejsca.  To nic,  z*e  drogi

były niero5 wne.
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Źamierzał  dotrzec5  do  Archad,  stolicy  Entorii.  Przespaceruje  się  kilkoma

wąskimi, wybrukowanymi uliczkami, popatrzy na czys5ciutkie, kolorowe kamienice

z parapetami przystrojonymi kwiatami, wreszcie zajdzie do kto5 rejs5  z kawiarenek

i na dworze, pod baldachimem, wypije spokojnie kawę. Moz*e zamo5 wi pieczen5  bara-

nią w ziołach... Albo nie, bo to jest danie obiadowe, a pora była wczesna. Źamo5 wi

jajecznicę na masełku z grubą pajdą z*ytniego chleba i popije to zboz*ową kawą. 

Nie obawiał  się posilac5  w zagranicznych jadłodajniach.  Przeszedł niedawno

zabieg, kto5 ry spowodował w jego organizmie kolejną mutację. Teraz jego przewo5 d

pokarmowy trawił wszystko, co wen5  wrzucono, nawet jedzenie Kiramczyko5 w. Dla-

tego chętnie spro5 buje entorian5 skich mieszanek ziołowych, sporządzanych z ros5 lin

trujących dla zwykłych ludzi.  Przyjrzy się z*yciu miasteczka i  jego mieszkan5 com,

spieszącym do swoich zajęc5. Entorianie mieli w sobie tyle entuzjazmu, zwłaszcza

latem. A potem pojedzie juz*  chyba prosto do Derbachii.  Musi  przeciez*  moz* liwie

szybko zdac5 marszałkowi raport z rozmowy z Imperatorem.

Krajobraz był piękny, a pogoda dopisała wyjątkowo. Błękitu nieba nie mąciła

nawet jedna chmurka, mimo to powietrze było chłodne, poniewaz*  minęła dopiero

szo5 sta rano. Źresztą tutaj nigdy nie było upało5 w. Rzucił okiem na zegar, odczytał

datę. Dwudziesty dzien5  czerwca, według Kiramczyko5 w pierwszy Eleasias. No tak... 

Westchnął. Nie miał po co jechac5  do Archad. Nie dostanie tam z*adnego s5nia-

dania. Wszystkie lokale będą zamknięte. W ten dzien5  wypadało największe s5więto

Kiramu, o charakterze gło5 wnie religijnym, na Po5 łnocy obchodzone szczego5 lnie uro-

czys5cie. ŹR aden Entorianin dzis5  nie pracował. Dla Aldorenta był to jeden z szeregu

zwyczajnych dni, podobnie jak dla większos5ci Sangacjan. Miliony ludzi wstały czy

wstaną dzis5  rano, wezmą prysznic, zjedzą s5niadanie i udadzą się do swoich zajęc5,

a potem wro5 cą z pracy, zjedzą kolację, zno5 w wezmą prysznic i połoz*ą się spac5. Nie

wydarzy się nic szczego5 lnego, nie przez*yją niczego niezwykłego. Nie przejmą się

faktem, z*e dzisiejszy dzien5  jest o minutę dłuz*szy od dnia, kto5 ry minął, czy od tego,

kto5 ry nadejdzie.

Nagle poczuł, z*e jego ten fakt obchodzi. A nawet bardzo go obchodzi. Mamy

letnie przesilenie, nigdy więcej ciemnos5ci! Nigdy więcej smutku! Czy nie tak czują

Entorianie? Jak nazywa się ta ich pies5n5 ? Natrafił kiedys5  na całkiem dobre tłuma-
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czenie tego tekstu we Wspo5 lnej Mowie, czytał tez*  kiepski przekład w języku an-

gielskim. Ale on pragnął zas5piewac5 pies5n5  po entorian5 sku. Nie potrafił, zanucił tylko

cicho melodię. Poczuł się tak dobrze i lekko, z*e mo5 głby jechac5 do samego wieczora

z chłodnym wietrzykiem rozwiewającym mu przez okno włosy.

Piosenka w radiu urwała się jak noz*em uciął,  a zamiast muzyki usłyszał na

częstotliwos5ci ŹSS głos łącznos5ciowca:

− Do wszystkich jednostek: jes5 li kto5 rys5  z was znajduje się teraz w Entorii lub

w jej najbliz*szym sąsiedztwie, niech się natychmiast zgłosi!

Dopadli mnie, pomys5 lał z irytacją Aldorent. Co za złos5 liwos5c5  losu. Nigdzie nie

miał spokoju.

Włączył mikrofon i powiedział:

− Źgłasza się Eliminator Morrison. Jestem w Entorii,  jakies5  pięc5dziesiąt kilo-

metro5 w od granicy, sto dwadzies5cia kilometro5 w od Archad. O co chodzi?

− Ź nieba pan nam spada, funkcjonariuszu Morrison! Jest problem w Go5 rach

Kenlackich. Będzie pan musiał zawro5 cic5 i poszukac5 zaginionego chłopca. 

− Jakiego chłopca?

− Ź naszego os5rodka kolonijnego u podno5 z*a Strandveinen wymknął się wczo-

raj wieczorem siedemnastoletni chłopak. Nie wro5 cił na noc do os5rodka, więc wy-

chowawcy bardzo się niepokoją. Dyrektor os5rodka dzwonił do nas i prosił, z*ebys5-

my wysłali tam funkcjonariusza, a najlepiej Eliminatora. Wie pan, gdzie lez*y masyw

Strandveinen?

− Oczywis5cie. Jak nazywa się chłopiec?

−  Andrew  Thomas.  Os5rodek  nazywa  się  „Pod  s5wierkami”.  Przesyłam  panu

zdjęcie chłopca, odciski palco5 w i wzo5 r siatko5 wki oka.

Wszystkie informacje pojawiły się na ekranie jego pokładowego komputera.

Patrząc  na  zdjęcie  chłopca,  Aldorent  nie  mo5 gł  powstrzymac5  mys5 li,  z*e  uroda

Andrew jest tak bardzo...  entorian5 ska. Płomiennorude włosy, zielone oczy, blada,

piegowata cera. Czy to spostrzez*enie mogło byc5 jakąs5  wskazo5 wką?

− Jadę tam. Proszę zameldowac5, z*e przyjąłem zgłoszenie.

Wyłączył mikrofon, ponownie ustawił stację z muzyką i zawro5 cił na wąskiej,

piaszczystej drodze. Jechał teraz na południe Entorii, w kierunku go5 r. Minął upra-
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wiane sangackimi metodami tereny rolnicze w sąsiedztwie Polinii. Przez długi czas

po jego prawej  ręce wznosiły się s5ciany zbo5 z* .  Źe wzgo5 rza ujrzał  cieniutką nitkę

autostrady, łączącej Polinię z przygraniczną metropolią Kolorado. Wszystkie san-

gackie miasta nosiły nazwy zaczerpnięte ze Starej Źiemi. Tylko stolica, Derbachia,

zachowała tradycyjną kiramską nazwę. Juz*  przed tysiącem lat, a moz*e wczes5niej,

wznosiło się w tym miejscu miasto zwane Derbachią. Oczywis5cie nie miało ono nic

wspo5 lnego z dzisiejszą dz*unglą ze stali i betonu. 

Wiedział doskonale, gdzie szukac5  masywu Strandveinen. Źnał topografię Go5 r

Kenlackich, poniewaz*  interesował się tym regionem, a w czasach studenckich upra-

wiał wspinaczkę wysokogo5 rską włas5nie w tych wysokich, surowych i majestaty-

cznych go5 rach  Po5 łnocy.  Na  Strandveinen  wspiął  się  przynajmniej  dziesięc5  razy.

W tamtych latach nie było jeszcze os5rodka „Pod s5wierkami”.  Korporacja McLaina

otworzyła ten hotel zaledwie rok temu. Źbudowano takz*e wyciąg wiodący na sze-

roką po5 łkę pod samym szczytem Strandveinen, skąd wwoz*one wagonikami dzie-

ciaki mogły podziwiac5 zapierające dech w piersiach widoki.

Dnem  szerokiej  doliny  s5 lizgał  się  po  kamiennych  progach  bystry  potok.

Nazywał się Myrr i cała dolina brała od niego nazwę. Aldorent dotarł do Doliny

Myrr dopiero po jedenastej. Źnalazł s5ciez*kę wiodącą do sangackiego os5rodka i po

niedługim czasie wjechał na asfaltowy podjazd prowadzący na parking.  Stały na

nim trzy autokary wycieczkowe, kto5 re przywiozły tutaj dzieci i musiały byc5  bez-

ustannie w pogotowiu, by w kaz*dej chwili zabrac5  kto5 res5  z nich, lub wszystkie, do

kraju. 

Sama placo5 wka był bardzo rozległa i zapewniała wczasowiczom wszelkie roz-

rywki. Hotel dysponował podgrzewanym basenem, kortami tenisowymi, dyskote-

ką, grami wirtualnymi, boiskiem do gier zespołowych, siłownią, kinem, nie wspo-

minając o luksusowych apartamentach i dobrej kuchni. Czasami zabierano dzieci

w zorganizowanych grupach na wycieczki po okolicy. Grupa szła zawsze pod opie-

ką wyszkolonego i uzbrojonego ochroniarza, kogos5  podobnego do niego samego, na

wypadek spotkania z Kenlacjanami i biwakującymi tu latem Entorianami. 
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Aldorent zgadzał się w stu procentach z tym, z*e dzieci nie powinny samotnie

wło5 czyc5  się po go5 rach, ale jemu zorganizowane formy wypoczynku nie podobały

się ani trochę. Lubił sam byc5 sobie panem i wędrowac5 tam, gdzie oczy poniosą.

W os5rodku panował nerwowy nastro5 j. Jedna z wychowawczyn5  poprowadziła

Aldorenta, przebranego w swo5 j kombinezon, do gabinetu dyrektora. Czekał on na

ŹSS-owca razem z zapłakaną kobietą, opiekunką grupy, do kto5 rej nalez*ał Andrew.

− Niech pan siądzie – dyrektor wskazał mu ręką krzesło naprzeciwko biurka.

− Dziękuję, postoję – odparł Aldorent głosem robota.

− Niech pan odnajdzie chłopca – w głosie dyrektora zabrzmiała błagalna nuta.

– Prosimy, niech pan go przyprowadzi do nas całego i zdrowego.

Młoda kobieta wybuchła płaczem i ukryła twarz w dłoniach. Aldorentowi zro-

biło się jej z*al. Wiedział, z*e jes5 li dzieciak się nie znajdzie, ona i dyrektor wylądują

w więzieniu, reszta personelu straci pracę, a os5rodek... Nie, nie zamkną go. Famis

McLain  był  zbyt  potęz*nym człowiekiem,  by  nie  zdołał  wybrnąc5  nawet  z  takich

kłopoto5 w. Jak zwykle ucierpią jedynie ci na dole drabiny społecznej, biedni, cięz*ko

pracujący obywatele. Tacy jak McLain zawsze wychodzą bez szwanku.

− Źrobię, co będę mo5 gł – zapewnił dwoje przeraz*onych ludzi.

A jednak niewiele mo5 gł zrobic5. Najpierw przejrzał teren os5rodka, choc5  dyrek-

tor zapewnił go, z*e tutaj szukano chłopca przez całą noc. Potem wjechał kolejką na

szczyt go5 ry, podejrzewając, z*e Andrew dostał się jakos5  do wagonika. Jednak z*aden

s5 lad nie wskazywał, by nastolatek przebywał w tym miejscu choc5by przez minutę.

Źresztą przewodnicy z os5rodka przeczesywali skalną po5 łkę kilka godzin wczes5niej.

Wro5 cił po swo5 j  samocho5 d i zjechał w dolinę. Postanowił ruszyc5  z biegiem Myrr.

