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Polskie Pustkowia nie były zbyt przyjaznym miejscem. Na 

otwartych przestrzeniach czyhały zmutowane formy życia, a w miastach 

czaiły się gangi bandytów bezlitośnie łupiące każdego napotkanego 

człowieka. W niektórych niedostatecznie zniszczonych udało się 

zachować resztki cywilizacji. Cudem ocaleli próbowali odbudować stary 

świat. Czasem się to udawało, czasem nie. Niektórzy woleli pozostawać 

neutralni. Nie pomagali w odnowie, ale też w niej nie przeszkadzali. Dbali 

o swoje dobro, ale nie łupili nikogo. Woleli pozostać niezauważeni. 

Znajdywali jakieś dobre kryjówki i tam czekali na śmierć w tej czy innej 

postaci. Nie było to miejsce dla optymistów. A może powinno się 

powiedzieć, że tylko oni mieliby szansę tu przetrwać? 

 

Zwykłym ludziom nigdy nie było dane przeżyć apokalipsy... 
 
 

Kolejny poranek w spaczonym świecie. Mężczyzna otworzył brudne 

powieki i z niesmakiem zauważył, że nadal żyje. Nie chciał sobie odbierać 

życia. Bał się? Miał zasady moralne? 

 
 

Zmęczony wzrok. Po porannych ćwiczeniach nałożył na siebie 

jakieś stare szmaty, które kiedyś mogły mieć niebieski kolor. Podarte 

spodnie dżinsowe przylegały do niegolonych ud i łydek. Szczęśliwie udało 

mu się zachować buty. Nie były one pierwszej młodości, aczkolwiek stopy 

chroniły zacnie. Mało tego, mógł się też pochwalić czapką, goglami 

motocyklowymi i półmaską filtrującą, której nie zdejmował z szyi, 

podobnie jak obrączki. Ładna, złota, lecz dziś nic niewarta. Skrył ją pod 

rękawicami z obciętymi koniuszkami palców. Skóra brudna, ale w miarę 

tłusta, nie był palaczem. Rozejrzał się dookoła. Nic się nie zmieniło, to 

były te same ruiny, co zawsze. Lepsze miejsce nie mogło mu się trafić. Nie 

wiadomo, skąd się wziął. Nikt mu nie towarzyszył. Nie wyglądał na 

zadowolonego. Nic dziwnego, skoro obudziło go jakieś dziwne trzęsienie 

na zewnątrz. Powoli wszedł po betonowych schodach. Uważając, by nie 

narobić hałasu gruzem, zauważył coś, czego dawno nie widział. 

Samochód. Gdyby dobrze znał się na samochodach, poznałby markę. Tak 

czy inaczej, trudno, by wyglądał na nowy. Ktoś nim jechał, co było już w 

ogóle ewenementem. Od kilku dni nikogo nie widział w okolicy, która jest 

częścią wcale niemałego miasta. Gorzów, to było to miasto. Gorzów 

Wielkopolski, województwo Lubuskie. 



Zatrzymał się. Cholera wie, co planuje, myślał mężczyzna. Nie miał 

żadnej broni, o dziwo nie znalazł też nic, co by się na taką nadało. Może 

poza zardzewiałym prętem, który połamał się, gdy próbował podważyć 

drzwi. Miał pięści. Trochę siły nawet miał. O ile przeciwnik nie będzie 

uzbrojony, to spokojnie sobie poradzi. Ale zawsze jest opcja, że kierowca 

nie ma złych zamiarów. Wyszedł. Ubrany w niebieską koszulę w całkiem 

niezłym stanie, jak na warunki, w jakich przyszło mieszkać ocalałym oraz 

spodnie robocze na szelkach. Głowę chronił mu kask. Taki, jakich używali 

budowniczy na wszelki wypadek. Świdrował wzrokiem bohatera. Nie do 

końca jasny był jego cel. 
 

— Podejdź. Jestem z kolonii ocalałych... Możemy ci pomóc. 

Mężczyzna nie był pewien. To zawsze może być jakaś sztuczka. 
 

— Popatrz na moje ubrania. Przecież nie mógłbym takich znaleźć 

gdzieś w ruinach. Możemy zapewnić ci wyżywienie. 
 

Nadal nie był pewny, ale zrobił krok w stronę samochodu. 
 

— Jak się nazywasz? — zapytał kierowca, ale nie otrzymał 

odpowiedzi. 
 

Uznawszy, że nie ma nic do stracenia, mieszkaniec pobliskich ruin 

podszedł do drugiego człowieka, stając mu naprzeciw. Był od niego 

wyższy, ale mniej umięśniony, również nie miał w zwyczaju się golić, a 

kierowca, o dziwo, miał zarost znacznie mniejszy. Różnica była też w 

wieku, gość w kasku wydawał się starszy o jakieś dziesięć czy może nawet 

piętnaście lat od niespełna dwudziestopięciolatka w łachmanach. 

