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Wszedł do baru. Ubrany w czarne buty, czarne spodnie, szary
płaszcz sięgający mu do kolan, grube binokle. Takie, jakich używali
niegdyś mechanicy, mocowane na gumce z tyły głowy, białą, płócienną
chustę zakrywającą resztę twarzy, z czymś co wyglądało jak czarno-biały
motyl, chociaż z pewnością nim nie było, brunatne, skórzane rękawiczki i
szary kapelusz, usiadł przy stoliku i powiedział cicho:
— Dwie setki wódki proszę — i wyjął z kieszeni płaszcza kilka
żetonów. Barman rzucił mu spojrzenie z rodzaju ‘’mamy cię na oku,
pilnuj się’’ i postawił na ladzie kieliszek, nalał i powiedział ochrypłym
głosem:
— Dwa żetony się należą.
Rorsarch położył na ladzie cztery i odrzekł:
— Potrzebuję informacji, napiwek wystarczy czy jest jeszcze jakiś
dodatkowy wymóg? – Barman pozornie niezdarnym ruchem ręki zgarnął
krążki z lady i odpowiedział:
— Pytaj, a powiem ci co wiem.
— W całej Polsce powstało paręnaście schronów, kilka się nie
rozsypało, poszukuję jednego, określanego jako Schron Zero.
— Schron Zero? – odparł barman ściszonym głosem. – To tylko
legenda, tak przynajmniej twierdzono. Ale ostatnio pojawiły się grupki
dobrze uzbrojonych ludzi, które wyraźnie czegoś szukały.
— Słyszałem, zwą ich Pancerniakami.
— Tak, są dobrze zorganizowani i posiadają porządne zaplecze
techniczne – wyjaśnił, nalewając drugą setkę przybyszowi.
— Szukają Schronu Zero?
— Nie sądzę, raczej z niego pochodzą. Nie są zbyt rozmowni, a
bardziej natarczywych traktują serią z karabinu.
— Więc czego poszukują na tych wypalonych wojną ziemiach? Jeśli
pochodzą z tego schronu, to niczego im nie brakuje.
— No cóż, może pochodzą z zupełnie innego miejsca.
— Kto by przybył na takie zadupie. Może i przed Wojną byliśmy
potężni, ale przez to oberwaliśmy kilkunastoma głowicami więcej. Teraz
nie ma tu niczego, poza kupą ludzi bojących się o następny dzień,
mutantów, paroma fanatycznymi kultami i nielicznymi osadami.
— Tego być może się nigdy nie dowiemy, — powiedział z lekkim
zrezygnowaniem barman – ale podobno na północy jest jakaś baza
wojskowa, która przetrzymała uderzenia z atomówek i teraz normalnie
funkcjonuje.

— Kto wie, kto wie.
Rorsarch wstał, podziękował za napitek i wyszedł z baru. Jego ubiór
przyciągał wzrok siedzących przy stolikach zabijak, ale nie wykazywali
złych zamiarów. Wszczynanie burd w tym miejscu kończyło się szybką
interwencją Strażników i zwykle rozstrzelaniem stron konfliktu. O, tak,
prawo było brutalne, ale ludzie ulegli zezwierzęceniu przez te
kilkadziesiąt lat po Wojnie. Dopóki nie znormalnieją, na zło będzie się
odpowiadało złem. Krążyły legendy o grupach grabieżców, które
szwendały się po Polskich Pustkowiach, i łupiły bezbronne osady.
Większość z nich wywodziła się ze środowisk kibolskich, które w wyniku
różnych przemian ustrojowo-społecznych w swojej organizacji przez te
lata po Wojnie, rozpierzchły się po Pustkowiach. Jednak część z nich
zorganizowała się i jeszcze nie tak dawno, pod szyldem Reformatorów,
siała postrach na Świecących Pustkowiach. Rorsarch sam wiedział o tym
najlepiej z pewnego powodu, o którym chciał zapomnieć.
Skierował się do biura Strażników, miejsca w którym mógłby
znaleźć pracę, która dałaby mu jakiś dochód i pozwoliła kontynuować
jego poszukiwania. Wszedł do w miarę zadbanego pomieszczenia, w
którym stało biurko, stojak na broń i krępy facet z kałaszem w garści.
— Znajdzie się jakaś robota? – zaczął Rorsarch.
— Zależy, kim jesteś – odparł facet – Szukamy ludzi, którzy potrafią
utrzymać gnata w garści i skopać tyłki kultystom i mutantom, którzy
pragną tu zamieszkać. Na naszych trupach.
— Czyli dobrze trafiłem, mogę zacząć od zaraz.
— Masz jakąś broń?
Rorsarch wyjął z wewnętrznej kieszeni płaszcza pistolet marki
Smith&Wesson 1006, nóż z pochwy na pasku i kilka wyważonych noży z
buta.
— Starczy, na początek sprawdzisz co się stało z oddziałem, który
dokonywał zwiadu w ruinach pobliskiej fabryki.
— Fabryki czego?
— Zupek chińskich.
Dochodziła dwudziesta druga, gdy doszedł do fabryki. Była
oddalona o dobre dwa kilometry od radomskiej osady. W binokle
wbudowany miał noktowizor i czujnik ruchu, połączony z jego
kapeluszem. Do tego miniaturowy licznik Geigera zamontowany na ręce,
niczym zegarek oraz zasilająca to wszystko bateria, którą nosił w jednej z
kieszeni, skąd kable zasilające rozchodziły się do odpowiednich urządzeń.