Chłopiec  mo5 gł  przeciez*  wejs5c5  do  potoku,  pos5 liznąc5  się  na  kamieniach,  uderzyc5

głową o głaz i stracic5  przytomnos5c5.  Byc5  moz*e lez*y tam teraz, krwawiący, potrze-

bujący pomocy…

Na  południowym  stoku  Strandveinen  przycupnęło  kilka  go5 ralskich  chatek.

Drewniane domy kenlackich go5 rali odznaczały się strzelistą, bogato zdobioną ar-

chitekturą, pełną motywo5 w zwierzęcych i bajkowych. Drzwi wejs5ciowych strzegły

z reguły głowy smoko5 w, z kto5 rych paszcz buchały drewniane płomienie. Aldorent
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wybrał się do tej malen5 kiej wioski, zapukał do jednej z chat i we Wspo5 lnej Mowie

spytał, czy nie widziano kręcącego się samotnie po okolicy rudowłosego chłopca.

− Owszem, ostatnio kręci się tu mno5 stwo Entorian – odparła starsza Kenlac-

janka, spoglądając na niego z mieszaniną strachu, zdziwienia i niechęci. – Schodzą

się tu rok w rok.

− Chłopak nie jest Entorianinem. Jest Sangacjaninem, jak ja.

Wiedział doskonale, z*e bez maski rozmawiałoby mu się z tymi ludz5mi o wiele

łatwiej. Nie budziłby lęku. Podnio5 sł ręce i uwolnił się z hełmu. Na kobietę spojrzały

łagodne oczy przystojnego dwudziestoos5miolatka.

−  Nazywam się  Aldorent  Morrison.  Proszę,  jes5 li  mogą  mi  pan5 stwo  udzielic5

jakichkolwiek informacji, będę niezwykle wdzięczny. Bardzo zalez*y mi na odnale-

zieniu tego chłopca.

Kenlacjanka us5miechnęła się wreszcie. Ten Eliminator był inny niz*  tamci, kto5 -

rzy byli tu przed nim. Nie straszył, nie wymuszał posłuchu. Był taki ludzki.

− Nic nie wiem – powiedziała. – Nie zwracam większej uwagi na rudowłosych

chłopco5 w. Moz*e o innej porze roku... Ale teraz, kiedy są tu Entorianie, widok rudego

łba nikogo nie dziwi. Szczego5 lnie dzisiaj nie interesuję się specjalnie zaginionymi

młodzien5 cami.  Modlimy się od rana,  a o piątej  zaczynamy obchody.  Jest  s5więto,

młody człowieku. Pan takz*e powinien się pomodlic5, zamiast pracowac5.

− Jestem niewierzący – us5miechnął się z lekkim zawstydzeniem.

− Nie wierzy pan w Wielkiego Ducha? – zmarszczyła brwi.  – W tego,  kto5 ry

stworzył cały s5wiat, łącznie ze mną i z panem? W tego, kto5 remu pos5więcone jest

dzisiejsze s5więto?

− Pomodlę się do wszystkich bogo5 w, jes5 li dzieciak się znajdzie.

Źawahała się przez chwilę, po czym odparła:

− Proszę wejs5c5 do s5rodka. Moz*e ktos5  widział tego pan5 skiego chłopca.

Dalsze przepytywanie rodziny i sąsiado5 w starszej kobiety, kto5 rym przedstawi-

ła kro5 tko sprawę, nie przyniosło poz*ądanych efekto5 w. Nikt nie miał pojęcia, gdzie

moz*e się znajdowac5 Andrew Thomas. Poza wypiciem kubka gorącej kawy, Aldorent

nie odnio5 sł z tej wizyty z*adnych korzys5ci.
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Szedł teraz brzegiem potoku i rozmys5 lał o beznadziejnos5ci całej sprawy. Sa-

mocho5 d zostawił moz*e kilometr stąd, dobrze zabezpieczony. Uczciwie mo5 wiąc, nie

bał się o wo5 z. Kradziez*e na terenie Imperium zdarzały się bardzo rzadko. Jedynie

potomkowie  Źiemian  mieli  skłonnos5c5  do przywłaszczania  sobie cudzych rzeczy.

Kiramczycy byli bardzo uczciwi. A nawet jes5 li ktos5  włamie się do samochodu, nie

zdoła uruchomic5 silnika. Komputer reagował tylko na jego głos.

Siadł na kamieniu i zapatrzył się na wznoszące się nad nim dumnie szczyty.

Przenio5 sł wzrok na dolinę, kto5 rej dnem włas5nie wędrował. Strumyk Myrr s5piewał

nieprzerwanie wesołe pies5ni o bujnym z*yciu i przepychu letnich miesięcy. S=wierki

zwieszały nad wodą cięz*kie,  nabrzmiałe z*ywicą gałęzie,  s5ciez*ka wiła się między

drzewami, zas5  cała dolina obsypana była tysiącami białych i fioletowych krokuso5 w.

Na zboczach go5 r wyrastały niekiedy małe wsie. 

ŹR adnej zaawansowanej techniki, z*adnej stali i betonu. W go5 rze, na tle najczyst-

szego błękitu,  Aldorent dostrzegł sylwetki  dwo5 ch krąz*ących woko5 ł  siebie orło5 w.

Prawie raj  odzyskany.  Źapragnął  nagle  nie wracac5  do Sangacji.  Spędziłby resztę

z*ycia w tej uroczej dolinie, wybudowałby sobie taką drewnianą chatę o strzelistym,

kenlackim kroju i zamieszkałby w niej z ukochaną kobietą. I z*eby więcej nie musiał

nikogo zabijac5. Tak, to jest najwaz*niejsze. Nigdy więcej nie zabijac5. 

A  potem  us5miechnął  się  gorzko.  Kto5 ra  kobieta  z  jego  rasy  chciałaby  tutaj

zamieszkac5, daleko od cywilizacji, od kraju, od luksusu, do kto5 rego przywykła, od

wygo5 d,  bez kto5 rych nie umiała się obejs5c5?  Nie znał nikogo,  kto podzielałby jego

tęsknoty. Cała reszta Sangacjan czuła się znakomicie w s5wiecie ze stali i betonu.

Źamierzał włas5nie wstac5,  gdy dotarły do niego niesione przez wiatr strzępy

ludzkich rozmo5 w. A raczej niezupełnie ludzkich. Rozpoznał język, choc5  nie rozu-

miał  sło5 w.  Na  przełęczy  między  masywami  Strandveinen  i  Karriokyin  rozłoz*yli

obo5 z Entorianie. Pomys5 lał, z*e nie zaszkodzi spytac5  tych ludzi o zaginionego chłop-

ca. Podnio5 sł  się i  ruszył w ich kierunku.  Hełm nio5 sł  w ręce, nie chciał wzbudzic5

w nich wrogos5ci. Wystarczy, z*e rozpoznają w nim Sangacjanina, a Sangacjanie nie

cieszyli  się  w  Imperium  sympatią  ani  zaufaniem.  Niech  więc  chociaz*  dostrzegą

w nim człowieka, nie maszynę.
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Obchody letniego s5więta juz*  się rozpoczęły. Entorianie pozostawili  swo5 j  do-

bytek bez dozoru i zgromadzili się na rozległej hali. Niekto5 rzy przygrywali zgodnie

jakąs5  skoczną melodyjkę  na ro5 z*nych,  w większos5ci  drewnianych instrumentach.

Inni, szczego5 lnie młodziez* ,  pląsali w jej rytm. Starsi posiadali grupami na trawie

i wiedli spokojne, niekon5 czące się pogwarki. Dzieci bawiły się pod okiem dorosłych

lub w skupieniu, rozszerzonymi oczami obserwowały poczynania rodzico5 w i star-

szych. 

W pewnej odległos5ci od reszty towarzystwa usadowiła się na poduszce, jak na

tronie, starsza kobieta. Jej szyję zdobił naszyjnik z wilczych kło5 w, w siwiejące wło-

sy wplotła orle pio5 ra, a dłonie, duz*e, z*ylaste i spracowane, splotła na kolanach. Mu-

siała byc5  kims5  waz*nym, gdyz*  inni spoglądali na nią z szacunkiem. Kilka młodych

dziewcząt pro5 bowało zas5piewac5  do melodii wygrywanej przez muzykanto5 w.  Raz

po raz wybuchał tu i o5 wdzie perlisty s5miech. Obchody nie weszły jeszcze w kulmi-

nacyjną fazę, gdy modlono się w skupieniu, spoz*ywano rytualny posiłek, dzięko-

wano Wielkiemu Duchowi za cały szczęs5 liwie przez*yty rok, a na koniec padano na

kolana, by oddac5  czes5c5  słon5 cu. Na razie Entorianie po prostu bawili się, zapomi-

nając o wszystkich troskach.

Aldorent zatrzymał się w pobliz*u gromady i stał tak, nie bardzo wiedząc, co

powinien zrobic5.  Nie chciał  zakło5 cac5  obrządko5 w.  Wreszcie ktos5  z Entorian dost-

rzegł  go i  pokazał  sąsiadom.  Ci  z  kolei  wskazali  go innym osobom,  az*  wreszcie

wszystkie  oczy  zwro5 ciły  się  w  jego  stronę.  S=piew  zamilkł,  instrumenty  ucichły,

tan5 czący zatrzymali się, w kon5 cu nawet dostojna kobieta podniosła się i patrzyła na

niego pytająco. Teraz musiał juz*  cos5  powiedziec5.

−  Przepraszam,  z*e  przeszkodziłem...  naprawdę  wolałbym  tego  nie  robic5...

wasze s5więto wygląda tak ładnie... to moz*e powiem, co mnie tu sprowadza. Nazy-

wam się Aldorent Morrison i pracuję dla Źbrojnych Sił Sangacji. Szukam pewnego

chłopca, kto5 ry wymknął się z naszego os5rodka wypoczynkowego wczoraj wieczo-

rem i jeszcze nie wro5 cił. Moz*e będą pan5 stwo w stanie mi pomo5 c?

Gromada milczała. Ta cisza przedłuz*ała się i stawała się coraz bardziej krępu-

jąca. Wreszcie starsza kobieta odezwała się we Wspo5 lnej Mowie:
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− Jestem Kendra Amno, przewodzę tej wsi. A więc szuka pan chłopca, Sangac-

janina? Czy byłby pan łaskaw powiedziec5 nam o nim trochę więcej?

− Ma siedemnas5cie lat i nazywa się Andrew Thomas.

Następnie opisał kro5 tko wygląd chłopaka i spytał powto5 rnie, czy ktos5  z Ento-

rian nie natknął się przypadkiem na Andrew.

Kendra Amno odparła po dłuz*szym milczeniu, z rozmysłem dobierając słowa

i waz*ąc starannie kaz*de z nich:

−  No co5 z* ...  pan5 ski  chłopiec  tu  jest,  a  raczej...  był.  Byłam tak  zajęta  przygo-

towaniami do przesileniowych obchodo5 w, z*e nie dopilnowałam mojej  niesfornej

wnuczki. 

− Co się stało? – zapytał Aldorent.

− Niech Emana sama powie panu, co się stało – przywo5 dczyni przywołała ru-

chem ręki wnuczkę. – Niech ma odwagę, by przyznac5 się do błędu.

Do Aldorenta zbliz*yła się dziewczynka.  Siedziała poprzednio na uboczu,  nie

bawiąc się jak reszta młodziez*y, jakby trapiło ją cos5 , z czym nie umiała sobie pora-

dzic5. Cichym głosem zaczęła mo5 wic5:

− Wyszłam wczoraj wieczorem z obozu. Chciałam się przejs5c5. Lubię samotne

spacery, a wieczo5 r był taki piękny. Wie pan, tu, w go5 rach, na niebie błyszczy więcej

gwiazd niz*  na ro5 wninach.  Nad strumieniem spotkałam Andrew. Podobał mi  się,

więc zaczęłam z nim rozmawiac5. Był zabawny, miał problemy ze Wspo5 lną Mową,

ale dogadalis5my się. Przeszlis5my się trochę wzdłuz*  strumienia. Brodzilis5my w chło-

dnym nurcie Myrr, trzymając się za ręce, a potem... pocałowałam go – jej policzki

zarumieniły się gwałtownie, a głos zadrz*ał. – Pierwszy raz w z*yciu całowałam się

z chłopakiem i podobało mi się to. Źaprosiłam go do obozu. Chciałam, z*eby został

na s5więcie, z*eby zobaczył, jak się bawimy, z*eby usłyszał Pieśń triumfującej radości.