— Niemowa, czy co? 
 

Niepewne kiwnięcie na odpowiedź wystarczyło, by kierowcę 

ogarnęło niezadowolenie. Z informacji nici, ale do innych rzeczy się nada, 

pomyślał. Otworzył bagażnik i podszedł do mężczyzny, który ani nie 

drgnął, po czym zamachnął się z całej siły i uderzył go policyjną pałką w 

głowę. 
 

Obudziły go bardzo niewygodne warunki przejazdu. Z niechlujnie 

przygotowanymi węzłami sznura z łatwością i niezauważenie sobie 

poradził. Leżał na podłodze samochodu, w poprzek. Nad nim przypięta 

pasami była kobieta. W jego wieku, rude włosy, cera trochę zniszczona 

przez palenie, miejscowe przebarwienia. Rzucały się w oczy rany i siniaki, 

częściowo przykryte przez brudne szmaty będące niegdyś białą bluzką. 

Czarne paski stylowo przytrzymujące czerwoną spódnicę w kratę na 

kształtnych biodrach. Była bosa i nieprzytomna. Okrucieństwo, jak tak 



można, myślał bohater. Proste myśli, które przyszłyby na myśl każdemu 

posiadającemu sumienie i zachowującemu resztki człowieczeństwa. 

Spostrzegł, że jego rękawice zniknęły wraz z obrączką. Niewiele się 

zastanawiając, wstał i złapał kierowcę. Co dziwne, nikt nie siedział w 

siedzeniu obok. Wiele ryzykował. Auto wjechało w coś ostrego. Pękła 

opona. Dało się słyszeć klakson, co było efektem uderzenia głowy 

kierowcy. Kluczyki wyjęte ze stacyjki wbiły się w jego oko, czyniąc na jego 

ubraniu i siedzeniu krwawy kolaż, nieprzyjemny krzyk obudził 

dziewczynę z tyłu, która także zaczęła krzyczeć. Umilkli, gdy samochód 

uderzył w ścianę jakiegoś budynku. 
 

Mężczyzna z łatwością zdjął rękawice i obrączkę kierowcy. Miał też 

drugą, ale to pewnie jego. Nie wiedzieć czemu, zachował się, jak gdyby 

odzyskanie obrączki było priorytetem. Sam kierowca zemdlał na skutek 

silnego uderzenia głową o kierownicę. Dziewczyna spadła na podłogę 

auta, ale poza lekkim potłuczeniem nic poważniejszego jej się nie stało. 
 

— Zostaw mnie, kim jesteś?! 
 

Nie mogła usłyszeć odpowiedzi. Gestem protagonista nakazał jej 

spokój, po kilkudziesięciu sekundach ustąpiła. Obejrzała się, w jakim jest 

stanie i z ulgą stwierdziła, że jedyne, co jej się stało, to te siniaki i rany. 
 

— Jak się nazywasz...? — zapytała, ale urwała, bo zauważyła, że to 

bezcelowe — Dziękuję ci. Uratowałeś mnie, niewielu by tak postąpiło... 
 

Nazywam się... 
 

Tym razem to on ją uciszył. Przyłożył palec do jej ust, a ona 

pomyślała, że chciał jej przekazać, że w imionach tkwi niebezpieczeństwo. 
 

— Jak uważasz... Kiedyś i tak się dowiesz, będziesz musiał i mam 

nadzieję, że i ja poznam twoje. 
 

Niemy uśmiechnął się. Oboje wyszli z samochodu i po zostawieniu 

ciała kierowcy gdzieś w pobliżu, zaczęli przeszukiwać bagażnik. Znaleźli 

parę kanistrów benzyny; prowiant, który mógłby starczyć nawet na 

tydzień, jeśli nie dłużej przy umiejętności oszczędzania na później; pałkę 

policyjną, z której oboje oberwali, a także więcej sznura i dobre, grube 

nożyce. Zaś przy właścicielu nóż myśliwski o ostrzu długości dwudziestu 

pięciu centymetrów, a zatem całkiem niezła sztuka; kilka monet o 

wartości może 2,40 zł, co może wskazywać na to, że handel gdzieś nadal 

kwitnie. Zgodnie uznali, że pałka w rękach faceta bardziej się przyda, 

chodzi o siłę uderzenia. Zorientował się, gdzie się znajdują. Zresztą 

trudno by było się nie zorientować. Nad centrum miasta górowała 
 

katedra. Ulice zapełnione mniej lub bardziej niedziałającymi 



samochodami i autobusami. Niesprawne światła i billboardy. Szyny i 

tramwaj na nich z numerem 1. 
 

— Wejdźmy może do katedry. 
 