Włączył noktowizor i czujnik ruchu, po czym zapuścił się w głąb fabryki.
Metalowe szkielety zwisały ze stropu, ściany w większości uległy
zawaleniu, ale część nadal niepewnie stała. Wszedł do wielkiej hali i
wtedy jego czujnik ruchu zasygnalizował, że kilka metrów za nim
zlokalizowano przemieszczenie się czegoś ludzkopodobnego. Nie czekając
na pierwszy ruch tej istoty, zanurkował za kupkę gruzu, w locie wyjmując
pistolet i go odbezpieczając. Jak tylko wylądował, wystawił dłoń z
pistoletem i głowę nad osłonę i krzyknął:
— Stój!
Istota, która okazała się człowiekiem, stanęła posłusznie.
— Pokaż ręce!
Teraz widział lepiej, był to człowiek, odziany w zielony mundur, z
automatem w ręku.
— Spokojnie, nie mam wrogich zamiarów, — zaczął człowiek w
mundurze – jestem jedynym ocalałym z patrolu z Radomia.
— W takim razie, to ciebie szukam, – powiedział Rorsarch,
opuszczając broń — szeryf mnie przysłał.
— W okolicy znajduje się baza kultystów Dnia Wielkiej Włóczęgi,
napadli na nas i zabili trójkę z nas, mi udało się uciec.
— Dnia Wielkiej Włóczęgi? Co to za durna nazwa?
— Nazywają się tak od ich przywódcy, który pochodzi z jakiegoś
schronu, dzień w którym go opuścił uznali za wielkie wydarzenie i
zbawienie dla świata.
— Ciekawe. Co wiecie o tych kultystach i jakie mieliście rozkazy
względem nich?
— Tutaj mają małą placówkę, początkowo nawracali ludzi
pokojowo, ale potem zaczęły się porwania. I to w biały dzień! Wysłano
nas w celu znalezienia ich bazy i jeśli to możliwe, ich zlikwidowania. Jest
ich około ośmiu, zaatakowało nas trzech z zaskoczenia. Mają głównie
broń białą, ale chyba też kilka egzemplarzy broni palnej.
— Jak daleko stąd jest ta ich placówka?
— Mieści się w starej oczyszczalni ścieków, zaraz za fabryką.
— Pokaż mi gdzie to jest, idziemy dokończyć twoją pracę.
Po kilku minutach przekradania się przez gruzowisko dotarli do
celu. Nad wejściem do oczyszczalni znajdowało się prześcieradło z
napisem: Siedziba Kultu Dnia Wielkiej Włóczęgi.
— Nie są zbyt bystrzy, co? – spytał Rorsarch
— Ta, ale za to umieją obchodzić się z nożami. – odparł żołnierz.

— Macie jakiekolwiek rozeznanie na temat wnętrza budynku?
Wejście tam na ślepo będzie nieco ryzykowne.
— Z tego co ustaliliśmy, są to dawne kwatery obsługi oczyszczalni.
Znajdują się tam cztery pokoje i długi korytarz prowadzący przez środek
budynku.
— Nie ma łazienki?
— Cztery pomieszczenia, niech ci będzie. Najprawdopodobniej
rozmieszczone są po dwa na jedną stronę korytarza.
— Hmm, frontalny szturm nie ma szans, ukatrupią nas przy
otwarciu drzwi. Zabierzmy się do sprawy od dupy strony, czyli wejdziemy
oknem pomieszczenia na końcu korytarza.
— Wybijając szybę zwrócimy ich uwagę. – zauważył zwiadowca
— Zrobimy tak, staniesz po prawej stronie, ukryty gdzieś za kupką
gruzu i wybijesz szybę od swojej strony. Zwrócisz ich uwagę a ja w tym
czasie wejdę od drugiej strony i postaram się jak najszybciej oczyścić
budynek.
— Okej, idę się ustawić.
— Masz zegarek?
— Mam.
— O 23:04 wybij szybę, strzelaj tylko do tego co wyjdzie z budynku,
tych we wnętrzu zostaw mnie.
Rorsarch podkradł się do budynku od drugiej strony i poczekał aż
usłyszy strzał i trzask szyby. Usłyszał go a potem kroki ludzi
wybiegających z budynku. Nie czekał długo. Gdy tylko zaterkotała seria z
karabinu zwiadowcy, wybił szybę i przeskoczył do pokoju. W
pomieszczeniu panował półmrok, na ziemi walały się brudne szmaty a z
pomieszczenia naprzeciwko dochodziły odgłosy pojedynczych strzałów.
Uchylił ostrożnie drzwi i wyjrzał na korytarz. Był pusty, a wejście było
otwarte, walały się w nim trzy trupy kultystów. Osiem minus trzy to pięć
– pomyślał Rorsarch. Pięciu ludzi wziętych z zaskoczenia mogło
zredukować się do dwóch-trzech, ale zapewne byli rozsiani po pokojach.
Przeszedł przez wąski korytarz, i czujnikiem ruchu starał się wyłapać
cokolwiek za drzwiami do których podszedł. Wskazanie mówiło o dwójce
ludzi jakieś dwa metry od drzwi. Zdecydował się sprawdzić kolejne
pokoje. Pokój obok miał zawierać trójkę ludzi, z czego dwóch przy oknie a
jeden przy drzwiach. Ostatnie pomieszczenie okazało się opuszczoną
łazienką. Postanowił wziąć z zaskoczenia pokój z trójką kultystów, wybić
ich i przejść do łazienki, skąd mógł ostrzeliwać ludzi w drugim pokoju,

gdyby zechcieli wyjść. Wygodniej byłoby mu wyjść na zewnątrz, ale nie
miał gwarancji, że zwiadowca go odróżni i nie zastrzeli jak innych.
Odbezpieczył broń, wziął głęboki wdech i otworzył drzwi przy pomocy
otwieracza marki Kopniak. Wystrzelił dwukrotnie do kultystów kulących
się pod oknem a następnie strzelił dwa razy przez drzwi i uskoczył do
łazienki, której drzwi uprzednio otworzył. Liczył na to że zabił wszystkich
kultystów w tamtym pomieszczeniu, i gdy się wychylił, dwa trupy pod
oknem i kałuża krwi spod drzwi potwierdziły jego domysły. W tym
momencie seria z karabinu przeleciała przez korytarz i przeszyła trupy
leżących tam kultystów. —Więc sądzą, że schowałem się tam? – pomyślał
– Mam mało czasu zanim zorientują się, że mnie tam nie ma. Łazienka
nie miała okien, co było niedogodnością w jego planie. Normalnie
wyśliznąłby się oknem, wszedł do pomieszczenia, w którym był na
początku i zastrzelił pozostałą dwójkę zanim by go zauważyła. Niestety,
był pozbawiony tej możliwości. Czujnik ruchu nagle zasygnalizował, że za
ścianą coś się przemieszcza. Bezszelestnie wyjął nóż i przylgnął do ściany
łazienki, obok wejścia do niej. Kultysta, odziany w jakieś szmaty,
przeszedł koło łazienki. Jak zawróci, zauważy mnie i zabije – pomyślał,
schylając się do buta po jeden z wyważonych noży – Poza tym, na końcu
korytarza ktoś go pewnie osłania. Wyjął wyważony nóż, i gdy przeciwnik
podszedł do drzwi, rzucił mu w plecy, co pokryło się z serią, którą posłał
zwiadowca, gdy powalony nagłym uderzeniem kultysta, wyleciał przez
drzwi. Korzystając z ciemności, spróbował lekko wychylić się zza rogu
łazienki i zobaczyć korytarz. Czujnik ruchu niczego nie wykrył, ale ktoś
nieruchomy mógł go zmylić. Wychylił się nieco mocniej i natychmiast
zwinął się za winkiel, kiedy seria z karabinku odłupała tynk na ścianie
korytarza obok łazienki. – Jak ma granaty, to jestem w dupie. – pomyślał.
Kolejna seria pozbawiła ścianę tynku, która zaczęła miejscami
prześwitywać. Nagle usłyszał suchy trzask – napastnik nie miał już naboi
w magazynku. Usłyszał głośne przekleństwo, wyskoczył zza ściany i
wystrzelił dwukrotnie do przycupniętego kultysty, zmieniającego właśnie
magazynek. Kule rozorały mu głowę i padł na ziemię. Rorsarch krzyknął:
— Już po wszystkim, możesz wejść.
Zwiadowca ostrożnie podszedł do wejścia, i gdy upewnił się, że to
Rorsarch, opuścił broń i obejrzał pobojowisko. Rorsarch wyciągnął nóż z
pleców kultysty i aktualnie zbierał amunicję oraz żetony. Na końcu
sprawdził uzbrojenie kultystów. Każdy miał prymitywny nóż, jeden z nich
miał kastet, dwójka pistolety-samoróbki, natomiast ten który padł jako