Wszyscy juz*  spali, ale w kociołku zostało trochę gulaszu. Nie chciałam, z*eby And-

rew był głodny. Mo5 wił mi, z*e nie jadł kolacji. Rozpaliłam więc ogien5 , podgrzałam

gulasz i poczęstowałam go. Źjadł, a potem... – tu usta dziewczynki wykrzywiły się

w grymasie płaczu – osunął się na ziemię i bardzo cierpiał. Trzymał się za brzuch

i jęczał.  Nie wiedziałam,  co mam robic5.  Byłam tak przeraz*ona,  z*e obudziłam ro-

dzico5 w, ale oni tez*  nie wiedzieli, co zrobic5.  Nawet babcia nic nie mogła poradzic5.
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Nie wiedzielis5my, co mu jest. Przynajmniej nie cierpiał długo. Źanim wstało słon5 ce,

juz*  nie z*ył. A my nadal nie wiemy, co robic5...

Emana wybuchła wreszcie długo powstrzymywanym płaczem. Nikt do niej nie

podchodził, nikt nie pro5 bował jej pocieszac5.

− Był taki uroczy, tak bardzo mi się podobał! – szlochała. – Chciałam byc5  dla

niego dobra, a on po prostu umarł! Tak z niczego po prostu umarł!

− Miałam zamiar odnies5c5  zwłoki do tego waszego os5rodka, ale dopiero jutro,

po s5więcie. Nie chciałam, by cokolwiek zakło5 ciło rados5c5, chociaz*  juz*  włas5ciwie zo-

stała zakło5 cona... – dodała Kendra Amno.

− Chciałbym zobaczyc5 zwłoki – powiedział Aldorent. – Moz*ecie mi je pokazac5?

Kendra zaprowadziła go w głąb obozu. Źa nimi szła płacząca Emana i jeszcze

kilkoro  Entorian.  Chłopca złoz*ono  w namiocie  i  przykryto  brązową  płachtą.  Al-

dorent wyciągnął zwłoki na s5wiatło dnia i  obejrzał je dokładnie.  Twarz Andrew

zastygła w grymasie  bo5 lu,  całe  ciało było lekko nabrzmiałe,  usta sine,  a  brzuch

twardy,  jakby  połknął  kamien5 .  Aldorent  nie  miał  najmniejszych  wątpliwos5ci,  z*e

chłopak  został  otruty.  W  gulaszu  Entorian  musiała  znajdowac5  się  trucizna.

Ź pewnos5cią  dosypano  do niego  jedną  z  tych słynnych entorian5 skich  przypraw,

komponowanych  z  zio5 ł,  kto5 rych  człowiek  nie  powinien  dotykac5  w z*adnym wy-

padku.

−  Wiem,  z*e  Sangacjanie  nie  mogą  jes5c5  wszystkiego,  co  my  –  odezwała  się

Kendra Amno – ale Emana tego nie wiedziała. To przeciez*  jeszcze dziecko. Dostała

ostrą naganę i ukarzę ją jeszcze nalez*ycie, ale nie dzisiaj. Dzis5  jest dzien5  rados5ci,

więc nikt nie powinien dzis5  cierpiec5.

No tak,  jasne. Dzis5  jest dzien5  rados5ci,  więc umarli  głosu nie mają.  Umarłych

chowa się w kąt, by nie przypominali, z*e opro5 cz rados5ci jest na s5wiecie cierpienie

i bo5 l. A rodzice Andrew Thomasa będą bardzo cierpiec5, gdy dowiedzą się, co się sta-

ło z ich synem. 

Aldorent  wiedział  doskonale,  co  musi  teraz  zrobic5.  Włoz*ył  hełm,  bo  od  tej

chwili był tu wyłącznie słuz*bowo. Juz*  nie był Aldorentem Morrisonem. Teraz miał

byc5  sędzią, ławą przysięgłych i katem w jednej osobie. Reprezentował całą sanga-

cką sprawiedliwos5c5, a ta była bezwzględna. Człowiek stracił z*ycie, zostało to udo-
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wodnione  ponad  wszelką  wątpliwos5c5,  a  stracił  je  z  winy  Entorianki,  tej  mło-

dziutkiej Emany, kto5 ra klęczała teraz obok zwłok chłopca i ocierała łzy. Jaką karę

przewidywała sangacka sprawiedliwos5c5  dla  Kiramczyka,  kto5 ry  przyczynił  się do

s5mierci człowieka? Wyrok mo5 gł byc5  tylko jeden: s5mierc5. I nigdy nie było z*adnych

okolicznos5ci łagodzących. Wykonac5 natychmiast!

Wyciągnął  prędko  bron5 ,  odbezpieczył  ją,  cofnął  się  dwa  kroki  i  wycelował

w klęczącą dziewczynę.

−  Przykro  mi,  Emano  –  powiedział.  –  Takie  są  zasady.  Źabiłas5  człowieka,

musisz umrzec5.

Tak trudno było pociągnąc5  za spust. Robił to juz*  wielokrotnie, więc co znaczył

ten jeden raz więcej. A jednak wahał się.

− Nie moz*e  pan jej  zabic5  –  powiedziała przywo5 dczyni  gromady.  – Ona jest

niewinna. To nie było morderstwo, tylko wypadek. Na Wielkiego Ducha, to jeszcze

dziecko! Niech pan nie psuje nam s5więta! Jaką rados5c5  wzbudzi w nas ods5piewanie

pies5ni, jes5 li moja wnuczka będzie lez*ała martwa, z kulą w piersi?

− Wiem, z*e to był wypadek – odparł Aldorent – ale to z*adna ro5 z*nica. Gdyby nie

ona, ten chłopiec wciąz*  z*yłby, więc jest winna. Gdyby jej nie spotkał, wro5 ciłby do

domu cały i zdrowy. Mam wyraz5ne rozkazy w takich przypadkach, a ignorancja nie

jest z*adnym usprawiedliwieniem.

−  To  okropne,  z*e  chłopak  nie  z*yje,  ale  ona  ma  piętnas5cie  lat!  –  krzyknęła

Kendra. – Całe z*ycie przed nią! To nie jest zła dziewczyna! Popełniła błąd, więc do-

stała nauczkę i nie popełni go nigdy więcej!

− Nigdy więcej? – odparł z goryczą Aldorent. – ŹR adne „nigdy więcej” nie przy-

wro5 ci temu biedakowi z*ycia, nie osuszy łez jego rodzico5 w.

Emana zaczynała powoli  pojmowac5,  jaki  los ją  czeka.  W jej  oczach zagos5cił

wyraz5nie  strach.  W kaz*dej  chwili  mogła  zerwac5  się  do ucieczki.  Musiał  strzelic5,

zanim dziewczynka zacznie uciekac5, albo babka lub kto5 res5  z Entorian rzuci się na

niego, by go powstrzymac5. No dalej! Strzelaj!

Nagle spomiędzy dorosłych wysunęła się jeszcze jedna dziewczynka, znacznie

młodsza od Emany, prawie dziecko. Źasłoniła winowajczynię własnym ciałem i pat-

rząc oprawcy prosto w oczy, powiedziała głosem mocnym i stanowczym:
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−  Jestem  Elaysią,  dzieckiem  słon5 ca.  To  jest  mo5 j  dzien5 ,  dzis5  mogę  dokonac5

wszystkiego. Nie zabijesz mojej siostry, bo musiałbys5  zabic5  takz*e mnie, a nie strze-

lisz do mnie. Rozkazuję ci mocą Wielkiego Ducha i potęz*nego słon5 ca: zostaw nas

w spokoju i odejdz5 !

Patrzyła na niego bez cienia lęku, zuchwale, zaczepnie, groz5nie. W zielonych

oczach gorzał płomien5 , wiara tak silna, z*e gdyby to dziecko powiedziało do go5 ry:

przesun5  się,  go5 ra  przesunęłaby się bez chwili  wahania.  W dwo5 ch zwierciadłach

duszy odbijała się wielka jasnos5c5, niemal rozsadzająca dziewczynkę od wewnątrz.

Nie mo5 gł,  nie był w stanie strzelic5.  Ręka opadła sama,  a bron5  wysunęła się

z bezwładnej dłoni. Wielokrotnie zastanawiał się potem, co nim w tym momencie

powodowało. Czy podjął własną, zaskakującą decyzję, czy tez*  nie sposo5 b było nie

posłuchac5 rozkazu Elaysii.

Cos5  jednak musiał postanowic5. Nie mo5 gł zostawic5  tej sprawy niedokon5 czonej.

To, co włas5nie zrobił, uwaz*ane było w ŹSS za zdradę wszelkich ideało5 w, za sprze-

niewierzenie  najgorsze  z  moz* liwych.  Stanął  po  stronie  Entorian  przeciwko  lu-

dziom. Karą za ten czyn była s5mierc5, a Aldorentowi z*ycie było wciąz*  miłe. Źwłoki

muszą zniknąc5 bez s5 ladu.

− Palicie zmarłych na stosie, tak? – zwro5 cił się do Kendry.

− Owszem, oddajemy ostatnią posługę naszym zmarłym pozwalając, by ogien5

strawił ich doczesną powłokę. Chronimy ich w ten sposo5 b przed han5 bą powolnego

rozkładu.

− Bardzo mądrze.  Ułoz*ycie więc pogrzebowy stos i  spalicie zwłoki  chłopca.

Źadbacie, by spalił się doszczętnie. Niech spłonie całe drewno, kto5 rego uz*yjecie do

zbudowania stosu, a kos5ci... Co robicie z kos5c5mi, kto5 re się nie palą?

− Wracają do ziemi. Ź tej ziemi powstajemy, na niej z*yjemy i do niej powracamy.

− S=wietnie. Więc zakopiecie kos5ci, ale tak, z*eby nie pozostał po miejscu ich uk-

rycia z*aden s5 lad, rozumie pani? To bardzo waz*ne.

− Czy nie powinnis5my raczej zwro5 cic5 zwłok rodzinie?

− W z*adnym wypadku. Ro5 bcie, co mo5 wię, a nikomu nie stanie się krzywda.
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Podnio5 sł upuszczony pistolet, odwro5 cił się i odszedł, nie oglądając się za sie-

bie.  Pozostawił  resztę w rękach Kendry Amno i  nie czuł niepokoju.  Wiedział,  z*e

Entorianie zrobią wszystko, by uniknąc5 dalszych kłopoto5 w. 

Resztę dnia spędził w go5 rach, wło5 cząc się bez celu i rozmys5 lając o wydarzeniu,

kto5 rego był s5wiadkiem. Wieczorem wro5 cił do os5rodka i zameldował ze smutkiem,

z*e wytęz*one poszukiwania zakon5 czyły się niepowodzeniem. Wysłuchał przy tym

kolejnej porcji z*alu opiekuno5 w. Naprawdę było mu szkoda tych przeraz*onych ludzi,

ale nic nie mo5 gł dla nich zrobic5. 

Źjadł wreszcie porządny posiłek i przespał się. Rankiem połączył się drogą ra-

diową z marszałkiem, powiadomił przełoz*onego o klęsce poszukiwan5  i spytał o dal-

sze rozkazy. Marszałek postanowił zorganizowac5  akcję na duz*ą skalę.  Wysłał do

Doliny Myrr najlepiej wyszkolonych funkcjonariuszy, psy s5 ledcze i s5migłowce, by

spenetrowały go5 rzysty teren z powietrza. Aldorent ro5 wniez*  brał udział w tych pra

cach. 

