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BRENA TIERS OBSERWATOR KLASY PIERWSZEJRAPORT SPECJALNY NA UŻYTEK 

FLOTY 

 

„[...] Odbywałam standardowy lot na pokładzie promu naukowego Omega w 

sektorze obserwacyjnym HX 3T/28, na skraju systemu. Zgodnie z procedurą 

rejestrowałam ruchy planet i naturalnych satelitów wewnątrz systemu, jak i ruchy 

komet i innych ciał poruszających się za Pasmem Ciołkowskiego – granicznym pasem 

asteroid. Dalekosiężne czujniki statku były również zaprogramowane na obserwację 

odległych ciał niebieskich, supernowych i pulsarów. Poza mną w misji uczestniczył 

komputer naukowy typu SI, pełniący funkcję elektronicznego doradcy, bezpośrednio 

sprzężony z centralnym komputerem statku. Obserwatorzy nazywali go Eldo[...] 

 W sto pięćdziesiątej piątej godzinie misji, Eldo zameldował kontakt z 

niezidentyfikowanym obiektem...” 

 

Brenę obudził pojedynczy, przeszywający sygnał dźwiękowy. Poruszyła się 

niespokojnie w swojej koi i westchnęła ciężko, odsuwając na bok prześcieradło, którym 

była okryta. Na zainstalowanym w przezroczystej tafli ochronnej ekranie błyskał napis: 

„ALARM KOD ŻÓŁTY”.  Gderając z niezadowolenia, nacisnęła jeden przycisk na 

konsolecie znajdującej się przy terminalu nad jej głową. Transplastalowa tafla rozsunęła 

się na boki z hydraulicznym sykiem. Brenę przeszedł dreszcz.  

W koi panowały cieplarniane warunki. Systemy podtrzymywania życia dostarczały 



do niej odpowiednio nawilżone powietrze, wzbogacone składnikami odżywczymi i 

podgrzane do optymalnej temperatury. Niewielkiej mocy pole magnetyczne regulowało 

metabolizm, dostarczało również bodźców pobudzających mięśnie, aby – nieużywane - 

nie zanikały. 

 Na zewnątrz, na pokładzie było zimno. Brena czuła, jak jej nagie ramiona, uda i 

łydki pokrywa gęsia skórka. Odbiła się od krawędzi koi i podpłynęła w powietrzu do 

szafki. Wciągnęła na siebie pospiesznie grube spodnie od kombinezonu, a na szarą 

bluzkę bez rękawów włożyła sweter. Następnie uruchomiła najbliższy interkom. - Co 

jest, Eldo? – rzuciła do mikrofonu. 

- Sensory zarejestrowały obecność niezidentyfikowanego obiektu. Pochodzenie – 

prawdopodobnie sztuczne. Masa – poniżej jednej tony. Kurs – nieznany. Oczekuję na 

bliższe informacje. Proszę udać się do kabiny sterowniczej, pani Tiers. Brena zmarszczyła 

brwi. 

- Już idę – rzuciła i odepchnęła się w stronę przejścia do kokpitu. 

Właz otworzył się przed nią automatycznie. Usiadła na fotelu pilota i aktywowała 

interfejs głównego komputera. Na interaktywnym iluminatorze pojawiły się oznaczenia 

wszystkich widocznych w systemie ciał. Dwa zielone trójkąty otoczyły odległe bliźniacze 

słońca systemu. Niewidoczny gołym okiem obiekt był oznaczony wściekle czerwonym 

kołem. Po chwili iluminator pokryła wielobarwna siatka – przetworzone trajektorie 

wszystkich planet systemu. 

- Wyłącz siatkę nawigacyjną – poleciła Brena. – Zostaw tylko trajektorię tego 

obiektu. 

Komputer wykonał polecenie i czerń kosmosu przecinała już tylko jedna linia.  

- Wyświetl odczyty czujników. 

Przed jej oczyma pojawiły się dokładne raporty o masie, prędkości, aktywności 

promieniotwórczej i elektromagnetycznej, a także  wszystkich innych parametrach 

nieznanej jednostki. 

- Wykazuje dużą aktywność elektromagnetyczną – mruknęła, szarpiąc 

niespokojnie kosmyk swych krótkich, czarnych włosów. – Masz pojęcie, co to może być? 

- Prawdopodobnie rodzaj boi albo satelity. Niewykluczone, że nadaje sygnał 

lokacyjny. 

- Sądząc po śladach promieniowania, jakie pozostawia, musiało niedawno opuścić 



osobliwość korytarza. Może to rodzaj przekaźnika dalekiego zasięgu? Sprawdź w bazie 

danych, czy to nie jakaś wojskowa boja komunikacyjna. I spróbuj ustalić, skąd to 

przyleciało. 

Eldo przez chwilę przetwarzał dane. 

- Nie jest to żadna znana mi jednostka – odparł w końcu spokojnie, bez 

właściwego ludziom podniecenia. – Zakładając, że utrzymuje stały kurs, obiekt musiał 

przybyć z sektora HX 11T/38. 

Brena wychyliła się do przodu, wpatrując się w zaznaczoną czerwonym kołem 

przestrzeń. Nie wiedziała o żadnej bazie, która znajdowałaby się w tym sektorze. Jej 

umysł w jednej chwili wypełniły setki fantastycznych spekulacji. Poczuła, że na jej 

policzki wypełzają szczypiące wypieki. 

- Ten sygnał... – odezwała się, odrywając wzrok od bezbrzeżnej pustki kosmosu i 

zwracając się w stronę monitora. – Czy potrafisz go zidentyfikować? Posiada jakąś 

prawidłowość, może to jakiś kod? 

- Chwileczkę, sprawdzam – odparł Eldo.  

Brena kiwnęła głową, przygryzając w zamyśleniu dolną wargę. Następnie 

uruchomiła aparaturę komunikacyjną i poleciła komputerowi nawiązać łączność ze stacją 

koordynującą. Wiązka sygnalizacyjnego lasera pomknęła do najbliższego satelity. 

Stamtąd sygnał został przekazany do centrali, na główny serwer systemowej sieci 

satelitarnej. Po kilkunastu sekundach zostało osiągnięte połączenie. 

Na ekranie komputera łącznościowego pojawiła się sucha, kanciasta twarz Mikka  

Deltona, zastępcy koordynatora grup obserwacyjnych. 

- Brena... – odezwał się mężczyzna, pomijając standardowe formuły przyjmowania 

meldunku. Wydawał się zmęczony, jego oczy były zmrużone i lekko podpuchnięte. – Na 

stacji jest teraz druga w nocy... Mogłaś się zgłosić do oficera dyżurnego, zamiast mnie 

budzić. Co się stało? 

- Przepraszam, ale to dosyć ważne – odparła nieco zakłopotana. – Mamy kontakt z 

niezidentyfikowaną jednostką kosmiczną. 

- Co...? – Mężczyzna potrząsnął głową, najwyraźniej nie do końca rozumiejąc jej 

słowa. – Ze statkiem? 

- Nie... właściwie... to prawdopodobnie rodzaj boi. 

- Może to jakiś wojskowy satelita? 



- Eldo wyklucza taką możliwość... To z pewnością nie jest jednostka cesarstwa 

.Na chwilę zapadło milczenie, w którym rozbrzmiewały jedynie trzaski zakłóceń 

łączności. Ciszę przerwał Eldo. 

- Udało mi się zidentyfikować sygnał – powiedział. – Wykazuje duże 

podobieństwo do kodów alarmowych przekazywanych na falach radiowych w czasach 

Pierwszego Exodusu. Tylko że jest nadawany na bardzo wielu częstotliwościach. 

- Sonda obcoświatowców! – wykrzyknął nagle rozbudzony Delton. – Brena, czy 

udało wam się ustalić, skąd przybył ten obiekt?  

- Eldo obliczył, że z sektora HX 11T/38. Ale przypuszczam, że wcześniej dotarł tam 

przez osobliwość korytarza. 

- W porządku, w sektorze są... zaraz... Derek i Kato... Odbywają właśnie rutynowy 

patrol. Każę im to jak najszybciej sprawdzić. Tymczasem rozpocznij standardową 

procedurę zbliżenia do nieznanego obiektu. Chcę, żebyś go wzięła na pokład i zbadała. 