ostatni miał bardzo pożądany karabin: AK-47. Cudo ruskiej techniki,
swoją legendarną wytrzymałość manifestowało nawet po wojnie
nuklearnej. Wyruszyli do Radomia, aby zdać raport na temat kultystów i
przebiegu akcji. Do miasta doszli koło drugiej nad ranem, żołnierz
poszedł do prowizorycznych baraków, które zajmowali a Rorsarch
wynajął łóżko w knajpie.
O ósmej rano, gdyż zawsze spał sześć godzin, wstał, ubrał się,
skonsumował liche śniadanie, jakie serwowano w tej knajpie i poszedł do
szeryfa. Czekał tam już na niego zwiadowca, kompan wczorajszej misji.
— No panowie, słyszałem o tym co się stało w oczyszczalni i muszę
powiedzieć, że masz jaja chłopie. – zwrócił się szeryf do Rorsarcha. – W
pojedynkę rozwalić piątkę kultystów potrafią tylko najlepsi.
— Wasz żołnierz bardzo mi pomógł, opowiedział też o waszych
problemach z tym kultem, wiecie o nim coś więcej?
— Pojawili się tutaj całkiem niedawno, ich główna siedziba mieści
się na południe od nas gdzieś w Starachowicach. Rządzi nimi niejaki
Włóczykij, podobno pochodzi z jednego z nielicznych schronów.
— Wiecie coś o ich planach, zamierzeniach?
— Jak wszyscy, starają się przeżyć i znaleźć przedwojenne
technologie. Chociaż ci tutaj byli chyba jakimś odłamem, grupka ludzi,
którzy szli do nas przez Starachowice, mówi że to porządni ludzie,
pomagają podróżnikom i rannym.
— Dobra, czas porozmawiać o mojej zapłacie. – zakończył temat
Rorsarch.
— Pięćset żetonów, tyle wynosi stawka najemnicza u mnie i tyle
dostaniesz.
Pięćset żetonów. Majątek w tych niespokojnych czasach. Nigdy nie
miał przy sobie więcej niż setkę, a ten człowiek tutaj proponował mu małą
fortunkę.
— Gdzie tkwi haczyk? – spytał podejrzliwie szeryfa – Przecież to
kupa forsy!
— Nie ma haczyku, zrobiłeś coś, co miała zrobić czwórka ludzi, poza
tym, waluta traci powoli wartość w tych stronach. Handel wymienny staje
się teraz podstawą. Za te żetony kupisz sporo amunicji do twojego
zdobycznego kałasza i kilka innych przydatnych drobiazgów. Rozkręcamy
handel z innymi osadami: Toruniem, Łodzią, Poznaniem i Wrocławem.
Amunicja to dziś cenna rzecz, więc stajemy się chętnie odwiedzani przez
kupców, którzy rozkręcają swoje biznesy.

Rorsarch wziął nagrodę od szeryfa i udał się do pobliskiej faktorii
handlowej. Zakupił amunicję, zapasy żywnościowe i lornetkę. Postanowił
udać się do Starachowic i porozmawiać z Włóczykijem na temat jego
domniemanego pochodzenia ze schronu.
*
Starachowice leżały niecały dzień marszu od Radomia. Po drodze
Rorsarch napotkał kilku przedstawicieli powojennej fauny – dwugłowe
szczury i krety wielkości dwudziestocalowego monitora. Na szczury nie
marnował amunicji, natomiast krety wybijał, gdzie tylko je spotkał.
Właściwie każdy je zabijał. Pustoszyły te liche ziemie, które zostały w
zniszczonej Europie, skazując ludzi na głód. Gdy dotarł do miasta, kilku
ludzi stało na straży. Został ciepło przyjęty przez kultystów, po czym
zaczęli pytać o cel jego wizyty.
— Chciałbym porozmawiać z waszym przywódcą. – odpowiedział
na ich pytania.
— Nie jest to zbyt możliwe, nie każdy może go oglądać. – odparł
jeden z kultystów.
— A kto może?
— Z obcych? Niewielu. Musisz wyświadczyć nam przysługę.
No tak, niemal każdy na Pustkowiu chciał przysługę. Rorsarch z
powodu swojego tajemniczego wyglądu był brany za zabijakę, więc nie
dawano mu problemów typu: zanieś paczkę do Wrocławia, tylko: zrób
porządek z bandytami, albo wybij te dziwne, kociopodobne stworzenia,
które straszą nasze dzieci. Nie inaczej było tym razem.
— Niech będzie, co mam zrobić?
— Grupka ludzi podszywa się pod nasz kult. Wiemy o ich bazach
pod Radomiem i Ostrowcu Świętokrzyskim. Strzelają do kogo popadnie,
psują nam opinię.
— Baza w Radomiu już nie istnieje, wczoraj się tym zająłem na
prośbę Strażników.
— Miło to słyszeć, jeszcze zrób to z bazą w Ostrowcu i Włóczykij z
radością cię przyjmie.
Po krótkim odpoczynku, wyruszył do Ostrowca. Wiedział że zajmie
mu to około półtora dnia, więc wyruszył nocą. Jednak nad ranem
zauważył jakieś zabudowania, coś w rodzaju farmy. Ostrożnie podszedł
do niej i stwierdził, że nie jest opuszczona. Przez wybite okna nie