Oczywis5cie, mimo intensywnej kilkudniowej pracy oddziału nie znaleziono ani

chłopca, ani niczego, co w jakikolwiek sposo5 b odbiegałoby od normy. Nawet ŹSS-

owcy musieli się w kon5 cu poddac5. Wymieniono całą załogę os5rodka „Pod s5wierka-

mi”,  bezpos5rednio odpowiedzialni za bezpieczen5 stwo Andrew Thomasa trafili  za

kratki,  wzmocniono  zabezpieczenia  w hotelu  i  przydzielono  do ochrony jeszcze

więcej  męz*czyzn.  Famis  McLain  wyszedł  z  tego bez szwanku,  jedynie z  kontem

uszczuplonym o parę miliono5 w dolaro5 w. Podobno nawet nie przejął się tą stratą.

Ucierpiał za to Aldorent. Dostał naganę od marszałka za nieudolnos5c5, obcięto

mu premię, nawet zawieszono w wykonywaniu czynnos5ci słuz*bowych na cały mie-

siąc, ale potem sytuacja powoli wro5 ciła do normy. Kilka sprawnie przeprowadzo-

nych akcji pozwoliło mu odzyskac5  zaufanie przełoz*onego i kolego5 w oraz odbudo-

wac5 nadszarpniętą pozycję. Prawda o Andrew Thomasie nie wyszła na jaw.

Nigdy nie z*ałował, z*e podjął taką decyzję. Nie mo5 gł zrobic5 niczego dla chłopca,

dla jego rodziny ani dla pracowniko5 w placo5 wki. Bez względu na to, czy chłopiec nie

odnalazłby się wcale, czy odnalazł martwy, rezultat dochodzenia byłby taki sam.

Jedyną osobą, dla kto5 rej mo5 gł cos5  zrobic5, była entorian5 ska dziewczynka. 
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Nic nie mogło wro5 cic5  z*ycia chłopcu, ale mo5 gł ocalic5  z*ycie Emany. A czuł nie-

jasno, z*e nie ma większej ro5 z*nicy między tymi dwoma istnieniami. To nieistotne, z*e

odlegli przodkowie Andrew urodzili się w Stanach Źjednoczonych Ameryki, wszys-

cy zas5  przodkowie Emany przyszli na s5wiat na planecie Kiram. To nieistotne,  z*e

wychowywali się w zupełnie ro5 z*nych kulturach. Oboje mieli takie samo prawo do

z*ycia. Aldorent wiedział, z*e same takie mys5 li wystarczyłyby, by postawic5 go w stan

oskarz*enia, nie zwierzał się więc nikomu.

Sprawdził w sieci znaczenie słowa Elaysia. Pochodziło ono z języka mallover-

skiego i znaczyło apogeum, przesilenie. Tak z pewnos5cią brzmiało imię dziewczyn-

ki, niezwykłe w przypadku Entorianki. Musiała ona czuc5  się w jakis5  sposo5 b zwią-

zana z tym wyjątkowym dla jej społecznos5ci dniem. Na Źachodnim Wybrzez*u nada-

wano to imię niekiedy dziewczynkom, kto5 re urodziły się pierwszego Eleasias. Czy

włas5nie wtedy mała Entorianka obchodziła urodziny? 

Podobien5 stwo  brzmienia  sło5 w  Elaysia  i  Eleasias  uznał  za  nieprzypadkowe.

Nazwa letniego miesiąca oznaczała Wysokie Słon5 ce. Pochodziła z języka gondwan5 -

skiego, a nie malloverskiego, ale przeciez*  wszystkie języki Kiramu, jako izolowa-

nego kontynentu, musiały wywodzic5 się z jednego pnia.

Jak przystało na idealnego z*ołnierza i stuprocentowego męz*czyznę, jes5 li  ist-

niało niebezpieczen5 stwo, a on miał za zadanie ratowac5  cywilo5 w, najpierw zajmo-

wał się najsłabszymi i najbardziej bezbronnymi, czyli owymi osławionymi „kobie-

tami i dziec5mi”. Źawsze w takich chwilach przypominała mu się Elaysia, jej wzrok

rozkazujący,  odwaz*ny.  Budziła  się  wtedy  w  nim lekka  pogarda  dla  piszczących

z przestrachu, choc5 niewątpliwie pięknych Sangacjanek, kto5 rym pomagał. 

Nie mo5 gł się uwolnic5  od powracającego obrazu małej istotki płci z*en5 skiej, sta-

wiającej czoła potęz*nemu, uzbrojonemu męz*czyz5nie. Czuł, z*e ten obraz wraca nie

bez powodu. Niezwykłe, zielone oczy nakazywały mu cos5  zmienic5  w z*yciu. Moz*e

powinien przestac5  zabijac5? Ha, to nie było takie proste. Tłumaczył sobie, z*e zabi-

janie jest tylko częs5cią jego pracy. Ro5 wnie często ocala ludzkie istnienia, a ci, kto5 -

rych zabija, są w większos5ci niebezpiecznymi przestępcami. 

Ale piętnastoletnia Emana nie była niebezpiecznym przestępcą, a przeciez*  ona

takz*e znalazła się na lis5cie jego ofiar. A włas5ciwie została jego pierwszą i na razie
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jedyną niedoszłą ofiarą. Byłoby mu łatwiej, gdyby – wzorem swoich kolego5 w z pra-

cy – nie stawiał pytan5 ,  nie analizował rozkazo5 w, tylko posłusznie je wykonywał.

Byłoby mu łatwiej, gdyby pozostawił mys5 lenie innym, stojącym wyz*ej od niego. 

Na szczęs5cie, a moz*e na jego nieszczęs5cie, Aldorent, mimo szczerych wysiłko5 w,

nie potrafił przestac5 byc5 człowiekiem.

Odwro5 cił  się gwałtownie.  Urosła trochę przez dwa lata i  nabrała kobiecych

kształto5 w, ale to była ona! Jes5 li Elaysia go rozpozna i pis5nie choc5  sło5 wko na temat

tamtych wydarzen5 , jego z*ycie zawis5nie na włosku. Nie raz przyłapywał się na mys5 li,

z*e chciałby ją zno5 w spotkac5, ale teraz dałby wszystko, by znikła raz na zawsze.

− Moz*e powinnis5my ją wypus5cic5  – odezwał się do Willa po angielsku. – Mar-

szałek wolałby pewnie chłopca.

−  Jaka  to  ro5 z*nica?  –  zdziwił  się  jego  towarzysz.  –  Przeciez*  u  nich  kobiety

prawie nie ro5 z*nią się od męz*czyzn. Źapewniam cię, z*e dziewczynka będzie ro5 wnie

dobra jak chłopiec. Nie ma z*adnego powodu, by ją wypuszczac5.

Dalsze drąz*enie tej  kwestii  mogło byc5  dla Aldorenta niebezpieczne.  Źamilkł

więc i utkwił wzrok w przesuwającej się s5cianie lasu. Odezwała się za to dziew-

czynka:

− Moz*ecie rozkuc5  mi ręce. Jest mi niewygodnie, bardzo niewygodnie. Przeciez*

nie ucieknę.

Aldorent nawet nie drgnął, ale Will go ponaglił:

− No, rozkuj jej ręce. Przeciez*  nie wyskoczy z pędzącego samochodu. 

Aldo sięgnął ku dziewczynce i uwolnił przeguby jej rąk. Nic nie wskazywało na

to, by go rozpoznawała. Elaysia przez chwilę siedziała spokojnie, po czym rzuciła

się ku Willowi i zakryła mu dłon5 mi oczy. Męz*czyz5nie udało się zachowac5  panowa-

nie nad kierownicą. Jeep nie uderzył w z*adne z drzew, kto5 rych wznosiło się po obu

stronach drogi całe mno5 stwo. Mieli duz*o szczęs5cia. Aldorent w okamgnieniu oder-

wał dziecko od kolegi i rzucił na tylne siedzenie. Powto5 rnie skrępował jej ręce kaj-

dankami i zakneblował usta. Czuł jedynie strach o samego siebie. Czysty, zwierzęcy

strach przed s5miercią.
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− Po co ją  kneblujesz?  – odezwał  się  Will.  –  Niechby sobie pogadała,  jez*eli

będzie miała ochotę. Gadka jeszcze nikomu nie zaszkodziła, zwłaszcza w wykona-

niu dzikuski z Entorii.

− Wolę, z*eby siedziała cicho.

A włas5nie, z*e gadka w wykonaniu tej włas5nie dzikuski mogłaby bardzo zasz-

kodzic5  jemu. Czuł się bardzo niezręcznie. Spojrzał przelotnie w lusterko i stwier-

dził, z*e po policzkach Elaysii spływają łzy. Pomimo to nie zdjął kajdanek z jej rąk

ani nie wyjął knebla z ust. 

Jes5 li  będę  martwy,  nie  pomogę  jej  w  niczym.  Ta  mys5 l  bynajmniej  nie  roz-

grzeszała go we własnym sumieniu.

Pro5 bował rozmawiac5  z Willem na temat spraw, kto5 re ostatnio prowadzili, lecz

rozmowa wciąz*  się rwała. W Polinii wjechali na autostradę i skręcili na zacho5 d, ku

Sangacji. Teraz auto prowadziło się ro5 wno i szybko. Posterunek graniczny minęli

w błyskawicznym tempie. Obaj błysnęli odznakami ŹSS, dzięki czemu nikt nie s5miał

ich zatrzymywac5. 

Jakies5  pięc5dziesiąt kilometro5 w przed Derbachią Will zjechał na stację benzy-

nową. Źatankował, wsunął kartę kredytową ŹSS do szczeliny w automacie płatni-

czym, a następnie zwro5 cił się do Aldorenta:

− Będę w ubikacji. Tyle godzin jazdy...

Aldorent skinął głową. Odwro5 cił się i spojrzał na dziewczynkę. Juz*  nie płakała,

siedziała teraz pochmurna i smutna.

− Naprawdę bardzo mi przykro, Elaysio – odezwał się – ale nic nie mogę dla

ciebie zrobic5.

Błysnęła złowrogo oczami. Było tez*  w tym spojrzeniu bezgraniczne zdumienie.

− Źawrzyjmy układ. Źdejmę ci kajdanki i knebel, w zamian ty nie zdradzisz ni-

komu nawet sło5 wkiem, z*e juz*  się spotkalis5my. Dobrze, Elaysio?

Po chwili zastanowienia skinęła głową na znak zgody. Ledwo zdjął jej knebel,

odezwała się ponuro:

− Mam na imię Derra.

Źastygł z kajdankami w rękach, z twarzą wykrzywioną wyrazem ogromnego

zdziwienia.
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− Derra? Jak...? A Elaysia...? To nie...?

− Nie. Derra.

− A jak dalej? Moz*e Amno?

− Skąd pan wie? – w jej głosie zno5 w zabrzmiało zdziwienie.

− Kendra Amno to twoja babka, tak?

− Oczywis5cie, z*e tak.

− Matka twojej matki?

− Pewnie. Gdyby było inaczej, nie mogłabym się nazywac5 tak, jak ona.

Aldorent kątem oka uchwycił sylwetkę powracającego Williama.

− Pamiętaj, obiecałas5  – zwro5 cił się jeszcze do Derry.

William wsiadł do samochodu.  Aldorent prędko przeskoczył na miejsce kie-

rowcy.

− Źmienię cię teraz – powiedział. – Odpręz*ysz się trochę, Will.

− Widzę, z*e jej tez*  pozwoliłes5  się odpręz*yc5  – starszy z Eliminatoro5 w spojrzał

na siedzącą swobodnie dziewczynkę.

− Nie jest groz5na.

− Nie jest? Jak ci zasłoni oczy na autostradzie, to spowodujemy karambol jak

cholera. Przełącz lepiej na automatyczne sterowanie.

− Nie zasłoni mi oczu.