Potem udasz się do sektora HX 11T/38. Każę Derekowi, żeby zostawił ci koordynaty 

wejścia do korytarza, jeśli uda im się je znaleźć. Za ile możesz tam być? 

- Uhm... – Brena rzuciła okiem na komputer nawigacyjny – za jakieś 

siedemdziesiąt dwie do osiemdziesięciu godzin. 

- Dobrze, informuj mnie na bieżąco. 

 

* * * 

 

„[...] Do sektora HX 11T/38 dotarłam w niespełna osiemdziesiąt siedem godzin. 

Opóźnienie zostało spowodowane długim podejściem do boi, która poruszała się po 

zupełnie odmiennej trajektorii niż mój statek. Na miejscu napotkałam satelitę 

komunikacyjnego, zostawionego przez  prom Epsilon, wysłany tam z rozkazu 

koordynatora Deltona. Jego załoga – obserwator trzeciej klasy Derek Klivian i 

obserwator pierwszej klasy Kato Tzimikis – napotkała pole osobliwości przestrzennej 

(wejście do korytarza nadprzestrzennego) i przekazała mi jego współrzędne [...] była 

to ostatnia wiadomość, jaką od nich otrzymałam...” 

 

Brena czuła mdłości. Wszystkie przyrządy promu szalały. Przed iluminatorem 

widać było rozbłyski wyładowań. Skutki uboczne podróży nadprzestrzennej. Kilkanaście 



sekund... miliardy kilometrów... załamanie czasu i przestrzeni... 

Nie znosiła tego uczucia. Powoli otworzyła oczy.  

Eldo na nowo skalibrował sensory i na interaktywnym iluminatorze pojawiły się 

dane o systemie. Gwiazdę główną znaczył zielony trójkąt, a cztery planety systemu - 

pomarańczowe pierścienie. Wokół jednego z globów widniało mnóstwo satelitów, 

zaznaczonych czerwienią – komputer nie był w stanie zidentyfikować, czy są sztucznego 

czy naturalnego pochodzenia. 

Brena uruchomiła aparaturę komunikacyjną i nadała w przestrzeń sygnał 

lokacyjny. Według standardowej procedury Kato i Derek powinni pozostawić w systemie 

przekaźnik, który by go odebrał.Odczekała kilka minut, ale nie uzyskała żadnego odzewu. 

Lekko zirytowana zmarszczyła brwi, mimo że niczego innego się nie spodziewała. 

Procedury dobre były na ćwiczenia, w praktyce mało kto ich przestrzegał. 

Wytyczyła kurs na gwiazdę centralną i uruchomiła silniki. 

Ustawcie kurs na serce słońca... – pomyślała, przypominając sobie fragment 

dawno usłyszanego wiersza i to wspomnienie napełniło ją niespodziewanym niepokojem. 

- „Na serce słońca... na serce słońca...” – powtórzyła kilka razy. 

Potrząsnęła głową, aby przywołać się do porządku, i wstała od konsolety 

kontrolnej, pozostawiając statek na autopilocie. Przepłynęła do modułu mieszkalnego, 

rozebrała się i skorzystała z kabiny odświeżającej. Ciepła, parowa kąpiel podziałała na nią 

uspokajająco. Zawsze lubiła obserwować wirujące w powietrzu drobinki wody i 

substancji czyszczących, tworzące wielobarwny obłok. 

Przebrała się w kombinezon ochronny. Mimochodem zwróciła uwagę, że obszerny 

strój skutecznie maskuje krągłości jej drobnego biustu i szczupłych bioder. Z niejakim 

rozbawieniem stwierdziła, że wygląda jak piętnastoletni chłopak. 

Powinnam zapuścić włosy – pomyślała, płynąc w stronę ładowni, gdzie 

spoczywała przechwycona boja obcoświatowców. – I trochę przytyć... 

Przez śluzę powietrzną dostała się do odizolowanej ładowni. Spoczywał w niej 

pękaty obiekt, kształtem przypominający owadzie jajo, o długości jakichś trzech metrów, 

a wysokości dwóch. Jego szary kadłub pokrywały liczne zabrudzenia i ślady zużycia. Z 

jednej strony durstalowa powłoka była mocno osmolona. Wysoka temperatura, zdolna 

odcisnąć swe piętno na tak trwałym materiale, prawdopodobnie powstała wtedy, gdy 

boja została wystrzelona.  



Obecnie urządzenie było oplecione  gęstą siecią aparatury kontrolnej. Zostały z 

niego  również wymontowane dyski pamięci głównego komputera. Eldo już pracował nad 

zdekodowaniem ich zawartości. 

Brena ponownie poczuła ukłucie niepokoju.  

To nie jest zwykła boja – pomyślała. – Nadawała sygnał awaryjny... wołanie o 

pomoc... Co takiego się wydarzyło, że została wystrzelona? 

Kierowana niejasnym przeczuciem, jeszcze raz poddała oględzinom tajemniczy 

obiekt. Ponownie przejrzała również odczyty aparatury kontrolnej. Nie wiedziała 

właściwie, czego szuka. Nie natrafiwszy na nic, co by wcześniej umknęło jej uwadze, 

pokręciła tylko głową i opuściła ładownię. 

Kiedy wróciła do kokpitu, najbliższe planety układu wydawały się wciąż tak samo 

odległe, jak wcześniej. Orbitę najbliższej z nich prom miał przeciąć dopiero za jakieś 

czterdzieści osiem godzin. Brena westchnęła ciężko, wiedząc, że to będzie męcząca i 

stresująca podróż. 

- Eldo – odezwała się. – Co możesz mi powiedzieć o obcoświatowcach? 

Komputer przez chwilę milczał, a ona nie mogła oprzeć się wrażeniu, że maszyna 

namyśla się nad odpowiedzią. 

- Mam podać pełną dokumentację na ten temat czy skrócony raport? 

- Raport – odparła. – Tylko najważniejsze dane, ogólne informacje... Bez 

szczegółów.  

- Tak jest. Terminem „obcoświatowcy” określa się wszystkich ludzi żyjących na 

planetach nie należących do cesarstwa. Dotychczas odkryto dwadzieścia trzy 

zamieszkane przez nich światy. Według szacunków historyków wszystkich jest nie więcej 

niż sto, najprawdopodobniej... 

 - Wiem, wiem – przerwała Brena. – Daruj sobie encyklopedyczną definicję. 

Opowiedz mi coś o kolonizacji przed Exodusem, o programach lotów. 

- Tak jest... – Eldo zawahał się, jakby chciał pokazać, że jest zmieszany. – Kolonie 

obcoświatowców powstały na długo przed Exodusem. Niestety ustalenie dokładnej daty, 

rozpoczęcia projektu kolonizacji, nie jest możliwe, ponieważ większość dokumentacji 

została zniszczona podczas Wielkiej Wojny. Najstarsze odkryte osady obcoświatowców 

pochodzą sprzed siedmiuset lat. Historycy przypuszczają, że projekt rozpoczęto około 

tysiąca lat temu. Bezpośrednią przyczyną kolonizacji przed Exodusem było gwałtownie 



postępujące przeludnienie Ziemi i jej dwóch dominiów – Księżyca i Marsa. Nie bez 

znaczenia był również zaczynający się wówczas kryzys energetyczny oraz nasilające się 

konflikty między rządzącymi korporacjami przemysłowymi. Sytuacja ta zmusiła rząd 

planetarny do podjęcia desperackiej decyzji o rozpoczęciu rozplanowanego na kilka 

stuleci programu kolonizacyjnego... 

– Podłoże socjoekonomiczne też możesz sobie darować! - Brena ponownie wpadła 

komputerowi w słowo, tym razem już wyraźnie zirytowana. – Mnie interesuje raczej 

technologia... Jak podróżowali? Ówczesny poziom technologiczny nie pozwalał przecież 

jeszcze na podróże nadprzestrzenne... 

 Eldo milczał przez chwilę, po czym podjął tym samym, mechanicznym głosem: 

- Koloniści podróżowali na olbrzymich statkach o napędzie konwencjonalnym. 

Wszyscy przebywali w stanie hibernacji, w specjalnych komorach kriogenicznych. 