dostrzegł nikogo w środku, natomiast w stodole, pełnej zgniłego siana,
leżał podstarzały gospodarz. Lekko szturchnął go butem, co spowodowało
uwolnienie kaskady przekleństw pod jego adresem, ale gdy otworzył oczy,
przerwał, widząc że przybysz jest uzbrojony.
— …ja ci zaraz dam upierdolony stół, ty niemyty... — mówił
otwierając oczy – o, kurwa!
— Zawsze tak witasz ludzi? – spytał Rorsarch.
— Wybacz, ostatniej, a może przedostatniej, nocy trochę wypiłem,
może trochę za dużo i musiałem to wyspać.
Rorsarch rzucił okiem na stosik walających się w okolicy butelek ze
zdartymi etykietami, w jednej jeszcze znajdowała się resztka
przezroczystego płynu. Podniósł ją i skosztował. Poczuł jakby ktoś
wypalał mu gardło i przełyk żywym ogniem. Wypluł co jeszcze zostało mu
w ustach i sięgnął po swoją własną manierkę, zawierającą czystą wodę.
Gospodarz zaśmiał się:
— Widzę, żeś nieprzyzwyczajony do bimbru. Moja własna
produkcja. – podkreślił dumnie.
Nieprzyjemne uczucie minęło i Rorsarch był w stanie kontynuować
rozmowę.
— Jak macie na imię, gospodarzu?
— Zwą mnie Kamil, a jak brzmi twoje imię?
— Rorsarch. Co tu robisz?
— Pędzę bimber i przeżywam w spokoju ostatnie lata mojego życia.
A co ciebie sprowadza w te strony?
— Idę do Ostrowca. Daleko to stąd?
— Ostrowiec! Pamiętam jak jeszcze dobre parę lat temu Chińczycy
tam mieszkali... To będzie może z pięć, sześć godzin drogi. Ale uważaj,
dzisiaj to niezbyt przyjemna okolica. Sto razy lepiej było z Chińczykami, o
dziwo z nimi dało się dogadać, bo ich samshu wymiękło przy moim
bimbrze. Ale do innych obcych tak dobrze nastawieni nie byli, jedynie
kupcy byli tolerowani. A pewnego dnia po prostu wzięli i zniknęli, teraz
jacyś wariaci przejęli osadę i strzelają do niemal każdego kto się tam
pojawi.
— Kultyści?
— Nie wiem, kilku przechodzących ludzi opowiadało.
— Handlujesz tym bimbrem? – spytał podejrzliwie Rorsarch.

— Wie o mnie kilka osób, i kupują czasem w większych ilościach, w
zamian dostarczając mi część składników. Ale nie myśl, że zdradzę ci
recepturę, o nie.
— Nawet nie chcę jej poznać, nie wiem co ty tam pakujesz i jak
pozostanie to tajemnicą, to lepiej dla mnie. – odparł z uśmiechem.
— Słuchaj, mógłbyś coś dla mnie zrobić? Bo widzę, żeś uzbrojony, a
ja już nie jestem taki biegły z bronią jak kiedyś. Nie mam tej lokalnej
waluty, żeby ci zapłacić, ale podejrzewam, że za flachę mojego napitku
można wiele zdziałać.
— Jaki masz problem?
— Moja bimbrownia w piwnicy domku. Jakimś cudem te pieprzone
krety przebiły się przez cegły i teraz mają tam siedlisko. Nie mogę tam
wejść, bo skubańce gryzą.
— Zobaczę co da się zrobić.
Poszedł do domu i zauważył schody prowadzące w dół. Wyjął
pistolet i otworzył delikatnie drzwi. Od razu uderzył go fetor kretów.
Piwnica była prosta, dwa pomieszczenia, jedno pod drugim. Do
pierwszego schodziło się po schodach, do drugiego prowadziła drabina.
Na pierwszym poziomie zauważył dwa krety, i olbrzymią dziurę, pewnie
tunel. Może i te zmutowane stworzenia były ślepe, ale słuch miały
niesamowity. Ledwo otworzył drzwi a już skierowały ku niemu swoje ryje
uzbrojone w ostre zęby. Nie czekając na ich ruch, wystrzelił w kierunku
głowy każdego z nich po pocisku, na co zareagowały piskiem i już więcej
się nie ruszały. Włączył wykrywacz ruchu i otrzymał odczyt trzech słabych
sygnałów pod nim. Podszedł do drabiny i przy pomocy noktowizora
rozejrzał się. Pod ścianą, naprzeciw drabiny stała bimbrownia. Pod nią
leżał kret o wiele większych rozmiarów niż te dotychczas spotykane, a
obok niego leżały dwa kolejne. Fetor kretów został zastąpiony ostrym
zapachem spirytusu. Zszedł po drabinie, a krety nie zwróciły na niego
uwagi. Po chwili zrozumiał dlaczego. Zbiornik z bimbrem leżał
przewrócony a jego zawartość została zapewne wypita przez krety.
Uśmiechnął się, schował pistolet, wyjął nóż i rozpoczął odcinanie kretom
łbów. Kompletnie spite, reagowały dopiero gdy dochodził do kręgosłupa,
a wtedy było już za późno. Gdy zabił największego, odkrył że pod jego
cielskiem znajduje się drugi tunel, którym weszły na ten poziom. Zawołał
starca i razem z nim zepchnął te trzy trupy do tunelu, blokując go
zarazem. Na pierwszym poziomie pocięli krety na kawałki i wrzucili do
tunelu, które Kamil miał zamurować w najbliższym czasie. Jęcząc po