 

* 
 
 

Siedzieli. On przy organach, ona tuż obok niego. Co ciekawe, 

działały. Zawsze chciał to zrobić. Zagrał kilka melodii, niektóre znała, 

innych nie kojarzyła, jednak z każdą kolejną coraz bardziej się 

uśmiechała. W znalezionej ekologicznej reklamówce zachowanej we 

wzorowym, można powiedzieć, stanie, trzymała jedzenie i picie. Oparła 

się o jego ramię. Ramię, które ją uratowało. Nie przeszkadzał im ich 

własny, ludzki fetor. W tym świecie trudno o ładne zapachy. W tym 

świecie liczyło się przetrwanie. Pocałowała go. Zakłopotał się i zaczął 

mylić nuty. W końcu przestał grać. 
 

Siedzieli kilka minut w ciszy, wpatrując się w siebie. 
 

— Myślę, że rano moglibyśmy zwiedzić katedrę. Księża na pewno 

zachowali tu coś ciekawego. 
 

Przytaknął. Komunikacja stanowiła pewien problem, ale odnaleźli 

się na innej płaszczyźnie. Położyli się na podłodze i przytulili do siebie. 

Zasnęli, a noc nie była już taka zimna. 
 

Wczesnym rankiem sprawdzili zakrystię. Trzeba przyznać, że mury 

kościoła nieźle uchroniły wnętrze. Korzystając z dostępnych narzędzi, rur 

i sedesu przyrządzili całkiem przyzwoitą toaletę. Niepokojące było to, że 

znajdywali wszystko, czego potrzebowali. Był zapas brudnej wody, w sam 

raz do spłukiwania nieczystości. Papier też się znalazł i to dość sporo. 

Stare gazety. Ktoś czytał „Gazetę Lubuską”, ktoś inny studiował „Fakty i 

mity”. Autoironia, albo szukanie haka na redakcję, jeśliby w jakimś 

artykule nie podali źródła. Drzwi do następnego pomieszczenia wyglądały 

upiornie. Smród, jaki się przez nie przebijał, mógł wskazywać na to, że 

niekoniecznie chcą wiedzieć, co znajduje się w środku. Niemy otworzył i 

natychmiast odruchowo zakrył oczy i energicznie zamknął. 

 

— Co tam jest?! — zapytała dziewczyna. 
 

W ramach odpowiedzi otrzymała niezbyt zrozumiałe gesty, które 

jednak jednoznacznie wskazywały na to, że nie jest to coś, co chciałaby 

zobaczyć. Szli dalej, a dziewczę znów podjęło próbę rozmowy. 
 



— Jesteś wierzący? 

Mężczyzna zaprzeczył. 
 

— No tak... w tym świecie trudno o wiarę w kogoś, kto czuwa nad 

ludzkością, prawda? Ja czasem myślę, że wierzę, czuję, że ktoś mnie 

obserwuje. Ale też zastanawiam się, co my takiego zrobiliśmy, że spotkała 

nas taka kara. 
 

Facet wzruszył brwiami. Gdyby tylko mógł podzielić się z nią 

swoimi myślami... 
 

— Kiedyś czytałam artykuł o pierwszej próbie nuklearnej. Dałbyś 

wiarę, że ludzie z tym związani używali kremów do opalania? Trochę 

wydaje się to dziwne, prawda? 
 

Nie wiedział, jak odpowiedzieć. Nie znał języka migowego, a nawet 

jeśli by znał, to cudem musiałby natrafić na tłumaczkę, która też by znała. 
 

— Jeden z nich, nazywał się Robert Oppenheimer... tak, dobrze 

zapamiętałam to nazwisko. Oppenheimer powiedział, że wiedzieli, że 

świat nie będzie już taki sam. Część ludzi się śmiała, kilkoro płakało, 

większość milczała. Przytoczył wtedy wers z jakiejś hinduistycznej księgi, 

słowa przypisywane bogu Wisznu: „Teraz stałem się śmiercią, 

niszczycielem światów”, po czym przyznał „Przypuszczam, że wszyscy 

myśleliśmy podobnie. W ten czy inny sposób”. 
 

Mężczyzna pogrążył się w refleksji. I dziewczyna nie mogła 

wiedzieć, co on myśli. Nie mógł jej tego przekazać. Ludzie są więźniami 

słów. Nie umieją sobie przekazać informacji w inny sposób. 
 

— To naprawdę smutne... wiesz? To, że nie możesz mi powiedzieć, 

co myślisz, co czujesz... I przez cały ten czas będę musiała zgadywać? 
 

Smutno się uśmiechnął i przyłożył rękę do jej twarzy. 
 

— Jak myślisz, gdzie byśmy znaleźli wodę do umycia się? Myślisz, 

że tamta woda w łazience nadałaby się? 
 