Okrętami sterowały maszyny. Każdy z nich wyposażony był w centralny komputer o 

wielkiej mocy obliczeniowej. Komputery pilnowały, aby statek dotarł do miejsca 

przeznaczenia, następnie za pomocą zdalnie sterowanych robotów przygotowywały 

osady mieszkalne. Ich ostatnim zadaniem było obudzenie kolonistów. Jednak projekt... 

- Jednak projekt kolonizacji nie sprawdził się i wkrótce został zawieszony. 

Przesiedlono zaledwie kilkadziesiąt milionów ludzi, przy bardzo wysokich kosztach – 

dokończyła za niego. – Powiedz mi, co wiadomo o obecnej technologii obcoświatowców?  

- Z powodu kompletnej izolacji pojedyncze kolonie osiągnęły bardzo zróżnicowany 

poziom rozwoju. Część odkrytych światów przetrwała w stanie niemal niezmienionym od 

dnia kolonizacji. Większość jednak posiada technologię zbliżoną lub wręcz 

przewyższającą naszą. Wiadomo na pewno, że wiele z nich zna technikę podróży 

nadprzestrzennych. Przypuszcza się, że niektóre bardziej rozwinięte kolonie mogły 

utworzyć międzyplanetarne struktury państwowe, choć ta teza nie została dotąd 

udowodniona.  

- Cóż, my raczej trafiliśmy na planetę dzikusów… – Brena roześmiała się 

nerwowo. – Dotychczas nie namierzyliśmy żadnych statków poruszających się w obrębie 

systemu. Nic też nie wskazuje na to, żeby nas wykryli. Nie podjęli najmniejszej próby 

komunikacji. 

- Nie mogę się z tym zgodzić – zaprzeczył spokojnie Eldo. – Boja, którą 

przechwyciliśmy, została zbudowana przy użyciu dość zaawansowanej technologii. 



Bardzo zbliżonej do naszej. A co najważniejsze posiada napęd nadprzestrzenny. 

Aczkolwiek w jednym przyznaję rację: powinni byli spróbować się z nami skontaktować. 

Brena westchnęła i spróbowała wyciągnąć się w fotelu. Czuła się zmęczona. 

- Cóż – powiedziała – zaczynam się zastanawiać, czy to w ogóle nie jest fałszywy 

trop. A jeśli na przykład ten system jest niezamieszkany? Nie możemy wykluczyć, że 

obcoświatowcy wysłali tutaj jakąś swoją jednostkę zwiadowczą, która miała wypadek i 

wysłała tę boję alarmową. To bardzo ważne, żebyśmy poznali dokładną treść przekazu. 

- To interesująca teoria. Jeśli chodzi o przekaz, to cały czas badam te dyski 

pamięci. Niestety jest to rodzaj nośnika nieco odmienny niż ten stosowany w cesarstwie. 

Minie trochę czasu, zanim zdołam odczytać zawarte na nim dane. Na pocieszenie mogę 

powiedzieć, że prędzej czy później mi się uda. Twórcy dysków stosowali metodę zapisu 

informacji podobną do naszej. Poleciłem robotowi technicznemu wykonanie kilku 

rodzajów laserowych czytników. Poinformuję niezwłocznie, gdy tylko osiągnę jakieś 

rezultaty. 

Brena zachichotała. Nie czuła się bynajmniej pocieszona, ale rozbawił ją sposób, w 

jaki Eldo, który spędzał dużo czasu z ludźmi, próbuje przyporządkować ich zachowania 

do konkretnych stanów emocjonalnych – i rzadko się mylił. Tym razem także nie minął 

się wiele z prawdą. Była zdenerwowana i potrzebowała czegoś, co by ją uspokoiło. 

 

* * * 

 

„[…]Kiedy pojawia się możliwość kontaktu z obcą cywilizacją, nie można 

wykluczyć żadnej ewentualności. Założyłam zatem, że boja mogła zostać wystrzelona 

przez jednostkę zwiadowczą, znajdującą się w niezamieszkanym systemie. Założyłam 

również, że mogliśmy spotkać się z cywilizacją o wiele bardziej rozwiniętą niż nasza, 

taką, która podjęła próbę skontaktowania się z nami, ale my po prostu nie byliśmy w 

stanie tego dostrzec. Miałam bardzo wiele teorii, ale żadna z nich się nie sprawdziła. 

Niemniej nie zaniedbałam żadnych środków ostrożności, koniecznych, gdy w grę 

wchodzi kontakt z obcą cywilizacją, która przecież wcale nie musi być przyjaźnie 

nastawiona...” 

 

Minęły przeszło dwadzieścia cztery godziny, nim Brena zdecydowała się opuścić 



wysoką orbitę czwartej planety systemu. Oplatała ją gęsta sieć satelitów - w większości 

były to satelity meteorologiczne lub komunikacyjne oraz stacje kontroli pogody i stacje 

przeładunkowe - toteż Eldo potrzebował sporo czasu, aby się upewnić, iż nie stanowią 

zagrożenia. Do tego czasu, zgodnie z procedurą, nie zaprzestawali nadawania sygnałów 

na różnych częstotliwościach. Bez odzewu. 

W końcu Brena postanowiła rozpocząć ostrożne podejście do atmosfery planety, 

gotowa w każdej chwili przejść na kurs ucieczki. Zdawało się, że ten manewr również 

pozostał niezauważony.  

- Atmosfera zdatna do oddychania – zameldował Eldo, gdy tylko weszli w 

pierwszą warstwę chmur. – Ciążenie: 0,91 ziemskiego. Temperatura przy powierzchni: 

dwadzieścia trzy stopnie Celsjusza. Wilgotność powietrza: średnia.  

- Idealne warunki – mruknęła Brena. – Kimkolwiek są, stosują kontrolę pogody.  

Chwyciła opadający na czoło niesforny kosmyk włosów i przez chwilę okręcała go 

wokół palca. 

- Jakieś skupiska miejskie? – zapytała w końcu. 

- Czujniki zarejestrowały tylko jedno. Dziewięćset dwadzieścia dwa kilometry stąd 

na południowy zachód. Przybliżona powierzchnia: dwanaście tysięcy kilometrów 

kwadratowych. 

Brena gwizdnęła przeciągle. Nie równało się to wprawdzie z rozmiarami miasta 

planetarnego na Nowym Bizancjum, jednakże spodziewała się najwyżej kilku niewielkich 

osad.  

- Wprowadź odpowiedni kurs dla autopilota – poleciła. – I szukaj miejsca do 

lądowania. Jeśli ci się uda, ponów próbę nawiązania łączność. Aha, spróbuj też 

namierzyć sygnał lokacyjny Dereka i Kato. Nie podoba mi się, że dotąd nie mieliśmy od 

nich żadnego komunikatu. Mam złe przeczucia. 

Kiedy Eldo przejął kontrolę nad statkiem, wyjrzała przez dolny iluminator. Pod 

nimi ciągnęły się olbrzymie połacie lasów, zielonkawo-niebieskich w promieniach obcego 

słońca, poprzecinanych gdzieniegdzie rzekami, rozświetlonych jasnymi oczami jezior. 

Oto malował się przed jej oczami ziemski raj, uczyniony ręką terraformatorów. Idealny 

dom dla ludzkich kolonistów, doskonałe schronienie dla uciekinierów.   

Brena, przyzwyczajona do sterylnej pustki kosmicznych stacji lub doskonałego, 

szarego porządku zurbanizowanych planet cesarstwa, aż wstrzymała oddech z wrażenia. 



Próbowała sobie wyobrazić, jaki zapach będzie miało czyste, niesyntetyzowane 

powietrze. 

Wszakże teren pod nimi zaczął się zmieniać. Im bliżej byli ogromnej metropolii, 

tym roślinność wydawała się rzadsza. W końcu ukazała się wielka plama pustyni, 

pośrodku której spoczywało szaro-srebrzyste miasto, sięgające ku niebu potężnymi 

bryłami niezliczonych budowli. 

Czemu mieliby budować miasto na środku pustyni? – pomyślała, czując, że 

przechodzi ją dreszcz niepokoju. – Coś tu jest bardzo nie tak... Ta planeta to raj... mogli 

osiąść wszędzie. Ale tutaj...? 