straconym bimbrze ze zbiornika, wręczył butelkę Rorsarchowi i poszedł
zapić swój smutek.
Kiedy bojownik o bimber opuścił farmę, zbliżał się wieczór. Do
osady zbliżył się koło północy. Dało się zauważyć prowizoryczny mur, w
większości już zniszczony, nieco dalej w oczy rzuciło mu się oświetlenie
wykonane z pochodni i grupka ludzi z karabinami. – Nie mam z nimi
szans, — pomyślał. – pewnie jeszcze inni siedzą w tych kilku budynkach,
podziurawią mnie jak ser szwajcarski, jak tylko się wychylę. Odszedł
blisko kilometr od miasta, gdyż zmęczenie brało górę, ułożył się w jakimś
zrujnowanym budynku na pierwszym piętrze, na wypadek gdyby jakieś
drapieżniki przechodziły tędy w nocy i zasnął. Nad ranem, skonsumował
śniadanie i wyruszył na kolejny zwiad do osady. W świetle dnia i po kilku
godzinach obserwacji stwierdził, że kultyści zajmują trzy namioty i jeden
zrujnowany budynek. Było ich około dwudziestu, z czego piątka strzegła
tego budynku, a na zewnątrz była kolejna. – Ciekawe czego pilnują w tych
gruzach. – pomyślał – I czemu wypędzili stąd ludzi? Wycofał się i wrócił
do Starachowic. Zrelacjonował kultystom co widział i poprosił o wsparcie.
— Dostaniesz piątkę ludzi, ale jesteśmy słabo uzbrojeni, mamy
tylko kilka pistoletów, zero maszynówek.
— Będą siedzieć przyczajeni za budynkami i gruzami, to wystarczy.
Wyruszyli i po niecałych dwóch dniach marszu byli w Ostrowcu.
Było wcześnie rano, gdy zaczął ich rozstawiać. Dał jednemu swojego
kałasznikowa, i kazał leżeć za kupką gruzu, zza której miał czyste pole do
ostrzału środka obozu.
— Gdy usłyszysz tłuczone szkło, otworzysz ogień do tych, którzy nie
będą przy budynku oraz tych, co wybiegną z namiotów. Zostanie z tobą
jeden z twoich, żeby cię osłaniać w razie potrzeby.
Kolejnemu kazał podejść blisko namiotów i strzelać również na
brzęk szkła. Pozostałym dwóm kazał schować się w okolicy budynku, ale
strzelać tylko wtedy, gdy będą mieli czysty strzał. Sam podkradł się do
namiotów, wyjął butelkę z gorzałą i zapalniczkę, zamoczył w niej kawałek
szmaty i podpalił, po czym rozbił o podłoże obok namiotów.
Błyskawicznie uskoczył za róg pobliskiego budynku, gdy usłyszał
kanonadę z kałasznikowa oraz pojedyncze strzały z samego obozu. Wyjął
pistolet i zaczął podkradać się do budynku. W centrum obozowiska nie
przeżył nikt, z namiotów wybiegali płonący ludzie, drąc się na całe gardło,
dobijani przez kultystów z daleka. Piątka strzegąca budynku, która
zredukowała się do trójki, wbiegła do środka i strzelała z okien do dwójki

ludzi, którzy schowani za ruinami, odgryzali się pojedynczymi
wystrzałami. Podszedł do drzwi, przylgnął do ściany, wziął głęboki wdech,
i odklejając się od ściany, pociągnął je z buta, po czym znów zanurkował
w bok. Kultysta z kałasznikowem zrozumiał w 100% o co chodzi, kilka
serii pocisków wleciało do budynku, masakrując tych obrońców, którzy
byli na linii strzału. Rorsarch ręką pokazał mu żeby wstrzymał ogień i
podszedł do dziury po drzwiach. Wykrywacz sygnalizował jeden słaby
sygnał, za ścianą do której przylegał. Wiedząc że jego pocisk nie przebije
ściany, nie miał pomysłu na bezpieczną eliminację przeciwnika.
— Słuchaj, — zaczął – wiem, że jesteś za ścianą. Wyłaź z łapami w
górze a nic ci się nie stanie.
— Spierdalaj. – usłyszał w odpowiedzi.
Mieli status quo. Koleś w środku był bezpieczny, bo nie dało się go
zauważyć przez okno z zewnątrz, a on sam nie miał zamiaru się wychylać
i wejść prosto pod lufę kałasznikowa. Rorsarch odsunął się od budynku i
ruszył do namiotów, mając nadzieję znaleźć jakieś granaty bądź ciekawą
broń. Dwa z trzech namiotów spłonęły doszczętnie, w ocalałym natomiast
stała skrzynka z amunicją, ale nic, co przebiłoby ścianę. Ale w kącie
zauważył coś co mogłoby mu pomóc.
Chwilę później, z dziesięciokilogramowym młotem w garści, zaczął
uderzać w ścianę, za którą ukrywał się przeciwnik. Usłyszał z wnętrza
okrzyk:
— Co ty, kurwa, robisz?
— Pomagam ci podjąć decyzję. – odparł ze śmiechem Rorsarch.
— Stop, wychodzę, nie strzelać.
Rorsarch błyskawicznie rzucił młot, wyjął pistolet i schował się za
rogiem, wychylając się tak, żeby widzieć wejście. Wyleciał przez nie
karabinek MP5 a po chwili z rękoma w górze wyszedł człowiek. Wyglądał
na najemnika, ubrany w skórzaną kurtkę bez jednego rękawa, krótko
ścięty, dobrze zbudowany. Rorsarch wyszedł zza rogu i trzymając go na
muszce spytał:
— Co wy tu robicie?
— Zapłacono nam, żebyśmy pilnowali tego budynku.
— A ci mieszkańcy, których wybiliście?
— Było tu pusto, gdy przyszliśmy.
— Czemu podszywacie się pod
kultystów?
— Za to też nam płacą.