− Taki jestes5  pewien? A na jakiej niby podstawie?

− Derra nie zasłoni mi oczu.

− Ooo! Powiedziała ci swoje imię?

− Pewnie, z*e tak. Nazywa się Derra Amno.

− Szybko się dogadalis5cie – stwierdził z przekąsem Will. – Masz podejs5cie do

kobiet, przyjacielu.

Aldorent  nie odpowiedział.  Źaczął  się  zastanawiac5,  kiedy Will  czy  inni  ŹSS-

owcy zainteresowaliby się imieniem dziewczynki. Dla jego kolego5 w była zwierząt-

kiem, przedstawicielką gatunku wprawdzie interesującego, ale nie doro5 wnującego

ludziom inteligencją.  Ulubionym zwierzątkom nadaje się imiona,  nikt jednak nie

traktuje tych imion całkiem serio. A juz*  na pewno nie nadaje się im nazwisk. Mu-
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sieliby w kon5 cu jakos5  zacząc5 wołac5  na tę dziewczynkę, to pewne... Tyle z*e ona była

Derrą Amno. Juz*  była kims5 .

− Wypus5c5cie mnie – odezwała się dziewczynka głosem cichutkim i z*ałosnym. –

Przeciez*  nic złego wam nie zrobiłam, więc dlaczego mnie uwięzilis5cie?

Co tak naprawdę zadecydowało? S= lepy los, przypadek, fakt, z*e Derra znalazła

się w odpowiednim miejscu i czasie, a raczej nieodpowiednim? Jak wytłumaczyc5

dziecku, z*e pewne wydarzenia nie mają przyczyn? ŹR e ro5 wnie dobrze mo5 głby zostac5

porwany kaz*dy chłopiec lub dziewczynka w jej wieku?

− Nie bo5 j  się,  Derro –  bąknął  nies5miało  Aldorent.  –  Nie stanie  ci  się  z*adna

krzywda.

−  To  wypus5c5cie  mnie!  Po  co  jestem  wam  potrzebna?  Kiedy  pozwolicie  mi

wro5 cic5 do domu?

− Źostałas5  wybrana spos5ro5 d miliono5 w,  droga panienko – powiedział Will.  –

Urodziłas5  się pod szczęs5 liwą gwiazdą. Dane ci będzie przeskoczyc5 w parę lat stule-

cia rozwoju cywilizacyjnego. Ź dzikuski staniesz się cywilizowaną kobietą.

− Ja jestem cywilizowana! Źnam Wspo5 lną Mowę, umiem wymienic5  wszystkie

kraje Kiramu wraz ze stolicami. Nie trzeba mnie cywilizowac5. Kiedy mnie wypus5-

cicie?

Męz*czyz5ni  milczeli.  Odpowiedz5  na  uporczywie  powtarzane  pytanie  Derry

brzmiała „nigdy”, a obaj obawiali się jej gwałtownej reakcji na ruchliwej autostra-

dzie. Nie chcieli teraz szarpac5 się z Entorianką.

− Rodzina będzie mnie szukac5.  Nie spoczną, po5 ki  mnie nie znajdą – mo5 wiła

dziewczynka nabrzmiałym łzami głosem. – Moja babka nie daruje wam tego. Źnaj-

duję się pod jej  opieką,  podobnie jak wszyscy w gromadzie.  Podnosząc na mnie

rękę, uderzylis5cie w nią, a ona nie pozwoli się obraz*ac5. Będzie was s5cigac5 tak długo,

az*  was dostanie. Wo5 wczas kaz*e was przywiązac5  do drzew i szyc5  strzałami, az*  wy-

zioniecie ducha. Tak się karze w Entorii porywaczy.

− Przepio5 reczka zaczyna grozic5!  –  parsknął  s5miechem Will.  –  Koteczku,  ani

trochę nie boimy się twojej babci!

− To zaczniecie się bac5! – os5wiadczyła Derra z mocą. – Ona nie wybacza takim

jak wy!
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Aldorent nie potrafił oprzec5  się mys5 li, z*e Derra jednak się myli. Kendra Amno

wydała mu się kobietą mądrą i  rozwaz*ną,  przedkładającą negocjacje  nad uz*ycie

siły.  Choc5  taka postawa mogła sprawiac5  wraz*enie tcho5 rzostwa, nie porywała się

z motyką na słon5 ce. Musiała doskonale wiedziec5, z*e ich prymitywne łuki nie zdzia-

łają wiele przeciw zaawansowanej technologii Sangacjan. Źas5  w połączeniu z niena-

wis5cią i pogardą, jakie z*ywiła wobec rdzennych Kiramczyko5 w większos5c5  ludnos5ci

Sangacji, kaz*de gwałtowne posunięcie mogło skon5 czyc5  się z5 le w większym stopniu

dla Kiramczyko5 w. Agresja wywołuje agresję, jej łan5 cuch narasta i trudno go potem

przerwac5. 

Kendra nie zaryzykowała z*ycia swojego ani swoich ziomko5 w, by ocalic5 Emanę.

Wątpił, czy zrobi więcej dla Derry. Gdzie przebiega granica między tcho5 rzostwem a

rozsądkiem? Gdzie kon5 czy się sprawiedliwos5c5, a zaczyna prymitywna zemsta? Czy

ktokolwiek z ludzi czy Kiramczyko5 w umie bezbłędnie nakres5 lic5 te granice?

Derra była chyba inna niz*  babka, do przesady wyczulona na punkcie sprawie-

dliwos5ci,  bardziej  bezwzględna.  Moz*e  jej  charakter  złagodnieje z wiekiem. Moz*e

dziewczynka nauczy się,  z*e  w z*yciu nie wszystko jest  czarne lub białe.  Czasami

trzeba odstąpic5  od wartos5ci i ideało5 w, kto5 re wyznawało się od malen5 kos5ci. Trzeba

nauczyc5  się przebaczac5...  Nie, ŹSS nie przebacza nigdy, jakie ma więc prawo wy-

magac5 od innego człowieka czegos5 , czego nie wymaga od siebie?

Ostra jasnos5c5  południa stała się łagodną złocistos5cią wieczoru, gdy dotarli do

przedmies5c5  Derbachii. To włas5nie na obrzez*ach miasta wznosiły się osiedla miesz-

kaniowe. W centrum pracowało się, robiło zakupy i brało udział w najgłos5niejszych

wydarzeniach kulturalnych Sangacji. Kwatera Gło5 wna Źbrojnych Sił Sangacji mies5-

ciła się w południowej częs5ci miasta, na peryferiach Derbachii. Dalej na południe

rozciągały się juz*  tylko uprawy ziemniako5 w. 

Przejazd przez miasto zajął  Aldorentowi  prawie dwie godziny,  mimo iz*  ko-

rzystał z obwodnicy. Nie miał tego dnia szczęs5cia do s5wiateł, czerwone zapalały się

jak na złos5c5 tuz*  przed nimi. Nie zaryzykowałby twierdzenia, z*e ruch był wyjątkowo

duz*y.  Ruch był taki  jak zwykle,  nieustający,  niestrudzony. Prawie kaz*da rodzina

w Derbachii miała przynajmniej jeden samocho5 d. Niemal kaz*dy dorosły obywatel

legitymował się prawem jazdy.  Istniał  wprawdzie transport publiczny,  został  on
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jednak we wszystkich miastach przeniesiony pod ziemię. Drogi naziemne pozosta-

wiono samochodom. 

To  miasto  nie  zasypiało  nigdy.  Pracowało  się  tu  przez  całą  dobę,  na  kilka

zmian. Ro5 wnie dobrze moz*na było wstawac5  do pracy o szo5 stej rano, jak i o dzie-

wiątej wieczorem. Sangacjanie dawno juz*  nie przestrzegali tradycyjnego podziału

czasu na dzien5  i noc. Przestronne wnętrza z przyciemnionymi szybami lub całkowi-

cie  pozbawione okien  oraz  wszechobecne  os5wietlenie  elektryczne sprawiały,  z*e

ro5 wnie łatwo było zamienic5  dzien5  w noc, jak i noc w dzien5 . Biorąc dodatkowo pod

uwagę fakt,  z*e  na tych szerokos5ciach geograficznych słon5 ce przez dwa miesiące

praktycznie nie zachodziło, a przez dwa inne praktycznie się nie pokazywało, łatwo

było zrozumiec5, z*e ludzie spali, pracowali i bawili się w najdogodniejszych godzi-

nach, ignorując rytm wyznaczany przez gwiazdę.

Wszystkie parki miejskie ulokowano w pobliz*u dzielnic mieszkalnych, a cent-

rum było  zupełnie  pozbawione  zieleni.  Tutaj  kro5 lowały  stal,  beton,  asfalt,  szkło

i tworzywa sztuczne.  Mimo to  Derbachijczycy  lubili  chyba swoją  hałas5 liwą,  roz-

błyskującą tysiącami s5wiateł stolicę. Derra przyglądała się temu wszystkiemu przez

szybę z rosnącym lękiem malującym się na twarzyczce. Postanowiła, z*e nie będzie

płakac5, ale ucisk w gardle nie ustępował. 

Jeden z jej największych, tajonych lęko5 w włas5nie stawał się rzeczywistos5cią.

Wielkie miasto! Nie, największe miasto na kontynencie, szczyt moz* liwos5ci urbani-

zacji, miejsce, w kto5 rym nie pozostało nic naturalnego. Przyroda została pokonana

i zmuszona do odwrotu, wszystko woko5 ł stworzone było ludzką ręką. Nawet gołę-

bie nie spacerowały po skwerach, nawet owady gdzies5  przepadły, nawet słon5 ce nie

docierało do głębin ukrytych między potęz*nymi budowlami. Gdyby ci dwaj męz*-

czyz5ni pus5cili ją teraz wolno, nie wiedziałaby, co począc5. Była tutaj sama, zagubio-

na, przeraz*ona i dwunastoletnia. Jej rodzina, wszyscy, kto5 rych znała i kochała, zo-

stali w Entorii. Cały jej znany, kochany i bezpieczny s5wiat, w kto5 rym się obracała,

został gdzies5  daleko na wschodzie. A ona nie umiała nawet dobrze czytac5 map. 

Aldorent  wprowadził  ją  do  jednopiętrowego,  szarego  budynku,  w  kto5 rym

mies5ciły się biura ŹSS. Lekko pchnął dziewczynkę w kierunku zamkniętych drzwi

na samym kon5 cu korytarza. William szedł tuz*  za nimi. Derra zaczęła się zastana-

48



wiac5,  czy nie powinna spro5 bowac5  ucieczki. Doszła jednak do wniosku, z*e w tym

miejscu nie ma z*adnych szans. Musi poczekac5 na bardziej sprzyjającą okazję.

Aldo  zapukał.  Drzwi  rozsunęły  się  na  dwie  strony  bez  udziału  człowieka.

Oczom obu męz*czyzn i Derry ukazało się przestronne wnętrze biura. Okno nasta-

wiono na maksymalną przepuszczalnos5c5  s5wiatła, w pomieszczeniu panowała więc

jasnos5c5  dnia. Gło5 wnym meblem było biurko, wielkie i solidne, z tworzywa imitu-

jącego ciemne  drewno.  Opro5 cz  tego w pokoju  znajdowała  się  wykładzina,  kilka

krzeseł  pod s5cianami,  poroz*e  jelenie na południowej  s5cianie,  białe  niedz5wiedzie

futro  na  s5cianie  po5 łnocnej  oraz  szafka  na  dokumenty.  Gabinet  umeblowany  był

skromnie, a nawet surowo. Ten wystro5 j  wnętrza sam w sobie duz*o mo5 gł powie-

dziec5 o człowieku, kto5 ry tutaj urzędował.