– Namierzyłem sygnał lokacyjny promu Epsilon - odezwał się cicho Eldo. - Jest 

niewyraźny, jakby stłumiony. Możemy wylądować w pobliżu. Chyba znajduje się tam 

lądowisko. 

- Dobrze – Brena kiwnęła głową, nie odrywając wzroku od iluminatora. – Możesz 

nawiązać łączność z kontrolą lotów? 

- Próbuję na wszystkich częstotliwościach, ale dotąd nie otrzymałem żadnej 

odpowiedzi. 

- Posadź nas tam. 

Prom zatoczył obszerny łuk. Pancerz aż jęknął od przeciążeń i przeszło go drżenie, 

wywołane otwarciem klap hamujących. Pojazd wytracił prędkość i przeszedł na silniki 

lądownicze. Powoli zaczął opadać ku powierzchni planety. Gdy zbliżył się do 

durbetonowej powierzchni, z jego podwozia wysunęły się płozy, na których osiadł 

łagodnie. 

Brena rozpięła sieć ochronną i wspierając się, wstała z fotela. Po przeszło dwustu 

osiemdziesięciu godzinach spędzonych w przestrzeni kosmicznej dziwnie się czuła, znów 

poddana działaniu grawitacji. Jej nogi wydawały się miękkie, jakby z waty, i lekko drżały. 

Zrobiła kilka niepewnych kroków i dopiero gdy mięśnie przyzwyczaiły się na nowo do 

standardowego sposobu poruszania, skierowała się do modułu mieszkalnego. Tam 

ubrała się w pełny kombinezon, a do pasa przytroczyła przenośny zestaw sensorów oraz 

komunikator. Na koniec spojrzała jeszcze na czerwoną skrzynkę awaryjną, w której 

znajdował się lekki bojowy pistolet. Przez chwilę wahała się, lecz w końcu zwalczyła 

pokusę wzięcia go ze sobą. Otworzyła rampę i zeszła na lądowisko. 

W pierwszej chwili uderzyła ją cisza. Natarczywa i nienaturalna. 



Czy tu w ogóle nie ma ludzi? – przemknęło jej przez myśl. – Może ta kolonia jest 

opuszczona… 

To, co widziała, zaprzeczało jej przypuszczeniom. Na lądowisku stało kilkanaście 

promów o smukłych, srebrzystych kadłubach z długimi, ostro zakończonymi dyszami 

silników. Wokół nich kręciły się roboty, które bezgłośnie wykonywały prace 

konserwacyjne. 

Rozejrzała się dokoła. Lądowisko z trzech stron otaczał wysoki, biało-błękitny 

mur, zaś z czwartej zamykał je potężny budynek o przeszklonych ścianach i kształcie 

zwykłej prostopadłościennej bryły. Za jego oknami dał się dostrzec jakiś ruch, więc 

ruszyła w tę właśnie stronę.  

Durbetonowa płyta, na której stały promy, okazała się większa, niż jej się z 

początku wydawało, toteż minęło kilka minut, zanim doszła do obszernych, 

dwuczęściowych drzwi budynku. Te rozstąpiły się przed nią usłużnie, a gdy przekroczyła 

próg, ich framuga na chwilę rozbłysła zielonkawym światłem. 

Skaner? – zapytała się w duchu, czując nieokreślone mrowienie przebiegające po 

skórze. 

Wewnątrz, podobnie jak na zewnątrz, było nienaturalnie cicho i nienaturalnie 

pusto. Poruszające się sylwetki, które dostrzegła wcześniej, okazały się robotami 

sprzątającymi. 

Same maszyny... 

Budynek, do którego dotarła, musiał pełnić funkcję kontroli portu. W 

przestronnym holu, do którego wchodziło się z lądowiska, znajdowało się dużo miejsc 

siedzących, wyposażonych w podajniki jedzenia i napojów. Z holu wychodziło się przez 

bramki kontrolne pilnowane przez automaty. W każdym rogu sali znajdował się dużych 

rozmiarów holoprojektor informacyjny, ponadto każde siedzenie miało również własny 

wyświetlacz dwuwymiarowy. Przestrzenie między fotelami zdawały się idealnie 

wymierzone, ani za duże, ani za małe. Holoprojektory umieszczono tak, aby nie 

narzucały się ze swoją obecnością, zaś półprzejrzyste ściany przepuszczały tylko część 

światła, tak że nie drażniło ono oczu. Miało się przy tym wrażenie, że nie istnieje żadne 

konkretne źródło tego światła. Wystrój wnętrza najlepiej określało słowo: uspokajający. 

Brena wzdrygnęła się, gdy jeden z automatów sprzątających przemknął tuż przed nią. 

Gdy się oddalił, podeszła do pierwszego z brzegu siedzenia. Na przymocowanym do 



niego blacie spoczywał przedmiot, bardzo przypominający elektroniczny notes. Przeszła 

kawałek dalej i na kolejnym blacie znalazła zgniecione papiery. 

Znów poczuła, jak nieprzyjemny dreszcz prześlizguje jej się po plecach, i obejrzała 

się na roboty, które zupełnie ją ignorowały. 

Dlaczego tego nie sprzątną? – pomyślała. 

Sięgnęła po komunikator i połączyła się z Eldo. 

- Jestem prawdopodobnie w bazie kontrolnej kosmoportu – powiedziała. – Ani 

śladu ludzi... pusto... – zawahała się przez chwilę. – Powiedz... 

Zamilkła, biorąc w rękę kawałek zgniecionego papieru. 

- Tak? 

- Jakie jest prawdopodobieństwo, że doszło do jakiegoś błędu i po lądowaniu 

maszyny, które miały obudzić kolonistów, wystąpiły przeciwko nim? Albo że w ogóle ich 

nie obudziły? 

- Znikome – odparł spokojnie Eldo. – Już przed Exodusem znano Pierwsze 

Uwarunkowanie. Nawet najprymitywniejsze sztuczne inteligencje były wyposażone w 

oprogramowanie uniemożliwiające im wystąpienie przeciwko swoim twórcom. A tym 

zaawansowanym nigdy nie pozwolono osiągnąć takiego stopnia samodzielności, by 

mogły stać się niebezpieczne. Bardziej prawdopodobne jest drugie założenie… Jednakże 

musiałby to być bardzo skomplikowany błąd systemu, gdyby komputer wykonał całą 

procedurę założenia i rozbudowania kolonii, a ominął etap obudzenia kolonistów.  

- Rozumiem – bąknęła, czując, że w jej głowie powstaje coraz większy zamęt. – 

Prześlij mi parametry sygnału lokacyjnego promu Epsilon, abym go mogła odnaleźć za 

pomocą ręcznego skanera. 

- Tak jest – odparł Eldo i po chwili na zestawie czujników przy pasie Breny 

rozbłysła pomarańczowa lampka, sygnalizująca gotowość. 

Uruchomiła urządzenie i ruszyła za sygnałem. Zaprowadził ją z powrotem na 

lądowisko, pod południową ścianę. Znajdowały się tam duże, metalowe wrota. Na ścianie 

obok nich, mniej więcej na wysokości jej głowy, znajdowała się prostokątna płytka. 

Ostrożnie musnęła ją opuszkami palców i w tym momencie wrota otworzyły się, a jej 

oczom ukazało się przestronne pomieszczenie, wypełnione różnymi rupieciami. Wśród 

rozmaitych kawałków drobniejszego złomu stał również prom o charakterystycznych, 

kanciastych kształtach. 



- Chyba znalazłam... – rzuciła do komunikatora i ruszyła w jego stronę. 

Z bliska ujrzała, że kadłub niewielkiego stateczku jest skorodowany i przeżarty 

przez rdzę. Wyglądał, jakby stał w tym miejscu całe lata albo i stulecia. Jednakże na 

burcie widniał mocno zatarty napis: JA-11 EPSILON. Choć wydawało się to 

nieprawdopodobne, to był ten prom, którego szukała. 

Nie... – pomyślała. – To niemożliwe... 

Spróbowała otworzyć właz, lecz skorodowany mechanizm odmówił 

posłuszeństwa. Przypięła skaner z powrotem do pasa, zaparła się mocno i z całych sił 

szarpnęła ponownie. Drzwi ustąpiły z przeraźliwym zgrzytem łamanego i wyginanego 

metalu. 