— Kto?
— Nie mogę powiedzieć, ona mnie zabije.
Ona? Więc mamy kogoś, komu zależy na oczernieniu kultu. Do tego
kobietę.
— Mów, bo oddam cię kultowi, a im nie spodoba się, że ktoś ich
oczernia.
— Kiedy ja naprawdę nie...
Ciszę rozpruł strzał z karabinu snajperskiego, który sprawił, że
mózg najemnika połączył się z glebą. Rorsarch wrócił za bezpieczny róg
budynku i usłyszał serię z kałasznikowa, którą wystrzelił kultysta, w
stronę z której najpewniej padł strzał. Po dziesięciu minutach i
przekradaniu się przez ruiny miasta, nie znaleźli snajpera. Wrócili do
obozowiska i przeszukali trupy. Rorsarch zgarnął amunicję do
kałasznikowa i karabinku MP5, który zabrał najemnikowi. Kałacha
założył na plecy, a karabinek schował w płaszczu. Zabrał trochę
wszelakiej amunicji, resztę uzbrojenia zgarnęli kultyści. Gdy wrócili do
siedziby kultu, dopuszczono go do rozmowy z Włóczykijem.
Już na pierwszy rzut oka widać było, że koleś dużo podróżował.
Wytarte ubrania, opalona twarz, liczne blizny sugerowały, że ten człowiek
niejedno już widział.
— Słyszałem, że chcesz ze mną porozmawiać, — zaczął Włóczykij –
ale najpierw pozwól mi wyrazić wdzięczność całego kultu za załatwienie
problemu tych oszustów.
Załatwienie. Mało kto mówił: zabicie, zamordowanie. Ludzi
odpychało to słowo. Przed Wojną mordercy byli wyklinani ze
społeczeństwa. Dziś niemal każdy na Pustkowiach ma na koncie kilka
trupów. To dziki świat i każdy chce przetrwać.
— Nie mamy zbyt wiele, ale jeśli chcesz, damy ci przedwojenną
mapę okolicy, jeśli takiej nie masz. – ciągnął Włóczykij
— Dzięki, przyda się, — powiedział Rorsarch, sięgając po mapę,
leżącą obok niego – to prawda, że pochodzisz ze schronu?
— Tak, pochodzę ze Schronu Numer Osiem zlokalizowanego w tym
co niegdyś było Wrocławiem a teraz nazywa się Nowym Wrocławiem.
— Słyszałem że niewiele schronów wytrzymało uderzenie.
— Tu jest Polska, chociaż trzymaliśmy za pysk większość Europy,
korupcja i bylejakość dalej pozostawały naszymi wadami. Niektóre
schrony rozpadły się zanim jeszcze wybuchła Wojna, inne nie wytrzymały
ataku. Chociaż miało być ich cywilnych tylko dwanaście, tak ktoś mówił,

ale wojsko jak zwykle wiedziało lepiej i podobno mają też swoje schrony.
Tak naprawdę, nikt nie wie ile ich jest naprawdę, ludzie którzy opuścili
swoje schrony i mieli jakiś dostęp do informacji, powtarzają zwykle
wersję o dwunastu, chociaż co jakiś czas pojawiają się ludzie, poszukujący
Trzynastego Schronu, więc może jednak jest ich więcej. Ale rządowe
schrony i kilka cywilnych wytrzymało. Poza tym chyba w Toruniu powstał
jakiś prywatny schron. Czemu pytasz?
— Sam pochodzę z jednego z nich, — odparł Rorsarch – z Krakowa,
Numer Pięć.
— Kraków? Urwała się z wami łączność, kiedy zaczęły spadać
bomby.
— Bomba trafiła dość blisko i zawaliła centrum dowodzenia i
łączności. Wyszliśmy ze schronu, jak tylko wskaźniki przestały pokazywać
zbyt duże promieniowanie.
— Założyliście jakąś osadę?
— Tak, ale upadła szybko, brak wody pitnej. Rozproszyliśmy się po
Polskich Pustkowiach. – skłamał, nie chcąc ujawniać prawdziwego losu
Schronu Numer Pięć.
— Ciekawe, a czemu pytasz o mój schron?
— Szukam kogoś, o kim wiem, że trafił do schronu. Potrzebuję
jakiejś bazy danych.
— Kto to? Może coś wiem.
— Doktor Steinman.
— Nie słyszałem nigdy o takim człowieku, przykro mi.
— No nic, dzięki za wszystko.
— Jakbyś był w okolicy, wpadnij jeszcze.
— Dlaczego opuściłeś swoją osadę? – zapytał przed wyjściem
Rorsarch.
— Nie mogłem żyć w tamtym świecie. Zresztą jak tam trafisz, to
zobaczysz.
Rorsarch wstał, pożegnał się uściskiem dłoni i wyszedł z budynku,
przed którym siedziała grupka kultystów. Przeszedł przez opuszczone
osiedle i wyruszył w kierunku Radomia.
*
Rorsarch wrócił do Radomia i wszedł do odwiedzanego przedtem
baru. Usiadł przy ladzie i zaczął rozmawiać z barmanem.

— Setkę wódki proszę. – powiedział, przygotowując do położenia na
ladzie żeton.
— Pięć żetonów się należy. – odparł barman.
— Pieprzona inflacja. – mruknął pod nosem Rorsarch, sięgając do
kieszeni po woreczek z walutą.
— Nie, nie inflacja. – zaprzeczył barman. – zapasy alkoholu się
kończą, moja bimbrownia z dziwnych powodów nie chce działać, a
alkohol z nielicznych karawan handlowych jest pieruńsko drogi.
— Hmm, poważna sprawa, uderzy w nas wszystkich.
— Tak, mamy pieprzony kryzys w Radomiu, powoli kończy się
gorzała. Niestety nie mamy żadnego bimbrownika na miejscu, tak to
chociaż byśmy odpalili małą destylatornię i produkowali alkohol.
Rorsarch przypomniał sobie starego Kamila i jego bimbrownię.
— Gdybym znalazł wam kogoś, kto się na tym zna, dostałbym
dożywotnie zniżki na wasze napitki? – spytał badawczo Rorsarch.
— Zniżki? Koleś, dostaniesz alkohol za darmo, jak tylko kogoś mi
sprowadzisz! – powiedział barman – A masz kogoś takiego?
— Być może, musiałbym sprawdzić, czy jeszcze żyje. – odparł
Rorsarch, wypijając sto miligramów przedwojennej wódki.
— Im szybciej tym lepiej, moje zapasy topnieją z każdym dniem.
Rorsarch pożegnał się i wyszedł z baru. W faktorii handlowej
wymienił amunicję na kilka granatów i mały zestaw wytrychów, po czym
wyruszył w drogę do farmy Kamila. Dotarł tam po dwóch dniach podróży,
zatrzymując się na chwilę u kultystów. Kamil tym razem spał w domu, do
którego Rorsarch ostrożnie wszedł i usiadł w fotelu, obok gospodarza
śpiącego na kanapie. Rozejrzał się po obdrapanych ścianach, ale nie
zauważył nic ciekawego. Ogółem dom był podupadły, nadgryziony zębem
czasu i osłabionych fal uderzeniowych. Podszedł do okna, gdy wykrywacz
ruchu zasygnalizował jakieś przemieszczenia kawałek od okna. Rorsarch
przylgnął do ściany, wyjął broń i wyjrzał przez okno. Sprawcą
zamieszania okazały się wije. Zmutowany okaz jednocześnie fauny jak i
flory. Była to roślina, która przy pomocy czterech do sześciu macek,
wyrastających z grubego, zielonego pnia, przemieszczała się po podłożu.
Pień zakończony był dorodnym kwiatem, świeżym lub więdnącym,
świadczyło to o wieku wija. Były niegroźne i lubiane przez wędrowców i
inne stworzenia, ich pień zawierał sporo cennej wody, coś jak
przedwojenne kaktusy. Postanowił nie czekać, aż zwęszy je jakiś