Źza  biurka podnio5 sł  się  starzec.  Był  łysy  jak  kolano.  Sko5 rę  na  twarzy  miał

pomarszczoną, ale jego ciało wciąz*  zachowywało siłę, krzepkos5c5  i zdrowie. Ubrany

był w czarny mundur ŹSS, zapięty pod samą szyję, z dystynkcjami wskazującymi na

najwyz*szy w Sangacji stopien5  wojskowy. Był niegdys5  Eliminatorem, lecz dawno juz*

przestał wykonywac5 pracę Aldorenta i Williama. Nie wło5 czył się po kontynencie, by

wymierzac5  sprawiedliwos5c5  tym, kto5 rzy zdołali jej umknąc5. Teraz zza biurka wyda-

wał rozkazy młodszym, sam nie wystawiając się na niebezpieczen5 stwo. 

− Czekałem na was – przemo5 wił we Wspo5 lnej Mowie głosem niskim i tak głę-

bokim, jakby wydobywał się z czelus5ci piekielnej. 

Para głęboko osadzonych, błyszczących, ciemnych oczu wpatrywała się w całą

tro5 jkę spod krzaczastych brwi w sposo5 b  przenikliwy, niepokojący,  jakby starzec

chciał  przewiercic5  tym wzrokiem na wylot  stojących przed nim ludzi.  Aldorent

zawsze czuł się trochę nieswojo, gdy musiał stanąc5  twarz w twarz z przełoz*onym

i wytrzymywac5  ten wzrok, kto5 ry zdawał się wydobywac5  na s5wiatło dzienne wszy-

stkie jego najbardziej osobiste, najpilniej strzez*one sekrety. Wielu funkcjonariuszy,

zwłaszcza młodszych, nie wytrzymywało tego spojrzenia. Miękli, zaczynali się ją-

kac5,  przestępowali z nogi na nogę, plątali się w zeznaniach, spowiadali z błędo5 w

całego z*ycia.  Tacy ludzie zwykle byli natychmiast usuwani z ŹSS,  bo nie było tu

miejsca dla mięczako5 w. 
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Jednak Aldorent wiedział, z*e nawet ten starzec jest tylko człowiekiem. Nie ma

boskiej mocy, choc5  udaje ją z niezłym rezultatem. Ma ogromną władzę, ale wciąz*

jest tylko człowiekiem.

− Melduję,  z*e wykonalis5my zadanie,  panie marszałku – odezwał się William

przyjmując postawę zasadniczą. Aldo poszedł w jego s5 lady.

− Spocznij, panowie! – rzucił niby niedbale marszałek. – Dobrze wykonalis5cie

robotę, bardzo dobrze!

Czarne  oczy  wpatrywały  się  uporczywie  w  małą,  miedzianowłosą  istotkę.

Dziecko odwaz*nie wytrzymywało ten wzrok. Aldorent przysiągłby, z*e zielone oczy

Derry zaczynają płonąc5  tym samym wewnętrznym ogniem, jakim zapłonęły przed

dwoma laty u sto5 p Strandveinen. Starzec spotkał wreszcie godną przeciwniczkę. 

Ale i Derra nie trafiła na słabego. Marszałek nie był kims5 , kogo mogłaby nagiąc5

do swojej  woli  ro5 wnie łatwo jak Aldorenta.  Źacisnęła pięs5ci.  Ź jej  postawy ema-

nował gniew, bezbrzez*ne, szlachetne oburzenie na ludzi, kto5 rzy przemocą fizyczną

zmuszali innych do posłuszen5 stwa. A takz*e ws5ciekłos5c5, z*e ona sama jest od prze-

ciwniko5 w znacznie słabsza i nie moz*e ich pokonac5. 

Nie zdołała zdusic5  w sobie całego lęku.  Broda drz*ała jej  coraz gwałtowniej.

Była na terytorium wroga. Entoria pozostała daleko, a Derra nie mogła czerpac5 siły

z jej ziemi.

− Doskonały okaz – odezwał się wreszcie przełoz*ony. – Jest idealna. Naprawdę

dobra robota.

− Jestem Derra Amno ze wsi Soko5 ł w Entorii Źachodniej – odparła z najwię-

kszą godnos5cią,  na jaką było ją stac5.  Pomimo to jej głos drz*ał lekko. – Pochodzę

z rodu Amno, kto5 ry przewodzi gromadzie od czterech pokolen5  i nigdy nie zostawia

członko5 w swojej rodziny w potrzebie.

− Jej babka wyrwie nam serca z*ywcem – dodał drwiącym tonem Will.

Jedno spojrzenie marszałka wystarczyło, by umilkł.  Starzec ponownie skupił

całą uwagę na dziecku.

−  Jest  doskonała.  Niełatwo  będzie  złamac5  od  razu  jej  opo5 r,  ale  to  bardzo,

bardzo dobrze!

Podszedł do Derry i połoz*ył dłon5  na jej ramieniu.
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−  A  ja  jestem  Stanley  Raszkiewicz,  marszałek  Źbrojnych  Sił  Sangacji.  Mam

nadzieję, z*e się zaprzyjaz5nimy, bo spędzimy razem duz*o czasu.

Dziewczynka cofnęła się o dwa kroki, uwalniając się z us5cisku jego ręki.

− Nie zaprzyjaz5niam się z przestępcami. Chcę wro5 cic5  do domu. Dlaczego mnie

uprowadzono?

Wiedziała, z*e teraz nie wolno jej się rozpłakac5.  To ten stary człowiek był jej

wrogiem.  Był  uosobieniem  wszystkiego,  czego  nienawidziła.  To  on  pociągał  za

wszystkie sznurki. Nie mogła się rozkleic5 juz*  przy pierwszym spotkaniu.

− Dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Ile masz lat?

− Pierwszego Eleasias skon5 czę dwanas5cie.

− S=wietnie!  O kogos5  takiego włas5nie  mi chodziło.  Panowie – zwro5 cił  się do

młodych funkcjonariuszy po angielsku – operację „Dzikus” będę nadzorował oso-

bis5cie. Obydwaj zasłuz*ylis5cie na premię.

− Dziękuję,  panie marszałku – odezwał się bezbarwnym głosem Aldorent.  –

Nie uwaz*am jednak, z*e dokonalis5my czegos5  nadzwyczajnego. To nie było trudne

zadanie.

− Nie mielis5my z*adnych problemo5 w z porwaniem dziecka – dodał William. –

Źaskoczylis5my ją nad rzeką bezbronną i samą, jes5 li nie liczyc5  małego chłopca i na-

stolatki. Dziewczyna była krewka, rzuciła się na nas z kawałkiem drewna w ręce.

Rzuciłaby się i z gołymi pięs5ciami w obronie tej małej. Musiałem ją ogłuszyc5, tak

z*eby nie zrobic5  jej większej krzywdy. Źawsze dziwnie się czuję, kiedy zabijam ko-

bietę, nawet taką, kto5 ra walczy jak męz*czyzna. Nie lubię tego robic5.

To nie było tak,  pomys5 lał  ze złos5cią Aldorent.  Źabiłbys5  dziewczynę,  draniu,

gdybym ci na to pozwolił. Łz*esz jak pies, Williamie Blacku. Kaz*de kłamstwo przej-

dzie ci przez gardło, byleby tylko podlizac5 się obmierzłemu staruchowi.

Lecz  nie  wypadało  mu  przytaczac5  własnej,  prawdziwszej  wersji  wydarzen5 .

Źarzucenie kłamstwa koledze traktowane było w ŹSS bardzo powaz*nie. Jes5 li bra-

kowało mu niezbitych dowodo5 w, z*e Will łz*e, postąpi mądrzej, milcząc. Co5 z*  go to

zresztą obchodzi? Najwaz*niejsze było, z*e ocalił z*ycie Emany – jes5 li to była ona – po

raz  drugi.  Źawstydził  się,  uprzytomniwszy  sobie  nagle,  z*e  jedyną  osobą,  kto5 rej

zdanie rzeczywis5cie się dla niego liczy, jest Derra Amno.
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− Co z nią zrobimy? – odezwał się głos5no.

− Tu nie moz*e zostac5 – powiedział marszałek. – Źnajdziemy jej nowy dom, a do

tego czasu jeden z was musi się nią zając5. Czuję, z*e praca z nią będzie najbardziej

fascynującym  dos5wiadczeniem  mojego  z*ycia.  Łamanie  oporu  Entorianki,  jakz*e

dumnej małej Entorianki!

− Mogę się nią zając5 – odezwał się Aldorent.

Poczuł ulgę, kiedy zrozumiał, z*e tego włas5nie pragnął. O tym marzył od chwili,

w kto5 rej odkrył, z*e porwana dziewczynka jest jego „Elaysią”. Uz*ywał w tej rozmo-

wie niezmiennie języka gondwan5 skiego, gdyz*  wiedział doskonale, z*e posługiwanie

się językiem narodowym w obecnos5ci cudzoziemca jest w Kiramie duz*ym nietak-

tem. Rozmowę nalez*ało prowadzic5 tak, by wszyscy znajdujący się w pomieszczeniu

wiedzieli,  o  co w niej  chodzi.  Aldorent  przestrzegał  dobrych obyczajo5 w Kiramu

nawet wtedy, gdy inni Sangacjanie je lekcewaz*yli.

−  Mo5 wiłes5 ,  z*e  chciałbys5  się  oz*enic5,  Aldo  –  odparł  marszałek  tonem,  kto5 ry

dawał się odczytac5 zaro5 wno jako kpina, jak i dobroduszny z*art – więc wez5  ją sobie!

Jest twoja, synu. Ale będziesz musiał mi ją wkro5 tce zwro5 cic5.

Aldorent podszedł do Derry i  ujął  jej  nieduz*ą  piąstkę w swoją wielką,  silną

dłon5 .  Delikatnie  rozginał mocno zacis5nięte  palce dziewczynki,  niemal  powbijane

w ciało.  Wreszcie poczuł,  z*e  jej  napięcie ustępuje.  Derra oddała mu us5cisk,  choc5

obejmowała dziecięcą ręką jedynie palce Aldorenta. 

Tak wyprowadził ją z biura, a następnie z budynku, by zawiez5c5  dziewczynkę

do swojego mieszkania.
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ROZDZIAŁ IV

RODZINA CARRADINE

− Rozumie pan chyba, z*e popełnił pan przestępstwo – kontynuował dyrektor. –

Sfałszował pan czeki, wziął pieniądze firmy i wydał na cele prywatne. To jest pos-

polita kradziez* , panie Carradine.

Robert  Blood,  dyrektor  działu  sprzedaz*y  firmy  „Uniwersalne  roboty”,  zaj-

mującej się produkcją i sprzedaz*ą maszyn mys5 lących, w tym androido5 w towarzys-

kich, oparł ręce o blat masywnego biurka z przezroczystego tworzywa. Pochylił się

w stronę pracownika, kto5 rego włas5nie zamierzał ukarac5.  Nie krzyczał,  nie unosił

się w gniewie, a kaz*de słowo wypowiadał z rozmysłem. Pomimo to nie zamierzał

patrzec5  przez palce na tak powaz*ne przewinienie jak kradziez* . Suma, kto5 rą przy-

właszczył sobie Timothy Carradine, była niewielka, lecz kradziez*  pozostawała kra-

dziez*ą, a firma nie tolerowała nielojalnych pracowniko5 w.

Timothy Carradine doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Przyjął pokorną po-

stawę i stał po drugiej stronie biurka. Nie poproszono go, by usiadł.

− Jestem zmuszony pana zwolnic5 – odezwał się zno5 w Blood. – Ale to nie wszy-

stko. Procedura postępowania w takich przypadkach jest jasna. Muszę zawiadomic5

policję. Wie pan, co zwykle dzieje się dalej.

Pewnie,  z*e  Timothy  wiedział.  On  trafi  do  więzienia,  a  jego  rodzina  straci

jedynego z*ywiciela.

− Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie,  panie dyrektorze – odezwał się

cicho.