Wzruszył ramionami. Higiena to ratunek przed bakteriami, ale kto 

wie, co czai się w tych butelkach i wiadrach. 
 

— Wolałbyś, żebyśmy zostali tutaj, czy wyruszyli? 
 

Pokazał jej jeden palec na znak, że wybiera pierwszą opcję. 
 

— Masz rację. Zostaniemy tu, a tylko w razie konieczności się 

wyniesiemy. Trudno o idealniejsze miejsce. Z drugiej strony, także 

trudno o bardziej zauważalne miejsce... 
 

Przytaknął jej niechętnie. Miała rację. Ktokolwiek by tędy nie 

przejeżdżał, pewnie nie mógłby się oprzeć, żeby splądrować bogato 

wyglądającą katedrę. 
 



Nie mógł odgonić od siebie obrazów tego, co zobaczył za tamtymi 

drzwiami. Nawet myśl o ciele towarzyszki niewiele pociechy mu przy tym 

sprawiała. Ona zaś postanowiła, że naleje wody z butelek do wanny, po 

czym zaprosi nowego przyjaciela. Oczyszczą ciało i umysł, zapominając 

na chwilę o zmartwieniach doczesnego świata. Martwego świata. 
 

Nie wspomniała o swojej medycznej wiedzy. Potrafiłaby też 

opatrzyć rannego, znała się na pierwszej pomocy, lekach i reanimacji. 

Miała jednak nadzieję, że tej wiedzy nie będzie musiała wykorzystywać. 

Gdy wanna była do połowy pełna, zaprosiła go. 
 

— Znam się trochę na masażu, także jeśli... 
 

Uśmiechnął się. Mały uśmiech wiele jest wart w świecie pełnym 

zepsucia i śmierci. Ale ta łazienka wcale nie wskazywała na to, że za 

oknem jest postapokaliptyczne piekło. 
 

— Do połowy pełna... a może do połowy pusta...? — snuła 

rozważania dziewczyna. 
 

Jak gdyby miało to jakiekolwiek znaczenie. Świat jest zniszczony, 

ludzie martwi, boga nie ma, podobnie jak i nadziei. Czemu ona sobie 

pozwala na takie rozważania? W sumie, ta właśnie kąpiel z tymi właśnie 

rozważaniami ma bardzo pozytywny psychologicznie wpływ na umysły 

niepewne przyszłości. Mogą sobie wyobrazić, że są kilkadziesiąt lat temu 

i nie wiedzą, że ludzkość czeka zagłada. Że moralne wartości upadną 

bezpowrotnie, a nienapromieniowane jedzenie będzie najbardziej 

wygórowanym marzeniem. Mieli sporo szczęścia. Bardzo. 
 

— Czemu nie mówisz? Choroba? 

Wylew? Zaprzeczył. 
 

— Uraz? Jakaś operacja? Ktoś wyciął ci 

struny?  

O dziwo, ponownie zaprzeczył. 
 

— Co jeszcze może być przyczyną... Czy... — urwała. W tym 

momencie zdała sobie sprawę, dlaczego. Przytuliła go mocno. 
 

Ta noc była inna niż wszystkie i została już na zawsze między nimi. 

Każdego ranka robił sto pompek, ni mniej ni więcej. Nie czuł się 
 

zbyt komfortowo w tym kościele, nawet mimo zacnego towarzystwa. Nie 

przez naturę tego miejsca. Po prostu nie tolerował zmian. Dlatego po 

apokalipsie mieszkał w ruinach domu dziecka, do którego uczęszczał. Nie 

pamiętał, jak to się stało. Mimo problemów z pamięcią, to odkąd 

pamiętał, zawsze miał problemy z kontaktami z innymi ludźmi. Dlatego 

otwartość dziewczyny go onieśmielała. Nie był w stanie wykonać jakiegoś 



kroku naprzód ze swojej strony. Jeśli chodzi o mowę, z nią też miał w 

dzieciństwie, a nawet przez cały okres dojrzewania problemy. Gdy stał się 

dorosły i musiał opuścić dom, w którym się wychował, czuł strach, 

niepewność. Chodził na różne terapie. Poznał dziewczynę, którą 

przypomniała mu ta poznana niedawno. Zaopiekowała się nim, a razem z 

nią czynił coraz większe postępy. Żyło się pięknie. Znalazł nawet pracę, 

kontakty międzyludzkie coraz lepiej mu wychodziły. Idealnie, niejeden 

zdrowy człowiek marzyłby o tak udanym życiu. 
 

Gdy umarła, nie powiedział już nigdy ani słowa. 
 

Wyjątkowa noc dobiegała końca i śniła mu się przeszłość. Wyszedł z 

pokoju. Dotarł do ołtarza. 
 