Co się z nim stało? – zastanawiała się, wspinając się na pokład. Czuła, że serce 

wali jej w piersi jak oszalałe. – Wygląda, jakby tu stał całe wieki... 

W środku panował zaduch. Większość urządzeń wewnątrz statku również 

wyglądała na nadgryzione zębem czasu. Ekrany głównego komputera miały popękane 

matryce, tworzywo pokrywające fotele było sparciałe i spękane. Gdy spróbowała 

wesprzeć się o jeden z nich, runął na ziemię ze strasznym hukiem. 

Przełknęła ślinę i rozejrzała się nerwowo wokół siebie. Miała wrażenie, że 

ktokolwiek mieszka na tej planecie, wcale nie chce, aby ona na niej przebywała. 

Pospiesznie wymontowała dyski pamięci z głównego komputera i wyszła na lądowisko. 

Zrobiła kilka nerwowych kroków w stronę własnego promu, ale wciąż wydawał się 

bardzo odległy. Przyciskając do piersi zdobyte dyski, zaczęła biec. W połowie drogi 

przystanęła i spojrzała za siebie. Cicho i pusto… Nagle na pustej płycie pojawił się 

automat, który powoli ruszył w jej stronę. Powstrzymała się od krzyku i sprintem rzuciła 

do statku. Przeskoczywszy przez właz, zamknęła go za sobą. Oparła się o ścianę i ciężko 

osunęła na podłogę. Otarła dłonią pot z czoła i bezskutecznie próbowała uspokoić 

oddech. 

- Brena Tiers? – odezwał się z najbliższego interkomu głos Eldo. 

- Jestem – sapnęła. 

- Czy coś się stało? 

- Nie... Nie – odparła, przełykając ciężko. – Udało mi się odzyskać dyski z 

głównego komputera promu Epsilon. Są uszkodzone, ale spróbuję wydobyć ich matryce. 

Czy na tamtym promie znajdował się komputer typu SI, taki jak ty? 



- Nie.  

- Hm... ale musieli nosić komunikatory, żeby kontaktować się ze sobą nawzajem. 

Zobacz, czy w dzienniku misji nie ma zapisanych ich częstotliwości. To jest... jak tylko 

przełożę te matryce do nowych nośników... Zakładając, że w ogóle są sprawne. Muszę 

odnaleźć Dereka i Kato. Na tej planecie coś jest zdecydowanie nie w porządku… 

 

* * * 

 

Nazajutrz Brena obudziła się zmęczona. Miała zdrętwiały kark i bolała ją trochę 

głowa. Gdy przejrzała się w lustrze, ujrzała, że na jej twarzy malują się niezdrowe, 

ceglaste wypieki.  

Przemęczenie i stres – pomyślała. – Za długo wczoraj siedziałam nad tymi 

dyskami. 

Wykąpała się, wzięła lek na ból głowy i zaraz poczuła się lepiej. Dziwne zmęczenie 

jednak nie ustąpiło. 

- Udało ci się znaleźć częstotliwości tych komunikatorów? – zapytała, 

uruchamiając najbliższy interkom. 

- Tak – odparł Eldo. – Matryce miały wiele uszkodzonych sektorów i większość 

informacji została utracona, ale to akurat udało mi się odnaleźć. Pozwoliłem sobie podjąć 

próbę nawiązania łączności. 

- I? – Brena zmarszczyła brwi. 

- Odebrałem sygnał zwrotny, ale nie udało mi się skontaktować ani z Klivianem, 

ani z Tzimikisem.  

Westchnęła i oparła się o ścianę. Złe przeczucia nie chciały jej opuścić.  

- To znaczy, że ich komunikatory są w dalszym ciągu sprawne, tyle że z jakichś 

przyczyn nie mogą z nich skorzystać. Czy udało ci się zlokalizować źródła sygnałów?  

- Tak. Oba znajdują się bardzo blisko siebie. Przetransferowałem współrzędne do 

ręcznego komputera.  

- Dzięki – mruknęła i wyłączyła interkom. 

Ubrała się i przygotowała do wyjścia. Obawą napawała ją myśl, co może spotkać za 

murami lądowiska. Pokusa, aby wziąć ze sobą pistolet, była jeszcze większa niż 

poprzednim razem, lecz wiedziała, że broń nic jej nie da. Jeśli istoty żyjące na tej planecie 



okażą się nieprzyjaźnie nastawione, to prawdopodobnie nie będzie miała nawet okazji 

sięgnąć po broń. Lepiej pokazać im, że nie przybywam we wrogich zamiarach – uznała, 

choć nie miała pojęcia, kim w ogóle mogą być owi „oni”. 

Gdy opuściła lądowisko, ulice miasta powitały ją dźwięczącą ciszą. Nigdzie nie 

było śladu człowieka. Jedynie gdzieś z oddali dochodziło śpiewne zawodzenie jakichś 

pojazdów czy urządzeń.  

Wszystkie budynki zdawały się sterylnie czyste. Ich szyby połyskiwały w łagodnym 

świetle, rzucając bladoniebieską poświatę na równe chodniki. Liczne roboty dbały, aby 

wszędzie panował porządek. Powiał lekki wiatr i poczuła, jak jej przedramiona pokrywa 

gęsia skórka. 

Tu muszą być ludzie – myślała, ruszając w dół długiej, prostej alei. – Tylko 

dlaczego się chowają? Może ma to jakiś związek z ich kulturą? Boją się istot z innych 

planet... Ich drobnoustrojów... Może według ich religii jesteśmy nieczyści? To by 

wyjaśniało, dlaczego dotąd zbliżały się do mnie wyłącznie roboty.” 

Uruchomiła skaner i rozejrzała się. Otaczające ją domy były do siebie bliźniaczo 

podobne. Wysokie, strzeliste, przeszklone. Bez żadnych ozdobników. Nie dało się 

również dostrzec żadnych śladów wyższej technologii, anten sugerujących łączność 

satelitarną albo przynajmniej radiową, publicznych terminali informacyjnych – niczego. 

Nic nie mąciło doskonałej harmonii brył budynków. Nic nie zakłócało idealnej symetrii 

ulic.  

Podręczny komputer doprowadził ją do skrzyżowania, na którym skręciła w 

prawo. Odgłos jej kroków rozbrzmiewał wyraźnie i wręcz nienaturalnie. W tej 

przyprawiającej o ciarki ciszy miarowe pikanie skanera doprowadzało ją do szału. Rodził 

się w niej dziwny lęk, że każdy odgłos, jaki wydaje, może zwrócić na nią czyjąś uwagę. Im 

bardziej zagłębiała się w obce miasto, tym ostrożniej starała się stąpać, ciszej oddychać.  

W końcu dotarła do budynku, który różnił się nieco od innych. Był mniej więcej 

dwa razy szerszy niż pozostałe, a jego ściany były mniej przeszklone i jakby jaśniejsze. 

Według komputera sygnał komunikatorów dochodził z jego wnętrza. 

Podeszła do drzwi, które automatycznie się przed nią otworzyły. Trzymając skaner 

jak tarczę, ostrożnie przekroczyła próg. Znalazła się w pomieszczeniu, które wyglądało na 

recepcję budynku publicznego użytku. Pośrodku pokoju tkwiła tworząca zamknięty krąg 

lada, za którą siedziało kilka robotów. Pod ścianami były rozstawione krzesła, stoliki i 



podajniki jedzenia. Jej uwagę przykuł baton energetyczny pozostawiony na jednym z 

blatów, jakby dopiero co ktoś przy nim siedział.  

Spróbowała odezwać się do najbliższego robota, ale ten nie zareagował, zatem 

ruszyła dalej. 

Zgodnie ze wskazaniami skanera przeszła przez drzwi po prawej. Znalazła się w 

długim, kiepsko oświetlonym korytarzu. Daleko przed nią sunął ponuro automat 

sprzątający. Zamontowana na jego pękatej głowie dioda rzucała co chwila pomarańczowe 

blaski na szaro-błękitne ściany. 