− Nawet nie wie pan, jak bardzo jest mi przykro z powodu tego incydentu. Był

pan s5wietnym pracownikiem i dobrym kolegą. Niech mi pan powie, tak między na-

mi, panie Carradine, dlaczego pan to zrobił?

Serdeczny ton głosu przełoz*onego zachęcał do zwierzen5 . Bywali nawet niekie-

dy kims5  w rodzaju przyjacio5 ł, a tych Timothy Carradine nie miał wielu.
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− Nie wziąłem tych pieniędzy dla siebie, panie dyrektorze. Od kilku miesięcy

płacił mi pan mniej, a moja rodzina przywykła juz*  do z*ycia na pewnym poziomie.

Dzieci chodzą na prywatne lekcje, na pływalnię, ostatnio zapisałem syna na jazdę

konną. Wie pan, z*e te wszystkie zajęcia duz*o kosztują. Chcę, z*eby moje dzieci miały

wszystko, czego zapragną, z*eby nie czuły się gorsze od ro5 wies5niko5 w. Moja z*ona lubi

się dobrze ubierac5, wychodzic5  wieczorem do teatru, do filharmonii, do dobrych re-

stauracji. Kiedys5  prawie co wieczo5 r wychodzilis5my. Nie chciałem, z*eby dowiedziała

się o moich kłopotach finansowych. Nie chciałem, z*eby moi najbliz*si odczuli spadek

standardu z*ycia.  Wziąłem więc  te  parę tysięcy  dolaro5 w,  by  jakos5  załatac5  dziurę

w budz*ecie domowym do czasu, gdy zno5 w zacząłbym lepiej zarabiac5.

− Doprawdy wzrusza mnie pan5 ska troska o rodzinę – odezwał się dyrektor ła-

godnie.  – Proszę zrozumiec5,  panie Carradine,  z*e nie mogłem panu więcej płacic5.

Nasza sprzedaz*  gwałtownie spadła, odkąd Korporacja McLaina wypus5ciła na rynek

androidy łudząco podobne do naszych. Jestes5my tylko jedną z małych firm wyras-

tających z niczego jak grzyby po deszczu. Taki kolos jak McLain Corporation znisz-

czy nas w mgnieniu oka. Musiałem obniz*yc5 pobory pracowniko5 w, z*ebys5my w ogo5 le

utrzymali się na rynku. 

− Rozumiem, panie dyrektorze.

− Inne małe firmy produkujące roboty tez*  mają problemy. Wszędzie jest tak

samo: w Kolorado, Detroit,  Arizonie,  Minnesocie,  Denver...  Pan natomiast swoim

niecnym postępkiem jeszcze uszczuplił nasze zasoby. Podcina pan gałąz5 , na kto5 rej

wszyscy siedzimy. To jest niewybaczalne.

− Rozumiem.

Głos dyrektora złagodniał jeszcze bardziej, zupełnie jakby Blood przepraszał

Timothy’ego za swoje słowa.

− Nic więcej nie mogę dla pana zrobic5. Tu jest pan5 skie wypowiedzenie, a wkro5 -

tce dostanie pan wezwanie do sądu. Jutro zas5  proszę nie przychodzic5 juz*  do firmy.

Dyrektor  odwro5 cił  wzrok od twarzy  Timothy’ego  Carradine’a.  Wydawał  się

byc5 całkowicie pochłonięty s5 ledzeniem kolumn cyfr na monitorze, co oznaczało ko-

niec  rozmowy.  Timothy’emu nie  pozostało  nic  innego,  jak tylko opus5cic5  gabinet

szefa, a potem budynek firmy.
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Przy stole zapanował ponury nastro5 j. Timothy nie mo5 gł dłuz*ej ukrywac5  przed

z*oną i dziec5mi fatalnej sytuacji, wyznał im więc wszystko. Michael i Katia milczeli

w zakłopotaniu, natomiast Amber nie potrafiła powstrzymac5 płaczu.

− Co teraz z nami będzie? – spytała cicho.

− Nie wiem, kochanie – odparł ro5 wnie cicho Timothy. – Naprawdę nie wiem.

Amber była piękną, ciemnowłosą, młodą, bo zaledwie trzydziestopięcioletnią

kobietą. Miała łagodne, wiecznie s5miejące się oczy, z kto5 rych teraz spływały cien-

kimi strumyczkami łzy. Wciąz*  mogła się pochwalic5  figurą młodej dziewczyny i pe-

wnie dlatego mąz*  tak bardzo ją uwielbiał. Źawsze starała się byc5  dla niego piękna,

bo był najwaz*niejszą osobą w jej z*yciu, nie licząc dzieci. Dom i rodzina stanowiły

cały jej s5wiat.

Byłaby pewnie rozwaz*na i oszczędna, gdyby nie fakt, z*e Timothy wcale na to

nie nalegał. Chciał, z*eby mogła pozwolic5  sobie na wszystko, o czym zamarzy. Nie

wtajemniczał jej nigdy w swoje finanse, te sprawy tylko ją nudziły. Tres5cią jej z*ycia

miała byc5  przyjemnos5c5, więc Timothy starał się uszczęs5 liwiac5  ją na wszelkie moz*-

liwe sposoby. W zamian Amber dbała o niego i dzieci najlepiej, jak umiała.

− Chyba nie po5 jdziesz do więzienia? Przeciez*  nie zrobiłes5  niczego złego. Wzią-

łes5  tylko trochę pieniędzy, z*eby z*yło nam się lepiej. Firma na pewno ci wybaczy, bo

zrobiłes5  to dla rodziny. 

−  Nie  wybaczą mi,  słoneczko.  Obawiam się,  z*e  z*adna siła  nie  uratuje  mnie

przed więzieniem. 

− Przeciez*  sędziowie muszą miec5 serce!

− W sądzie nie liczy się serce, tylko prawo. Nie znasz wcale s5wiata,  Amber.

ŹR ycie jest twarde, a z*ebrząc o litos5c5,  niczego nie osiągniemy. Lepiej ze spokojem

przyjmowac5 swo5 j los.

− Ale nie po5 jdziesz do więzienia na długo, prawda?

− Nie, nie na długo. Najwyz*ej na dwa lata. Tyle z*e Bo5 g jeden wie, co będzie da-

lej, bo nawet gdyby podarowano mi odsiadkę, z taką kartoteką nie znalazłbym juz*

w Derbachii przyzwoitej pracy. Jako były więzien5  będę chyba mo5 gł tylko czys5cic5

kanały.
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− Och, czemu wziąłes5  te cholerne pieniądze! – Amber wybuchła nową porcją

łez i ukryła twarz w dłoniach. – To nic, z*e przez jakis5  czas byłoby nam trudniej, ale

razem jakos5  przetrwalibys5my. Dlaczego nic mi wczes5niej nie powiedziałes5?

− Masz rację, kotku – pogłaskał delikatnie jej małą, ciemną dłon5 . – Powinienem

był załatwic5 to inaczej, a teraz jestes5my zgubieni.

Timothy Carradine miał  czterdzies5ci  dwa lata.  Wciąz*  był  przystojnym męz*-

czyzną o ciemnej urodzie. W młodos5ci duz*o c5wiczył na siłowni, pływał i uprawiał

sporty walki,  dlatego teraz cieszył się s5wietnie wyrzez5bioną atletyczną sylwetką,

kto5 ra wzbudzała nieodmienny podziw jego z*ony.

− Przeciez*  mama moz*e is5c5 do pracy – wtrącił Michael. – Wiele kobiet pracuje.

Ojciec zwro5 cił się w jego stronę z wyrazem złos5ci na twarzy.

− Niezamęz*ne albo stare – syknął. – Jak wasza mama mogłaby zostawic5  dom

i was i po5 js5c5 do pracy? Jej miejsce jest tutaj.

− On ma rację, Tim – odezwała się Amber. – Będę musiała po5 js5c5 do pracy. Źnaj-

dę cos5  na pewno, ja się szybko uczę. A moz*e moi rodzice wspomogą nas finansowo

i nie będę musiała pracowac5?

− Nie będziesz musiała – zapewnił gwałtownie Timothy. – Obiecuję ci, z*e nie

będziesz musiała. Jakos5  z tego wybrniemy.

− Dzieci nie są wcale takie małe, a ja szybko się uczę.

− Teraz włas5nie najbardziej potrzebują matki, bo czyha na nie najwięcej nie-

bezpieczen5 stw. Wielu nastolatko5 w i wiele młodych dziewcząt schodzi na złą drogę,

jes5 li pozbawione zostaną odpowiedniej i czułej matczynej opieki. Nie pozwolę, z*e-

bys5  zaniedbała Michaela i Katię.

− Nie będziesz mo5 gł nam pomo5 c, Tim – odezwała się kobieta o wiele trzez5 -

wiejszym tonem, dochodząc do siebie. – Lada dzien5  zostaniesz aresztowany. Mogę

pracowac5.  Jakos5  przetrwamy ten czas,  a potem wszystko z powrotem się ułoz*y.

Jes5 li nie będziesz mo5 gł znalez5c5 pracy tutaj, wyjedziemy, wyprowadzimy się, choc5by

do Polinii.

Tej nocy Timothy Carradine długo nie mo5 gł zasnąc5. Jego przewinienie było na

szczęs5cie łagodne. Źa zwykłe oszustwo finansowe na pewno nie trafi do więzienia

o zaostrzonym rygorze, w kto5 rych ludzi traktuje się jak zwierzęta. W takich miej-

56



scach odsiadywali wyroki tylko mordercy, gwałciciele i sprawcy brutalnych pobic5.

Warunki jego odsiadki na pewno nie będą urągac5 ludzkiej godnos5ci. 

Niemniej  jednak  będzie  tam  zamknięty  i  odizolowany  od  rodziny.  Amber

i dzieci pozostaną sami, zdani na łaskę losu. Michael miał dopiero piętnas5cie lat. Był

jeszcze chłopcem, nie męz*czyzną. Nie będzie w stanie opiekowac5 się matką i siostrą

ro5 wnie skutecznie jak Timothy.  Był za młody na przejęcie tak wielkiej odpowie-

dzialnos5ci.  Nie  powinno go na  razie  obchodzic5  nic  poza nauką  i  sportem.  Katia

miała lat trzynas5cie i wkro5 tce stanie się dziewczyną ro5 wnie piękną jak jej matka.

Będzie potrzebowała ojca,  kto5 ry skutecznie chroniłby naiwną i niedos5wiadczoną

s5 licznotkę przed rozmaitej mas5ci draniami. A sama Amber... Niewiele ro5 z*niła się od

dziecka. Była piękną istotą stworzoną po to, by męz*czyz5ni ją wielbili i na wys5cigi

starali się uprzyjemnic5  jej z*ycie. A teraz cała odpowiedzialnos5c5  za rodzinę spadnie

na nią. Miała tylko ogo5 lne wykształcenie, bez z*adnego zawodu. Jaką pracę znajdzie

i jak bardzo będzie musiała zaniedbac5 dzieci?

Timothy był człowiekiem głęboko wierzącym, Amber ro5 wniez*  była katoliczką.

Ich wiara nie była powierzchowna, głęboko brali sobie do serca katolicką naukę

i przez całe z*ycie starali się z*yc5  zgodnie z tymi zasadami. Oboje uwaz*ali, z*e to męz*-

czyzna powinien utrzymac5  rodzinę, a zadaniem kobiety jest troszczenie się o dom

i dzieci. Amber nigdy nie pracowała, pos5więciła się całkowicie Mike’owi i Katii. Była

idealną, wymarzoną z*oną. Nie zawiodła go nigdy, zawsze była wobec niego lojalna

i dlatego Timothy nie mo5 gł znies5c5 mys5 li, z*e to on zawio5 dł ją i dzieci. 