groźniejszy stwór, szturchnął leżącego ręką, co spowodowało jego
przebudzenie.
— Szto się dzieje?— zaczął lekko zaspany. — A, to ty. Czyżbyś
zasmakował w moim bimbrze?
— Nie, ale chcę ci pomóc trafić do szerszego grona odbiorców.
Potrzebuję twojej wiedzy na temat pędzenia bimbru. W Radomiu kończy
się alkohol i nie bardzo wiedzą co robić.
— Brzmi ciekawie, ale przecież nie przeniosę mojej aparatury, ty
zresztą też.
— Mają swoją na miejscu, tylko nie mogą jej odpalić.
— No nic, zawsze marzyłem o własnej linii wódki.
— Kiedy możemy wyruszyć? Im szybciej tym lepiej, noc nie jest
nigdy bezpieczna na Pustkowiach.
— Czekaj, tylko się pożegnam.
Gospodarz podszedł do szafki, wyjął z niej pistolet, który schował za
paskiem i poszedł do piwnicy. Dało się słyszeć, jak okładał czymś
maszynę do destylacji, powodując zapewne jej zniszczenie. Gdy wrócił,
Rorsarch spytał:
— Zniszczyłeś swoją maszynę? Czemu?
— I tak mi się już nie przyda, poza tym rozsypywała się od
dłuższego czasu.
Zdumiony takim zachowaniem gospodarza wyruszył w stronę z nim
w stronę Starachowic.
Kilka godzin później dotarli do siedziby kultu. Poszli spać, gdy nad
ranem obudziły ich krzyki. Rorsarch włożył kapelusz, gogle i maskę,
odbezpieczył kałasznikowa i wyszedł na zewnątrz. Wokół biegali
uzbrojeni kultyści, kierując się na wschodnią stronę swoich zabudowań.
Pobiegł tam i zauważył kilka ludzkich trupów i sprawcę zamieszania.
Mutantem początkowo zwano wszystko co nie było człowiekiem, potem
spod tej definicji wyłączono wciąż ludzkie zieloniaki, oraz okazy
zmutowanej fauny. Pozostało kilka rzadkich, budzących grozę stworzeń.
Jednym z nich był, stojący tam, dwunożny minotaur. Nikt nie wie, czym
było to cholerstwo, wysokie na dwa metry, pokryte brunatną skórą, ze
zdeformowanym czymś, co kiedyś było głową, dwiema łapami,
zakończonymi ostrymi pazurami i masywnymi kończynami dolnymi,
utrzymujące tę blisko tonową kupę mięcha. Żywiło się ludzkim mięsem,
które pochłaniała przez otwór gębowy, umieszczony na brzuchu,
osłonięty fałdami skóry. Rorsarch słyszał opowieści o tych stworzeniach,

miały mieć bardzo twardą skórę, uodparniającą ją na ostrzał z
płaskoczubkich naboi z większości pistoletów i karabinków. Ich
najsłabszym punktem był wspomniany otwór gębowy. Trafienie go tam
miało zadać mu niewyobrażalny ból i powalić ten wytwór
promieniowania. Ten tutaj wyglądał na rozwścieczonego ostrzałem
kultystów, który nie zadawał mu widocznych obrażeń. Rorsarch szybko
schował się za dużym kawałkiem ściany i zaczął czekać, aż mutant odsłoni
swój słaby punkt, jednocześnie starając nie zostać zawładniętym przez
własny strach. Pierwszy raz widział coś takiego i nie wiedział czy wyjdzie z
tego żywy. Bestia chwilowo zajęta masakrowaniem członków kultu, nie
zwracała na niego uwagi, pewnie w ogóle go nie zauważyła. Krótką serią
wymierzoną w nogi ograniczył jej mobilność, zwracając na siebie jej
uwagę. Kałach strzelał z porządnej, ostroczubkowej amunicji, o dużej sile
przebicia, wystarczającej aby zadać ból mutantowi. Wytwór
promieniowania wydał z siebie okrutny ryk i ruszył powolnie w kierunku
strzelca. Pomimo ran na kończynach, poruszał się szybciej od człowieka i
dystans między nim a kawałkiem ściany zmniejszał się z każdą sekundą.
Nie czekając aż do niego dojdzie, poczęstował go kolejną serią, tym razem
w tułów. Potwór zwinął się po czym rozprężył, unosząc obie ręce i
wydając ze swojej brzusznej gardzieli kolejny ryk. Na to czekał Rorsarch,
trzecia seria powędrowała w stronę jego otworu gębowego, przerywając
okrzyk bojowy bestii. Mutant padł na ziemię, machał kończynami w
agonii, ale upływająca z jego nóg i brzucha zielona krew zabierała mu siły.
W końcu przestał się ruszać, a kałuża krwi przestała rosnąć. Rorsarch
wyszedł zza ściany i kolejną serią upewnił się, że minotaur nie żyje. W
potyczce zginęło koło dziesięciu członków kultu, kolejnych kilku było
ciężko rannych. Ze swojego mieszkania wyszedł Włóczykij, uzbrojony w
przedwojenny karabin snajperski, jakich mało było zostało po Wojnie.
— I znów ratujesz nasz kult, — zwrócił się do Rorsarcha – mamy
wobec ciebie dług wdzięczności.
— Ta, na to wychodzi.
— Nie mamy ci nic do zaoferowania, poza schronieniem, z którego
możesz korzystać kiedy zechcesz.
— Mam dla was propozycję, słowo ‘kult’ źle się kojarzy ostatnio na
pustkowiach, może zmieńcie się w zakon? – ni z tego ni z owego
odpowiedział Rorsarch.