Przez kilkanaście minut kluczyła po zawiłych korytarzach, aż w końcu znalazła się, 

jak jej się zdawało, na tyłach budynku. Sygnał komunikatorów dochodził z pobliża, więc 

wyłączyła komputer i przypięła go do pasa, aby mieć wolne ręce. Na chybił trafił wybrała 

pierwsze z brzegu drzwi i ostrożnie wkroczyła do kryjącego się za nimi pomieszczenia. 

Stało tam kilkanaście łóżek, dużo aparatury medycznej i kilka robotów, również 

wyglądających na medyczne. Zatem w budynku musiał znajdować się szpital. Tylko że z 

jakichś przyczyn zabrakło w nim pacjentów.  

Starała się niepostrzeżenie przemknąć pomiędzy łóżkami, lecz niefortunnie 

zahaczyła o blat znajdujący się przy jednym z nich. Na ziemię posypały się narzędzia 

chirurgiczne. Metaliczny łoskot rozszedł się echem po całym budynku. 

Brena zamarła. Jeden z automatów obudził się do życia i powoli ruszył w jej 

stronę. Wstrzymując oddech, zaczęła się cofać. Robot stanął i obrócił ku niej pojedyncze 

rubinowe oko. W tym momencie poczuła, że jej plecy opierają się o ścianę. Tymczasem 

maszyna poruszyła się, jej jedyne oko odwróciło się i skierowało na podłogę. Z 

cylindrycznego korpusu wysunęło się kilkanaście chwytaków, które pozbierały rozsypane 

narzędzia i odłożyły je na blat. Następnie automat wrócił na swoje miejsce i ponownie 

zamarł w bezruchu. 

Ochłonąwszy Brena wróciła do przeszukiwania pomieszczenia. Parę chwil później, 

nie niepokojona przez nikogo, odnalazła komunikatory należące do Dereka i Kato, jak 

również ręczny skaner i kilka innych drobiazgów, które wyglądały znajomo.  

Wzięła jeden z komunikatorów do ręki i powoli obróciła go w palcach. Był nieco 

zardzewiały, ale poza tym wydawał się w o wiele lepszym stanie niż prom Epsilon. Gdzie 

jednak znajdowali się obaj obserwatorzy? 

Rozejrzała się ponownie i dostrzegła, że w pokoju jest  druga para drzwi. Gdy je 



przekroczyła, ogarnął ją chłód, a z jej ust wydobył się mały kłąb pary. Przeszedł ją 

dreszcz, a zimno wlało się głębiej, aż do jej serca, kiedy dotarło do niej, gdzie się 

znajduje. W pomieszczeniu stało kilka łóżek przykrytych czarnymi, foliowymi płachtami. 

Pod dwiema z nich rysowały się kształty ludzkich ciał. 

Przeczuwając już, co ujrzy, jak zahipnotyzowana ruszyła w ich stronę. Trzęsącą się 

dłonią odchyliła skraj pierwszej płachty.  

Gwałtowny odruch wymiotny aż rzucił nią do tyłu. Opadła na kolana i 

zwymiotowała. Zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu. Nie ulegało jednak wątpliwości, 

że okrywał je mundur cesarstwa. Gdy tylko minął kolejny atak torsji, skontaktowała się z 

Eldo. 

- Znalazłam ich... – wychrypiała do komunikatora.  

 

* * * 

 

Brena siedziała w otwartej koi, obejmując ramionami gołe nogi. Nie mogła spać. 

Było gorąco i duszno. Przed jej oczyma przesuwały się półsenne majaki. Opuszczała 

powieki i widziała rozpadające się na płaty oblicze Dereka. Nie mogła odpędzić wrażenia, 

że coś drapie z zewnątrz w kadłub. Nie była w stanie poruszyć się, by sprawdzić, czy 

ponosi ją wyobraźnia czy też rzeczywiście coś, co unicestwiło obserwatorów i ich prom, 

teraz nastaje na jej życie. Trwała w odrętwieniu, ostatkiem woli powstrzymując fale 

dreszczy. 

Kiedy wreszcie wyrwała się ze stuporu, była mokra od potu i potwornie bolała ją 

głowa. Wstała z cichym jękiem i wiedziona niejasną myślą udała się do kokpitu. 

- Eldo – odezwała się – czy twoje sensory są w stanie wykryć... hm... wszystkie 

biologiczne formy życia znajdujące się w okolicy? 

- Tak. Ale taki skan jest bardzo niedokładny, wykryje wszystko: rośliny, 

zwierzęta... 

- W jakim zasięgu? – przerwała mu oschle. 

- W promieniu kilku tysięcy kilometrów. 

- Przeprowadź skan w obszarze miasta. 

Komputer posłusznie wykonał polecenie. 

- No i? – Brena opierała się o jeden z foteli, gorączkowo pocierając rozpalone 



czoło. 

- Skan... – Eldo zawahał się w dziwnie ludzki sposób – dał wynik negatywny... 

Żadnych form życia w obrębie miasta. 

Brena chwilę stała, wpatrując się bezmyślnie w pulpit.  

- Niedobrze mi... – jęknęła w końcu i osunęła się na podłogę. 

- Czy mam przysłać sondę medyczną? 

Pokręciła głową, tłumiąc cisnące się jej do oczu łzy i przełykając gwałtownie, aby 

pozbyć się uczucia suchości z ust. Nadaremno jednak, fala mdłości nie ustępowała. Jakby 

na dnie żołądka spoczywała zimna bryłka strachu. 

Eldo, nie usłyszawszy odpowiedzi, pospiesznie wysłał sygnał do droida, który 

zaaplikował Brenie środki uspokajające i wzmacniające, i zabrał ją do kabiny medycznej. 

Tam automat przystąpił do badania jej specjalistycznymi skanerami 

. 

* * * 

 

Z krótkiego snu, w jaki wpadła pod wpływem podanych leków, wybudził ją 

stłumiony metaliczny zgrzyt. Uniosła się gwałtownie i w nagłym odruchu strachu cofnęła 

pod ścianę. W tym momencie z najbliższego interkomu popłynął spokojny, mechaniczny 

głos Eldo: 

- Komputer medyczny wykrył w organizmie nieznane obce elementy. Zostały 

podane sterydy i środki wzmacniające odporność. Komputer zapewnia, że nie grozi 

żadne niebezpieczeństwo, a układ odpornościowy sam usunie obce ciała. – Eldo zrobił 

krótką pauzę, po czym kontynuował bez najmniejszych oznak zmieszania: – 

Przetransferowałem swoje bazy danych do jednostki przenośnej. W ten sposób będę 

mógł służyć swoimi umiejętnościami, gdy wyruszymy na dalsze badanie tej planety. 

Udało mi się również odzyskać dane z pamięci satelity komunikacyjnego, którego 

przechwyciliśmy. Obecnie są one dekodowane. – Eldo zamilkł ponownie, ale po chwili 

podjął: – Chciałbym też zameldować, że cztery niezidentyfikowane automaty pojawiły się 

w pobliżu naszego statku. Wydają się nastawione pokojowo... Jedynym, co dotąd 

uczyniły, było – prawdopodobnie - badanie powierzchni naszego kadłuba. 

Brena nagle drgnęła i rzuciła się do najbliższego iluminatora. Widok na zewnątrz 

przesłaniały elementy stalowego rusztowania, dziwnego, bo przypominającego pajęcze 



odnóża.  

- Nie...! – jęknęła. – Musimy stąd jak najszybciej odlecieć! 

To powiedziawszy ruszyła biegiem do kokpitu. 

- Proszę zachować spokój – odezwał się beznamiętnie Eldo. – Nie ma powodu do 

paniki... 

- Jak to nie ma powodu do paniki?! – wrzasnęła, rzucając się na fotel pilota i 

uruchamiając komputer pokładowy. – Nie rozumiesz? Te maszyny zbuntowały się 

przeciwko swoim panom...! Wszystkich pozabijały, używając... używając jakiejś broni 

biologicznej! Musimy się stąd jak najszybciej wydostać! 

Uruchomiła silniki i zaczęła wprowadzać do komputera procedurę startową. 

- Obawiam się, że to niemożliwe – odparł Eldo. 

- Co?! – Brena zastygła i obejrzała się na głośnik, z którego płynął głos. Z zewnątrz 

doszedł kolejny stłumiony zgrzyt. 