Dlaczego Bo5 g mo5 gł go opus5cił? Przeciez*  Timothy nigdy nie sprzeciwiał się Jego

woli. Ach tak, sprzeciwił się ten jeden raz. Źłamał sio5 dme przykazanie, słusznie zo-

stanie więc ukarany, ale czemu opro5 cz niego mają cierpiec5  te niewinne istoty? Nie

dos5c5, z*e Amber będzie musiała wziąc5 na siebie odpowiedzialnos5c5, do kto5 rej nie zo-

stała stworzona, to będzie naraz*ona na zaczepki obcych męz*czyzn. Wciąz*  była bar-

dzo piękna, a on nie będzie mo5 gł jej chronic5.  Nic więc dziwnego, z*e dusza Timo-

thy’ego wiła się w nieutulonym z*alu, a sen nie nadchodził.

Nazajutrz, 7 czerwca 576 roku, Amber wyprawiła dzieci do szkoły i teraz jedli

oboje s5niadanie bez pos5piechu, w ponurych nastrojach. Nagle rozdzwonił się do-
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mowy telefon. To był dyrektor Blood. Timothy miał się natychmiast stawic5  w fir-

mie. Źjadł więc szybko, ogolił się, przemył zimną wodą zapuchnięte od braku snu

oczy, przebrał się w ciemny garnitur i pojechał do biura. Spodziewał się najgor-

szego. Sądził, z*e zostanie aresztowany natychmiast, poz*egnał się więc czule z za-

płakaną z*oną.

− Wzywał mnie pan, panie dyrektorze – odezwał się, wchodząc do gabinetu

Blooda i spoglądając na niego z lękiem.

− Witam, drogi panie Carradine! – dyrektor poderwał się spręz*ys5cie z fotela,

okrąz*ył biurko i mocno potrząsnął dłonią zdumionego Timothy’ego.

− Mam dla pana dobrą wiadomos5c5  – mo5 wił dalej. – Moz*e pan juz*  zapomniec5

o swoich kłopotach!

− Jaką wiadomos5c5?

− Ma pan gos5cia, proszę tylko spojrzec5. On panu wszystko wyjas5ni.

Ź jednego z foteli  pod s5cianą podnio5 sł się męz*czyzna w czarnym mundurze.

Timothy spojrzał na tego człowieka i jego strach zaczął gwałtownie rosnąc5. Wie-

dział, z*e spotkanie z tym starcem dopiero zwiastowało kłopoty, nie zas5  je oddalało.

To był człowiek, kto5 ry sprawował faktyczną władzę w Sangacji, człowiek, z kto5 rym

musiał liczyc5  się nawet prezydent. Pod zwykłymi zjadaczami chleba nogi uginały

się zwykle na sam dz5więk jego nazwiska. Serce Timothy’ego biło jak szalone na wi-

dok tej łysej czaszki, pomarszczonej twarzy i wpatrujących się w niego uporczywie

czarnych oczu.

− Jestem Stanley Raszkiewicz, marszałek ŹSS – przemo5 wił z namaszczeniem

starzec. – Pan nazywa się Timothy Carradine, nie musi się pan przedstawiac5.

Wyciągnął rękę w kierunku Timothy’ego, kto5 rą tamten us5cisnął po chwili wa-

hania. 

−  Chciałbym  panu  zaproponowac5  pewien  układ.  Wiem,  z*e  znalazł  się  pan

w powaz*nych tarapatach, moz*e pan jednak wybrnąc5 z nich w bardzo prosty sposo5 b

i jeszcze duz*o na tym zyskac5. 

− Co pan proponuje,  sir? – spytał Timothy,  gdy udało mu się przezwycięz*yc5

suchos5c5 w gardle.
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− Przejrzałem dokładnie  pana akta.  Był  pan oddanym pracownikiem firmy

„Uniwersalne roboty”, dopo5 ki nie popełnił pan głupstwa. Źarząd firmy mo5 głby pus5-

cic5  pan5 skie przewinienie w niepamięc5  i pozwolic5  panu nadal pracowac5  na tych sa-

mych warunkach, o ile przysięgnie pan bezwzględną uczciwos5c5. Źgadza się pan na

to?

− Oczywis5cie – odparł natychmiast Carradine. Poczuł, jak nadzieja zno5 w wstę-

puje w jego serce. Ale to nie mogło byc5 wszystko. Źa tym aktem łaski musiało kryc5

się cos5  więcej. Marszałek Raszkiewicz nie zjawiałby się tutaj, by uniewinnic5 pospo-

litego złodzieja. Przeciwnie, był on ostatnim człowiekiem, kto5 ry darowałby Timo-

thy’emu winę.

− Ale to nie wszystko – marszałek potwierdził przypuszczenia Timothy’ego. –

Dodatkowo ŹSS będzie panu płacic5  pięc5dziesiąt tysięcy dolaro5 w miesięcznie. Pana

rodzina będzie wiodła kro5 lewskie z*ycie, więc nie będzie pan musiał kras5c5.  Oczy-

wis5cie nie dostanie pan tych pieniędzy za darmo. Chcę, z*eby wykonał pan dla nas

wraz z z*oną pewną pracę.

− Jaką pracę? – mięs5nie na karku Timothy’ego zno5 w się napięły na mys5 l,  z*e

Amber ro5 wniez*  zostanie wciągnięta w tę aferę.

− Tylko taką, kto5 rą wykonują pan5 stwo wspo5 lnie od piętnastu lat – sylwetka

marszałka rzucała na dywan czarny, złowieszczy cien5  w ostrym s5wietle poranka. –

To pan zawsze utrzymywał rodzinę, natomiast pan5 ska z*ona zajmowała się dziec5mi,

prawda?

− Owszem. Uwaz*amy,  z*e tak włas5nie powinno byc5,  i  całkowicie nam to od-

powiada.

− Nie wiem, czy tak powinno byc5, bo nie mam z*ony ani dzieci – odparł sucho

wojskowy. – Ź pewnos5cią nie słyszał pan o operacji „Dzikus”,  postaram się więc

pokro5 tce to panu wyjas5nic5.  Prowadzimy pewien eksperyment.  Przystosowujemy

dzikie entorian5 skie dziecko do z*ycia w złoz*onym społeczen5 stwie Sangacji. Chcemy

sprawdzic5, czy taka asymilacja jest w ogo5 le moz* liwa. Uwaz*amy, z*e to dziecko po-

winno wychowywac5 się w pełnej sangackiej rodzinie, takiej jak pan5 ska.

− Chyba zaczynam rozumiec5.  ŹR ąda pan, z*ebys5my z Amber zaadoptowali dzi-

kusa z Entorii.  Nie, panie marszałku,  ten pomysł wcale mi się nie podoba. Ento-
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rianie są brudni, zawszeni, zostawiają swoje nieczystos5ci na s5rodku pokoju, jedzą

rękami i na kaz*dym kroku zachowują się jak barbarzyn5 cy. To zwierzęta, nie ludzie.

− Humanoidy, panie Carradine. Jakz*e niewiele pan o nich wie!

− Nic o nich nie wiem! Nie mam pojęcia, jak wychowywac5  entorian5 skie dziec-

ko! Dlatego nie mogę się podjąc5 tego zadania.

− Chcemy, z*eby wychowali  pan5 stwo to dziecko tak samo jak własne.  A jes5 li

będą pan5 stwo potrzebowac5  wsparcia, posłuz*ymy kaz*dym moz* liwym rodzajem po-

mocy.

− No, nie wiem...

− Nie ma pan wyboru. Jes5 li pan odmo5 wi, czeka pana więzienie, a pan5 ską ro-

dzinę bieda. Ale jes5 li pan się zgodzi, nie braknie wam niczego. 

− Proszę, niech pan się zgodzi – wtrącił Robert Blood.

− Ale to nie będzie nasze dziecko! To będzie obca istota, z kto5 rą nie umiemy

postępowac5, kto5 ra pewnie nawet nie będzie mo5 wic5 po angielsku...

− Oczywis5cie, z*e nie będzie – przerwał marszałek z lekkim rozbawieniem. –

Źna tylko entorian5 ski i Wspo5 lną Mowę, ale stopniowo nauczy się angielskiego. Mam

nadzieję, z*e zna pan Wspo5 lną Mowę?

− Tak, potrafię się porozumiec5 z Kiramczykiem we Wspo5 lnej Mowie.

Co powiedział marszałek dyrektorowi Bloodowi, zanim Timothy przyjechał do

biura? A jes5 li  się nie zgodzi,  czy gniew marszałka uderzy takz*e w firmę? Czemu

Bloodowi tak zalez*y, by Timothy zajął się tym dzieckiem? Carradine zaczął z*ało-

wac5, z*e wie tak niewiele. Był tylko pionkiem w grze prowadzonej przez potęz*niej-

szych od niego.

Włas5ciwie zawsze czuł się pionkiem, tylko w domu był kro5 lem. Ktos5  powie-

dział mu kiedys5 , z*e Timothy rekompensuje sobie patriarchalnymi układami rodzin-

nymi nieudane stosunki z innymi ludz5mi. Upchnął gdzies5  głęboko tę mys5 l i więcej

się nią nie zajmował. Musiał mimo to przyznac5, z*e często bywał zamknięty w sobie

i z trudem zjednywał sobie ludzi.

− Nie wiem, czy podołam...

− Podoła pan.  Jes5 li  wyrazi pan zgodę, pięc5dziesiąt  tysięcy dolaro5 w juz*  jutro

znajdzie się na pana koncie. Jutro tez*  dostarczymy pan5 stwu dziecko.
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Chciwos5c5  walczyła  w sercu  Timothy’ego  o  lepsze  z  obawami.  Te  pieniądze

oznaczały nowe, eleganckie ubrania dla niego, drogie sukienki dla Amber, kolacje

w dobrych lokalach, treningi i sprzęt najwyz*szej klasy dla Michaela, kurs dla przy-

szłych modelek dla Katii, i przede wszystkim koniec trosk i zagroz*en5  dla nich wszy-

stkich. 

Ale z drugiej strony... entorian5 skie dziecko! Niewiele wiedział o Entorianach,

nie  odro5 z*niał  ich  od  innych  nacji  Kiramu.  Od  młodos5ci  wpajano  mu  nieufnos5c5

w stosunku do wszystkich Kiramczyko5 w. Spotkał ich w z*yciu całą masę i udało mu

się trochę ten lęk przezwycięz*yc5. Jednak zawsze miał z nimi do czynienia na neut-

ralnym gruncie, poza domem. A teraz ma wpus5cic5 dzikusa do własnego mieszkania,

przyjąc5  do rodziny istotę przenoszącą groz5ne zarazki, z*ywiącą się trującym jedze-

niem... 

− Źgadzam się – powiedział,  czując nagłą ulgę. – Czy to będzie bardzo małe

dziecko? Chłopiec czy dziewczynka?

Marszałek Raszkiewicz ro5 wniez*  się us5miechnął, po raz pierwszy od momentu,

w kto5 rym wszedł do budynku.

− Miedzianowłosa dziewczynka. Źa dwa tygodnie skon5 czy dwanas5cie lat. Na-

zywa się Derra Amno.

Amber ogromnie ucieszyła się z takiego obrotu spraw. Czuła takz*e, podobnie

jak jej mąz* , sporą obawę. Miała o Entorianach jeszcze bledsze pojęcie niz*  Timothy

i bardzo się ich bała.  Nie umiałaby pewnie wyjas5nic5  przyczyny swojego lęku.  Po

prostu od małego uczono ją, z*e s5wiat poza granicami Sangacji jest bardzo niebez-

pieczny, szczego5 lnie dla tak bezbronnej istoty jak ona, i ostrzegano przed tym s5wia-

tem. 

Dzieci zostały powiadomione przez rodzico5 w o nowym członku rodziny zaraz

po powrocie ze szkoły. Nie umiały ukryc5 podekscytowania i z niecierpliwos5cią cze-

kały na chwilę, gdy zobaczą nową „siostrę”. Nie uwaz*ały jej jeszcze za człowieka,

lecz za jakies5  egzotyczne zwierzątko, kto5 re ojciec włas5nie im kupił.

c. d. n.
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