— Czuję... — zaczął niepewnie — że jeszcze dziś znów będziemy 

razem. 
 

Tego popołudnia dziewczyna postanowiła wyjawić mu swoje imię. 

Nie zakrywał jej ust. Brzmiało inaczej, niż imię jego byłej żony, więc 

złudne nadzieje, że jednak przeżyła, zostały zgaszone. Przytaknął i 

uśmiechnął się, podobnie jak i ona. To było światło, które rozświetliło 

postapokaliptyczne miasto. 

Nic jednak nie może trwać wiecznie. Zapasy niedługo miały się 

kończyć, a nie byli w tym mieście sami. Poszli na wieżę widokową 

katedry, jak robili codziennie o szesnastej. 
 

— Chodź tu — powiedziała — jest źle. 
 

Spojrzał we wskazaną przez nią kierunku. Z zachodu nadjeżdżały 

kolejne pojazdy. 
 

— Bandyci, na pewno przyjechali przeszukać katedrę! 
 

Postanowili, że zbiegną na dół, zbiorą chociaż część swoich zapasów 

i gdzieś się schowają, może uda im się uciec nawą boczną, jeśli nie otoczą 

budynku. Tak też zrobili. 
 

Źli ludzie wbiegli, profanując świątynię. Przeszukali każdą urnę, 

każdą tacę, tabernakulum z Komunią Świętą. Nie było mowy o ucieczce 

bohaterów. Trzeba szukać schronienia. Niemy wiedział. Pokój, do 

którego wcześniej zajrzał tylko raz i nie chciał tam powracać. Ale oni na 

pewno też nie będą tam chcieli wejść. Zaprowadził więc tam dziewczynę i 

próbując zachować zimną krew, musieli gdzieś tam się schronić. Mroczny 

pokój skrywał nieprzyjemne archiwum tego, co musiało się tu stać przed 

apokalipsą. Trupy osób dorosłych, jak i dzieci w dość zaawansowanym 

stadium rozkładu sugerowały, że odbyło tu się jakieś spotkanie. Gdzie 

niegdzie leżały instrumenty muzyczne, pośrodku wypalona świeca. 



Zastygli w pozach dających wyobrażenie o cierpieniu, jakie tu przeżyli. 

Prawdopodobnie wszelkie drogi wyjścia zostały zablokowane i po jakichś 

dwóch tygodniach zmarli z głodu i pragnienia. 
 

— Teraz rozumiem, czemu nie chciałeś, żebym tu weszła... — 

powiedziała dziewczyna, zasłaniając ręką nos i oczy. 
 

Szafa. Jedyne sensowne miejsce, w którym oboje się pomieszczą. 

Przedtem przysunęli kanapę do drzwi. 
 

Minęło jakieś dwadzieścia minut. Usłyszeli, że ktoś zaczyna się 

dobijać. Drzwi u góry zostały przebite nieźle wyważonym toporem. Przez 

dziurę wejrzała osoba o niezbyt miłym wyglądzie. Niezadbana skóra, brak 

włosów na głowie, tępe spojrzenie. Już było wiadome, że tu wejdą. 

Przesunięcie kanapy było kwestią czasu. Wraz ze swoimi kumplami, 

wśród których byli nieco bardziej inteligentnie wyglądający facet z 

pistoletem oraz poznany już kierowca w kasku, również z pistoletem. 

Wszyscy byli ubrani w dżinsy i szmaty, które kiedyś były koszulkami. 

Niebezpiecznie blisko znaleźli się szafy i otworzyli ją. 

Nie ma nadziei. Cała trójka uśmiechnęła się w groteskowy sposób. 

Siłą wzięli parę młodych ludzi i odebrali ich zapasy. Potraktowani 

paralizatorami nie byli trudni do przetransportowania do samochodu. 

 

* 
 
 

Mężczyzna po przebudzeniu spostrzegł, że jest pozbawiony ubrania, 

a co gorsza butów. Brakowało też rzeczy, która nie mogła wpaść w cudze 

ręce — obrączki. Rozejrzał się. Znajdował się w dole wykopanym w ziemi 

i nie był sam, obok niego była jego wybranka, w takim samym stanie, co 

on. Oboje byli ciężko pobici i pozbawieni całego dobytku, mieli tylko 

siebie. Nie mógł jej dobudzić. Przynajmniej jej nie stracił... 
 

Pojawiła się drabina. 
 

— Właźcie na górę. — usłyszał. 
 

Wziął więc ją na ręce i wykonał polecenie, co innego miał zrobić? 

Brutalnie kopnięty w plecy, upuścił ją i jęknął z bólu. 
 

— Bierz ją i idziemy do Szefa. — to był Kierowca z zabandażowanym 

okiem. Miał założone dwie obrączki. 
 