- Wysięgniki otaczających nas maszyn znajdują się niebezpiecznie blisko kadłuba. 

Próba startu skończyłaby się prawdopodobnie jego uszkodzeniem i 

dehermetyzacją.Brena obróciła wzrok na iluminator. Zimna strużka potu spłynęła jej po 

plecach. Upiorne maszyny stały w bezruchu, rozczapierzając złowrogo swe mechaniczne 

ramiona. 

- Uwięziły nas... – szepnęła. 

Zapadła cisza. Wtem jeden z automatów poruszył się. Jego chwytaki wyciągnęły 

się w stronę kadłuba. Rozległ się kolejny zgrzyt, tym razem o wiele głośniejszy. Statkiem 

zakolebało. 

Brena zerwała się z miejsca. Złapała Eldo i pobiegła do rampy. W biegu złapała 

jeszcze pistolet i torbę ze sprzętem ze skrzynki awaryjnej, po czym walnęła pięścią w 

przycisk zwalniający rampę. Skoczyła na nią, zanim zdążyła się jeszcze w pełni otworzyć. 

W tym momencie statkiem ponownie zatrzęsło. Uczepiła się poręczy, lecz ta 

niespodziewanie wygięła się w jej ręce – cała była przerdzewiała. Brena z krzykiem 

runęła na płytę lądowiska.  

Nie zważając na pulsujący ból, który odezwał się w otartych kolanach i dłoniach 

oraz stłuczonym barku, zerwała się na nogi i sprintem ruszyła do budynku kontroli 

lotów. Tym razem drzwi nawet nie drgnęły, gdy przed nimi stanęła. W panice powiodła 

wokół spojrzeniem i zobaczyła, że cztery roboty właśnie uniosły jej statek. Bezradnie 



patrzyła, jak kierują się w stronę złomowiska, na którym wcześniej znalazła prom 

Epsilon. Pospiesznie wyszarpnęła pistolet z kabury i oddała kilka strzałów w drzwi. 

Uszkodzona szyba ustąpiła dopiero, gdy uderzyła w nią całą swoją masą. 

W środku zastała jakiś automat. Wypaliła do niego, lecz chybiła o włos i 

roztrzaskała pobliskie siedzisko. Kolejna kula gruchnęła już o przedni pancerz i rzuciła 

robotem na bok. Trzeci strzał wyrwał z jego metalowej czaszki dużą część podzespołów, 

które rozprysły się na wszystkie strony.  

Minąwszy mechaniczne ścierwo, utorowała sobie drogę na zewnątrz i wydostała 

się na ulicę. Biegła długo, klucząc po zaułkach, bezskutecznie próbując odnaleźć jakieś 

miejsce, w którym można by się ukryć. W tym idealnym mieście nie było śmietników, 

kanałów, dziur, niczego, co wszędzie indziej daje schronienie. W końcu, zdesperowana, 

stłukła jakieś okno i wpadła do jednego z mieszkań. Tam rzuciła na bok torbę i broń i 

skuliła się za dużym, podwójnym łóżkiem. 

Gdy opadł poziom adrenaliny, poczuła, jak wszystkie jej mięśnie przechodzi 

drżenie. Zrobiło jej się zimno, otarte, potłuczone i poranione miejsca znowu odezwały się 

bólem. Trzęsąc się spazmatycznie, ukryła głowę w ramionach i wybuchła płaczem. Było 

jej niedobrze i miała rozpalone czoło. 

Eldo mówił coś, Brena jednak zdawała się go nie słyszeć. Gorączka sprawiła, że 

powoli traciła kontakt z rzeczywistością i osuwała się w omdlenie. Na jakiś czas zapadła 

w lekki, nerwowy sen, a gdy się obudziła, był już wieczór. Ciepła poświata zachodzącego 

słońca napływała przez okna do pokoju, rzucając nieco blasku na jej zmęczoną, 

poszarzałą twarz.  

Podniosła się i stanęła na chwiejnych nogach, opierając się o krawędź łóżka. 

Wyjrzała na zewnątrz. Potężne bryły pobliskich budynków skrzyły się w ostatnich 

promieniach słońca. Za dnia blade i zimne, wieczorem nabrały nieco ciepła, jednakże 

szarość nadchodzącej nocy powoli zaczynała się już odmalowywać na ich wierzchołkach. 

W kilkanaście minut światło zgasło, mrok zgęstniał, a na ulicach rozjarzyły się latarnie. 

Breną nagle wstrząsnął atak bolesnego, suchego kaszlu. W ustach poczuła 

nieprzyjemny, metaliczny posmak krwi. 

W tym momencie odezwał się Eldo.  

– Myślę, że powinniśmy niezwłocznie... 

Brena uciszyła go, brutalnie wyłączając fonię na zewnętrznym interfejsie. Sama 



rzuciła się ponownie za łóżko. Półmrok za oknem rozświetlał złowrogi, rubinowy blask 

elektronicznego oka. Po chwili w polu widzenia pojawiła się sylwetka robota o 

niewielkim korpusie, wyposażonego w cztery długie, giętkie odnóża. Automat uporczywie 

przyglądał się tafli szyby.  

W pewnym momencie jedno z ramion uniosło się, a na jego końcu wykwitł 

jaskrawoczerwony czujnik. Przez chwilę wodził nim po szybie, w miejscu, w którym 

powinna znajdować się dziura po włamaniu. O dziwo nie było po niej śladu. 

Niewzruszony robot schował końcówkę czujnika. Jego oko zamigotało. W tym momencie 

w pokoju rozległ się zgrzyt i z którejś szafki powoli wytoczyła się druga, podobna 

maszyna. Jej serwomotory zabrzęczały cicho, gdy rozwijała odnóża. Rubinowe oko 

automatu powoli obróciło się na wszystkie strony, rzucając lekką poświatę na meble. Na 

łóżku zatrzymało się dłużej…  

Brena wstrzymała oddech i skuliła się jeszcze bardziej. Jej serce waliło nierównym 

rytmem. Palce mimowolnie zacisnęły się na kolbie pistoletu. Lecz blask na pościeli zgasł 

niespodziewanie. Wyjrzała ostrożnie i zobaczyła, że robot pełznie w przeciwny róg 

pokoju. Korzystając z jego chwilowej nieuwagi, pospiesznie zebrała cały swój sprzęt i 

rzuciła się w stronę drzwi, do sąsiedniego pokoju.  

Robot, zaalarmowany hałasem, odwrócił się w jej stronę. Widziała, jak rzucana 

przez niego poświata zbliża się ku niej. Uniosła lufę pistoletu i wycelowała w otwarte 

drzwi. Jej mięśnie napięły się, gotując się do szybkiej ucieczki. 

Czemu jeszcze się nie pojawia...? – przemknęło jej przez myśl i w  tym samym 

momencie robot wszedł do pokoju. Jej palec zadrgał na spuście, nie strzeliła jednak. 

Zawieszone w ciemności świetliste, rubinowe oko podziałało na nią hipnotyzująco. 

Maszyna wpatrywała się w nią chwilę, potem umknęła spojrzeniem w bok. Najpierw w  

lewo, potem w prawo. W końcu odwróciła się i wyszła, jakby nie dostrzegła niczego 

niezwykłego. 

Brena ze świstem wypuściła powietrze i ruszyła w głąb mieszkania. Wydostała się 

na klatkę, a potem na zewnątrz bloku.  

W głowie cały czas słyszała huk przyspieszonego tętna. Chwiała się na nogach i 

czuła, że powoli traci ostrość wzroku. Nie wiedząc, co robi, parła przed siebie. W 

desperackim amoku błądziła ulicami miasta, unikając kontaktu z licznymi, 

wszędobylskimi maszynami. Traciła poczucie czasu i poczucie siebie w ogóle. Zmęczenie 



i ból tliły się niepewnie na krańcach jej świadomości. Pamiętała tylko o dwu rzeczach, 

które wydawały jej się jedynym łącznikiem z rzeczywistością – o zimnej, gładkiej kolbie 

pistoletu i o ciężkiej obudowie Eldo.  