— Zakon Dnia Wędrówki, nie brzmi źle. I przynajmniej ludzie
przestaną nas postrzegać za bandę fanatyków. Robisz dla nas wiele
dobrego, przybyszu.
— Kiedyś mi się odwdzięczycie, na razie muszę kontynuować moją
podróż do Radomia.
— Żegnaj i oby Pustkowia były dla ciebie łaskawe podczas twej
podróży.
Następnego dnia dotarli do Radomia, od razu swoje kroki
skierowali do znajomej knajpy. Usiedli przy barze a starzec burknął pod
nosem coś w stylu ‘ale ten stół upierdolony’. Barman podszedł do nich i
spytał:
— To ten człowiek?
— Tak, to doświadczony bimbrownik. – odparł Rorsarch
— Chodź na zaplecze, tam jest nasza destylatornia. – zwrócił się
barman do Kamila.
Po chwili z zaplecza wybiegł rozradowany barman krzycząc: ‘Działa,
kurwa, mamy alkohol’ ku uciesze siedzących przy stolikach ludzi. Wciąż
rozentuzjazmowany podszedł do Rorsarcha i powiedział:
— Dopóki ja mam tę knajpę, pijesz ile chcesz, kiedy chcesz i za
darmo, człowieku, ten koleś w mgnieniu oka wyprodukował czysty
spirytus! Skąd go wyciągnąłeś?
— Mieszkał na opuszczonej farmie, gdzie pędził bimber, sprzedając
go podróżującym.
Goście słysząc to, zaczęli wznosić toasty za ‘przybysza w masce’.
Ktoś tam zasłyszał jego imię i kolejny był już ‘za Rorsarcha’. Ten
natomiast niepostrzeżenie wyszedł i udał się do mieniącej się teraz
mianem sklepu, placówki handlowej. Nie mieli nic przydatnego, więc
opuścił ją i natknął się na szeryfa.
— Chodź do mojego biura, — zaczął – potrzebujemy kogoś
zaufanego.
Po krótkiej chwili byli już w biurze. Szeryf podszedł do okna a
Rorsarch rozgościł się w fotelu.
— Słyszałem co zrobiłeś dla rozwoju radomskiego przemysłu
spirytusowego, pijąca część miasta jest ci głęboko wdzięczna. Nam,
Strażnikom średnio się to uśmiecha, bo pijany człowiek to czasem
niekontrolujący się człowiek, ale przynajmniej podniosłeś morale i mamy
kolejny towar eksportowy. Ale mamy poważniejszy problem i
potrzebujemy kogoś zaufanego.

— Jak sądzę, jestem kimś takim.
— Fabryczka amunicji, knajpa, szpital i nieliczne domy były
zasilane z małych elektrowni wodnych, rzeki przez parędziesiąt lat
zmieniły swój bieg, bądź wyschły ale kilka przebiega w dogodnych dla nas
lokalizacjach. Dotychczas starczało prądu, ale osada się rozwija a ostatnio
zdobyliśmy kilka działek obronnych, które niestety pożerają wielkie ilości
energii.
— Ciężko o inne źródło zasilania, postschronowe miasta mają swoje
reaktory termojądrowe, ale w życiu wam żadnego nie oddadzą.
— Schronów było wiele więcej, niż te które przetrwały. Przed Wojną
co bogatsi przedsiębiorcy, budowali swoje, przeczuwając że to wszystko
kiedyś tak się skończy. Część rozpadła się zanim uderzyły bomby, inne
podczas ataku. W którymś z takich musi być przynajmniej jeden reaktor
przenośny.
— Ciężko w ogóle znaleźć jakiś schron, słyszałem że plan budowy
średnio się zrealizował. A poza tym znaleźć jeszcze nierozszabrowany,
graniczy to z cudem.
— Wiemy o dwóch schronach, które są być może nienaruszone.
Pierwszy z nich to krakowski Schron Numer Pięć.
— Zawalony. – odpowiedział błyskawicznie Rorsarch. – A
przynajmniej ta część z magazynem.
— Skąd ta pewność?
— Spędziłem tam kilka lat, wiem co mówię.
— Pochodzisz stamtąd?
— Mhm. Z braku wody pitnej i problemów z reaktorem schronu nie
powstała tam osada i rozeszliśmy się po Polskich Pustkowiach.
— Ciekawe, w takim razie zostaje tylko Sandomierz. Kika dni temu
przechodził tędy pewien człowiek, który w zamian za opiekę lekarską
zdradził mi, że sandomierski schron nie przetrwał atomowego uderzenia
a główne wejście w wyniku tego zostało zablokowane olbrzymimi
głazami, co powstrzymało szabrowników. Mówił, że sandomierski schron
nie był schronem państwowym, posiadał prywatnego właściciela,
najpewniej jakiegoś chińskiego potentata. Zadbał on o awaryjne wyjście,
w pobliżu głównego, uruchamiane awaryjnym generatorem, ukrytym
gdzieś w wydrążonej skale. To może być nasza szansa, mutanty ostatnio
coraz śmielej poczynają sobie w okolicy a Strażników nie starcza. Im
szybciej odpalimy działka, tym lepiej dla nas.
— Co JA z tego będę miał? – spytał Rorsarch.

— Wiemy, że szukasz rządowych schronów i mamy informacje o
jednym z nich. Potwierdzoną informację. Poza tym wpadło nam w ręce
kilka karabinków Dragunow, cenny towar na Pustkowiu, jeden z nich
będzie twój, jeśli tylko przyniesiesz nam reaktor walizkowy.
Dragunow. Cenna broń na dalekie dystanse, kałachy powyżej 300
metrów nie nadawały się jako celna broń. Posiadanie Dragunowa
sprawiłoby, że musiałby pozbyć się radzieckiej konstrukcji i karabinku
MP5, aby to udźwignąć, ale była to akceptowalna wymiana. Z daleka i
ukrycia można wyeliminować kilkunastu wrogów, bez angażowania się w
walkę na krótki dystans. A gdyby do takiej doszło, jego S&W 1006 nie raz
nie dwa demonstrował swoją siłę ognia na krótkie dystanse, choć czasem
wciąż zapominał, że ta broń ze względu na potężną amunicję ma
zwiększony odrzut. Przywykał do tego, ale nieco opornie. Do dziś
pamiętał bandytę, który napadł go z Desert Eagle'm i potężny odrzut z tej
broni, który spowodował że pistolet wyleciał napastnikowi z ręki. S&W
1006 był bronią dość powszechną, znajdowała się w sprzęcie wojskowym
kupowanym ze Stanów. Standardowe Beretty nie przypadły do gustu
Polakom, choć były często spotykane wśród cywili i to przyzwyczajenie
pozostało po wojnie.
— Zgoda, wyruszę jutro rano. – odpowiedział Rorsarch. Na biurku
zauważył jakąś książkę.
— Mogę pożyczyć? – spytał Szeryfa.
— Bierz, czytałem to już setki razy. – ten odparł beztrosko.
Z lekturą na dzisiejszy wieczór, Rorsarch udał się na spoczynek.