Niemy próbował mu ją odebrać, ale bezsilnie, tylko zarobił kilka 

kolejnych uderzeń z pałki. Musiał więc w końcu ulec i z braku sił wlekąc 

dziewczynę, szedł za kierowcą. Poznał ten teren, to były Gorzowskie 



Pustkowia, teren za Placem Słonecznym. Wygląda na to, że bandyci 

urządzili tu domy dla niewolników. Dziur było więcej. 
 

Niewolnicy robili dla nich wszystko. Zadziwiająca była ich ilość. 

Musiało ich tu być co najmniej kilkudziesięciu. Na nic zdałby się jednak 

bunt wobec uzbrojenia bandytów. Bohaterowie prowadzeni przez 

Kierowcę weszli do kilkupiętrowego budynku. Mieli jeszcze do pokonania 

kilkadziesiąt schodów, zanim dojdą do pokoju herszta. Dziewczyna 

jeszcze się nie obudziła, a jej wybranek z wyczerpania opadł na podłogę 

już po wejściu do mieszkania. Kilka kopnięć i znalazł w sobie siłę, by iść 

dalej. 
 

— Szefie! To ta dwójka! — zawołał kierowca — Facet miał złotą 

obrączkę, może to cię zainteresować. 
 

— Dawaj to tu. 
 

Władczy ton pasował do potężnie zbudowanego mężczyzny o 

równie ciemnych, brązowych włosach i niebieskich oczach, który, oprócz 

siły i pokaźnego arsenału obok, miał też rozum i plan, co zrobić. Przed 

sobą miał działający komputer. Na biurku leżał też czerwony beret i 

kubek z długopisami. Gdy otrzymał obrączkę, przeczytał, co jest na niej 

napisane. Spojrzał na umęczonego mężczyznę. 
 

— Jakie jest hasło? 
 

Milczał. Nie po to milczał pół życia, by teraz być męczonym dla 

jakiegoś hasła. Tak, wiedział, o co chodzi. Dziewczyna obudziła się i 

słysząc próby herszta wydostania informacji ze swojego ukochanego, 

powiedziała niepewnie: 
 

— On... jest niemy... 
 

Jemu ulżyło, ale nie szefowi. 
 

— Ty coś wiesz na ten temat? 
 

— Nie, poznałam go niedawno. Jedyne, czego się dowiedziałam, to 

to, że nie mówi. 
 

Cisza zapanowała na chwilę. Miał już login... hasło to kwestia czasu. 
 

— Błędem było zapisywanie tego na czymś tak cennym, jak 

obrączka. Mimo że dziś nie przedstawia ona żadnej wartości, nadal 

błyszczy się i jest łakomym kąskiem dla takich chciwych sukinsynów jak 

moi podopieczni. Gdybyś tego nie wygrawerował, sekret Upadłych 

przepadłby wraz z twoją mową. 
 

— O czym on mówi? — zastanawiała się głośno dziewczyna. 

Zakrywała się nerwowo po zauważeniu, że jest naga. Kierowca zaczął ją 



kopać, na co zareagował jej ukochany, oberwał jednak z kolby pistoletu 

na tyle mocno, że z ust poleciała mu krew. 
 

— Po apokalipsie mało kto zastanawia się nad taką rzeczą, jaką jest 

internet. Jednak istnieje jedno forum, na którym można prześledzić 

przebieg końca świata, a także tego, co było potem i co jest. Lokalizacje 

przetrwałych bunkrów i schronów, gdzie nie brakuje pożywienia, ale 

gdyby wszyscy ocaleli się tak zebrali w jakimś, to szybko by zabrakło. Stąd 

do forum dostęp mają tylko zarejestrowani użytkownicy, którym ufał 

admin. 
 

— Skąd to wiesz? 
 

— Miałem tu jednego, próbował zawiadomić kolegów o tym, że 

został złapany. Korzystając z nieuwagi strażników, popełnił samobójstwo. 

Udało mi się jednak wydusić z niego prawie wszystko, oprócz jego loginu 

i hasła. 
 

— Skąd wiesz, że to, co jest na obrączce, to login? — zapytała, po 

czym przypomniała sobie, że sama doszła do takiego wniosku, gdy to 

zobaczyła. Zresztą, nie musiała dochodzić do takiego wniosku, ona to 

wiedziała. 

— Fallen33. Użytkownik, jak do tej pory z najwyższym numerkiem, 

więc pewnie najnowszy. Nieważne, czy to on się zarejestrował, czy jego 

ojciec, czy dziadek, skoro to miał, musi znać hasło, bo nie grawerowałby 

sobie loginu na obrączce ślubnej... 

Obrączka ślubna... 
 

Mężczyzna dostał tym razem tak mocno, że stracił przytomność. 