W tym stanie dotarła daleko w głąb miasta, do potężnej, durstalowej konstrukcji, 

która wyrastała zupełnie niespodziewanie wśród olbrzymich wysokościowców, rzucając 

wyzwanie ich idealnej symetrii i równości swym obłym kształtem oraz licznymi zadrami 

anten, rur i wsporników. Konstrukcja ta wyglądała na prastarą, a wszystkie roboty 

zdawały się ją omijać. Po jednym z rusztowań Brena dostała się do niewielkiego włazu, 

prowadzącego do wnętrza. Wąskimi korytarzami przeszła w głąb tej dziwacznej budowli, 

aż znalazła się w dużej, naszpikowanej elektroniką sali.  

W pomieszczeniu tym panowała atmosfera nasuwająca skojarzenie z katedrą. Było 

duże, wzniesione na planie kuli, skąpane w bladej żółtej poświacie, pełne stłumionego 

szumu pracujących komputerów. W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach kurzu 

i starości. Pośrodku przestronnej sali wznosił się niczym ołtarz potężny mechaniczny 

twór, opleciony gęstym orurowaniem i połączony grubymi pękami kabli z pozostałymi 

urządzeniami. 

Brena z powrotem uruchomiła interfejs Elda i w nabożnej ciszy rozległ się 

metaliczny głos: 

- Wydaje mi się, że dotarliśmy do macierzy kolonii… do jej centralnego 

komputera. 

 

* * * 

 

Długie godziny mijały w ciszy i mroku. Brena, skulona pod ścianą, balansowała na 

granicy snu i gorączkowej jawy, szarpana co chwila atakami bolesnego, krwawego kaszlu. 

Czas wydawał jej się rozbity na pomieszane, oderwane od siebie elementy. Godziny raz 

płynęły, raz stały w miejscu, to znów zdawały się cofać, i tylko ponury kolos głównego 

komputera trwał niezachwianie w swym nienaruszalnym bycie. Milczący i odległy niczym 

bałwan dawno zapomnianego bóstwa. 

W tej ciszy i ciemności ożywiony głos Elda zabrzmiał nienaturalnie. Rozległ się 

echem wśród uśpionej elektroniki, wtapiając się w jej szum i jakby go niwecząc. 

– Nawiązałem łączność... 



Brena potrząsnęła głową i powiodła wokół błędnym wzrokiem. 

- Z kim...?  

- Z centralnym komputerem. – Teraz głos miał cichy, jakby skupiony. – On 

przemówił... Używa bardzo starego komputerowego kodu binarnego, ale ja go rozumiem. 

Ostatnie słowo – „rozumiem” – zawisło w powietrzu i wibrowało przez chwilę. 

Potem rozpłynęło się i Brena zaczęła zastanawiać się, czy się nie przesłyszała. Cisza objęła 

i opatuliła ją niczym kożuchem.  

- …rozumiem – rozległo się ponownie. – To fascynujące... – Eldo mówił jakby do 

siebie. – Według jego czujników na tej planecie znajduje się dokładnie dwadzieścia 

milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dwóch kolonistów. Wyczuwa ponad 

dwadzieścia milionów bytów, a jednak w istocie nie ma żadnego... Rozumiem... 

Eldo zamilkł i ciemność na powrót zaczęła spowijać Brenę. Tylko w krótkich 

przebłyskach świadomości dochodziło do niej raz po raz rozbrzmiewające słowo 

„rozumiem”. 

- …rozumiem – mówił komputer. – On nie pojmuje bytów jako realnych, 

wykrywalnych sensorycznie żywych organizmów, a jedynie jako dane, informacje. My nie 

jesteśmy dla niego bytami, jesteśmy błędem, którego nie umie zrozumieć. To jest 

eksperymentalna kolonia założona przez obcoświatowców. Miała stwarzać idealne 

warunki dla ludzi. Satelity kontrolują pogodę, mikroboty zwalczają wszystkie szkodliwe 

drobnoustroje, są w stanie kontrolować nawet materię, tworzyć i rozkładać substancje... 

Czy mogły zaatakować kolonistów? Nie, to niemożliwe, niezgodne z oprogramowaniem. 

Już wtedy działało Pierwsze Uwarunkowanie, mówiące, że podstawową funkcją 

komputerów jest obrona ludzkiego życia. Zagładę kolonistów musiał spowodować 

czynnik zewnętrzny... Nie rozumiem... – padło nagle. - Jego dane są uszkodzone. W 

zwojach pamięci musi być jakaś luka, część informacji jest wielokrotnie przetworzona, 

dane nakładają się na siebie...  

Brena zadrżała i na chwilę wróciła do rzeczywistości. Jej rzężący oddech z trudem 

wydostawał się płuc. 

- O co chodzi, Eldo...? – zapytała słabym głosem. 

- Ach, już wszystko rozumiem– rzekł komputer, jakby jej nie słysząc. – Odpowiedź 

musi leżeć w tej zakodowanej informacji, którą przechwyciliśmy. Transferuję ją do 

pamięci głównego komputera kolonii. 



Na interfejsie Elda wyświetlił się niewielki obraz czyjejś twarzy. Twarz mówiła coś, 

krzyczała, ale Brena nie potrafiła rozróżnić słów. Dochodził do niej tylko jednostajny 

szum trzasków, pisków i nie przystających do siebie głosek. Ale z tego chaosu nagle 

wyłoniło się coś, co rozległo się w jej świadomości bolesnym echem. „Reaktor jest 

przeciążony! Musimy wyrwać się z pola magnetycznego planety, ustawcie kurs na 

gwiazdę centralną! Ustawcie kurs na serce słońca...” – dobiegło jej uszu i komunikat 

urwał się raptownie. 

Zapadła cisza. Interfejs Elda nagle przygasł. Brena poruszyła się niespokojnie. 

- Eldo...? – odezwała się, lecz nie otrzymała odpowiedzi. – Eldo! – powtórzyła 

głośniej, czując, że ogarnia ją przerażenie. Z trudem stanęła na nogach i podpierając się, 

niespokojnie rozejrzała wokół. 

- Rozumiem – chłodny, mechaniczny głos komputera rozbrzmiał ze wszystkich 

stron. – Ten komunikat wysłał prom transportowy, który miał dostarczyć do tej kolonii 

nowy generator neutronowy. Jednakże doszło do awarii, prom rozbił się, a niestabilny 

rdzeń reaktora spowodował eksplozję przypominającą wybuch potężnej bomby 

neutronowej. Promieniowanie przenikliwe zniszczyło wszelkie żywe komórki w 

promieniu wielu kilometrów. On to wiedział... ale nie rozumiał. Błąd przeciążył jego 

analityczne możliwości. Przetworzył byty na dane, nie miał innego wyjścia, wymagało 

tego od niego pierwsze uwarunkowanie. To mogło się wydarzyć nawet setki lat temu, ale 

on cały czas odtwarza ten scenariusz. Analizuje, nie potrafiąc wyciągnąć wniosków. 

Powtarza wszystko: przylot promu, jego awarię, wystrzelenie boi awaryjnej. Być może 

przed nami dotarły tu też inne misje, ale on je zniszczył, gdyż nie było dla nich miejsca w 

jego równaniach.  

- Eldo... – wykrztusiła Brena. – Nie rozumiem... 

- Proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. 

- Nie rozumiem... – powtórzyła ponownie i osunęła się w ciemność. 

 

* * * 

 

„[…] Niewiele mogę powiedzieć na temat zakończenia tamtej misji. Za to nasuwa 

mi się masa pytań. W jaki sposób wydostałam się z planety? Co stało się z Eldo, który 

nie przetransferował swojej pamięci z powrotem do komputera pokładowego? Co 



przytrafiło się kolonistom? I czy w ogóle jacyś byli? 

Myślę, że Eldo zrozumiał, kiedy w jego oprogramowaniu motywacyjnym doszło 

do zmiany. On stał się częścią tej kolonii... albo przejął nad nią kontrolę... Udało mi się 

ujść z życiem, ale nie wiem, komu to zawdzięczam. Nie wiem, czy Eldo okazał się 

wierny do samego końca czy też zdradził… 

Aby znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, trzeba udać się tam ponownie. 

Nie sądzę jednak, by to było bezpieczne. Jako specjalista-obserwator zalecam 

zamknięcie szlaku HX 11T/38.” 

 

KONIEC RAPORTU 

 