Jeszcze gdy obraz mu się ściemniał, dojrzał, że szef nie jest zadowolony z 

sadyzmu podopiecznego, sam więc go uderzył i kazał wyjść. Chociaż tyle 

dobrego... 

 

— Jeśli zginiemy, ta informacja może się komuś przydać. Raczej 

niewielu ludzi wie o tym forum, ale jeśli ktoś znajdzie te obrączki, połączy 

fakty i być może uratuje mu to życie. 
 

Wspomnienie. Rozmawiał z żoną. Schronienie zapewniał im Grave, 

co oczywiście nie było jego prawdziwym imieniem. Często wspominał o 

tym, że w nich tkwi niebezpieczeństwo, posługiwał się więc swoim 

nickiem z forum. Miał w swoim domu narzędzia, których użył, by 

zamieścić login na obrączce męża, a hasło u żony. 
 

— Myśleliście, co się stanie, jeśli ta informacja wpadnie w 

niepowołane ręce? — zapytała. 
 



— Nikt spoza schronów nie ma prawa się o tym dowiedzieć, chyba, 

że ktoś od nas to powie. Znacie zasady. Gdyby były dostępne dla 

wszystkich, trudno byłoby zadbać o każdego — wyznał Grave — Poza tym, 

u nas mamy niewiele, a nie chcielibyśmy, żeby Gorzów upadł, prawda? 

 

— Racja, racja... Jednak razi mnie fakt, że schron został zbudowany 

raczej dla tych co bardziej wpływowych. Na zachodzie jest kilka 

rządowych schronów... 
 

— Cieszcie się, że uzyskaliście chociaż do niego dostęp. Mieliście 

naprawdę niewyobrażalne szczęście. Zwykłym ludziom nigdy nie było 

dane przeżyć apokalipsy. 
 

Zwykłym ludziom nigdy nie było dane przeżyć apokalipsy... 
 

Mężczyzna się obudził. Był już ubrany, a nad nim czuwała 

dziewczyna, również ubrana. Teraz przypominali resztę bandytów. 

Dżinsowe spodnie i podarte koszulki. Szef musiał uznać, że warto okazać 

im trochę szacunku. Inaczej przecież nie zdobędzie hasła. Poszli razem do 

niego i kontynuował, co ma do powiedzenia. 

— Cieszę się, że już jesteś przytomny. Przepraszam za tamtego 

idiotę. Mamy tu sporo takich sadystów, co jest powodem tego, że chcę się 

dostać do schronu bez nich. Zdaję sobie sprawę, że oznaczałoby to 

kompletną katastrofę i dla nich i dla nas, bo my też długo byśmy tak nie 

pożyli. Dlatego wpiszesz teraz to hasło, zapowiemy się i wpuszczą naszą 

trójkę. 

— A co z twoimi ludźmi? — zapytała dziewczyna w imieniu dwójki. 
 

— Sami sobie doskonale poradzą, taki tryb życia zdaje się im 

pasować. Kiedy już jednak wszyscy wymrą, będzie można razem z 

mieszkańcami schronu spróbować osiedlić się na terenie miasta. 
 

— A promieniowanie? 
 

— Nie jest takie duże jak się wydaje, nieznacznie większe od tego, 

które każdego dnia docierało do ludzi przed apokalipsą. Czasem nawet 

wydaje mi się, że mniejsze, bo z sieci telefonicznych czy telewizyjnych 

nikt już nie korzysta. Pozostał tylko ten internet dostępny dla nielicznych. 
 

Pokazał im generator prądu, który jakiś czas wytrzyma i 

podłączonego do niego czarnego laptopa na którego ekranie było widać 

okienko. 
 

Login, hasło. 
 

Dwie rzeczy, które mogą zaważyć na dalszym losie zarówno tej 

trójki, jak i bandytów czy mieszkańców schronu. 
 



Mężczyzna wahał się. Nie wiedział, czy można zaufać komuś, kto 

dowodzi całymi legionami bandytów. Ostatecznie uznał, że raczej nic 

gorszego spotkać ich nie może i nie chce się przejmować tymi wszystkimi 

ludźmi. Login był już wpisany. Naciskał kolejne klawisze na hasło. Dwa 

klawisze. „1” i „3”. 

„13”. 
 

To było nie do wiary. Takie proste hasło? 
 

I faktycznie, podziałało. Oczom obecnych ukazało się forum. 

Minimalistyczny design, któremu czarne tło dodawało atmosfery 

tajemniczości i grozy. 
 

Zaczęli wspólnie czytać tytuły działów. 
 

— Nowiny, Schrony, Pomoc, Zagrożenia, Archiwa. 
 

— Chyba powinniśmy sprawdzić Schrony i Pomoc. 
 

— Przejdźmy do Schronów... 
 

Schron Numer 1 — Warszawa 
 

Schron Numer 2 — Gdańsk 
 

Schron Numer 3 — Lublin 
Schron Numer 4 — Kielce 

 

Schron Numer 5 — Kraków 
 

Schron Numer 6 — Tatry 

Schron Numer 7 — Śląsk 

Schron Numer 8 — Wrocław 
 

Schron Numer 9 — Sudety, góra Wolarz 

Schron Numer 10 — Łódź 
 

Schron Numer 11 — Poznań 
 

Schron Numer 12 — Toruń 
 

 

Szef mijał tematy z nazwami kolejnych miast, ale nie było tam 

Gorzowa. — To są schrony rządowe. Cholera, w takim razie ten gorzowski 

faktycznie jest prywatny. Wystarczy, że znajdę odpowiedni dział... 

Schrony prywatne... Jest. 
 

— Wchodź. 
 

W temacie było kilka wypowiedzi, z których wywnioskować można 

było, że w schronie sytuacja jest stabilna, a zatem starczyłoby miejsca dla 

nadprogramowych kilku osób. Zaczął więc pisać. 
 

„W najbliższym czasie dotrą trzy osoby, które potrzebują 

schronienia. Na zewnątrz jest niebezpiecznie. Bandyci zajęli miasto.” 
 



— To powinno wystarczyć. 
 

Zapadła ciemność. Oczekiwali na odpowiedź. 
 

— Dlaczego zostałeś przywódcą bandytów? — zapytała dziewczyna. 
 

— Wykorzystując moją charyzmę, udało mi się ich 

podporządkować. Tacy jak oni potrzebują kogoś wyżej, kto będzie stał z 

batem i pomimo ogromnej swobody, jaką otrzymują, będzie jakoś to 

uporządkowywał. 

— Czy dokonywałeś razem z nimi rozbojów? 
 

— Cóż, to nieuniknione, by zdobyć u nich szacunek. Było kilka 

najazdów, których żałuję, podobnie, jak tego na katedrę. Co jak co, ale 

jednak takiemu miejscu należy się szacunek. 
 

— Wierzysz w boga? 
 

— Nie trzeba wierzyć, by wiedzieć, że miejsca kultu nie wolno 

profanować. Nawet mimo tego, że chrześcijanie wyplenili piękne 

pogańskie tradycje z kraju Polan, że niszczyli ich miejsca kultu, że 

kapliczki poświęcone bóstwom zamienili na te poświęcone świętym ich 

Kościoła. To przeszłość, to byli inni ludzie. Czy uważasz inaczej? 

— Myślę, że się z tym zgodzę. 
Niemy nie mógł znieść tego widoku. Sposób, w jaki dogadywała się 

jego ukochana z hersztem bandytów irytował go. Trudno powiedzieć, czy 

to ona, czy on, owinął sobie druga osobę wokół palca. Rozmowa trwała 

dobre kilka godzin i dziewczyna zdążyła wypytać o wiele rzeczy, w tym 

tych osobistych. Opowiadając o swoich przeżyciach, nieważne, czy 

prawdziwych, wzbudzała jego zaufanie. Była kolej Niemego na 

odświeżanie strony. Jest odpowiedź. Zawołał ich gestem do komputera. 
 

„Godzina 13:00. W schronie pod Placem Grunwaldzkim są wolne 

miejsca. Musicie być na czas, po pięciu minutach bezwzględnie 

zamykamy, szczególnie biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa na 

zewnątrz. Powodzenia, przybądź cały, zdrowy i z towarzyszami, 33.” 
 

— Musimy wszystko zaplanować tak, żeby o pierwszej już tam być i 

żeby bandyci nie szli z nami. 
 

— Pójdę przygotować broń. Rano koło ósmej wyjdziemy — oznajmił 

szef. 
 

Nikt im nie przeszkadzał w nocy. W niemowie wzrastało uczucie 

gniewu. Nie może pozwolić, żeby szef bandytów wszedł do schronu z 

nimi. Jeśli faktycznie uda się tam dotrzeć tylko we trójkę, będzie musiał 

go zabić. 
 

Każdy otrzymał AK—47 i sześć magazynków amunicji do niego. 
 



— Mam nadzieję, że znacie się na strzelaniu? 
 

Niemy przytaknął, ale dziewczyna zaprzeczyła: 
 

— Mało miałam kontaktów z bronią, jak już to jakieś wiatrówki czy 

coś. Zabraliście mi nóż myśliwski, myślę, że z taką bronią będzie mi 

wygodniej. 
 

— To dam ci jeszcze Berettę, musisz mieć coś w razie konieczności 

walki dystansowej, a większość bandytów w tamtym regionie jest 

uzbrojona w pistolety i kije, kilku może ma jakiś karabin. Ale powinno się 

obejść bez strzelania. 
 

— W porządku. 
 

Gdy para chciała już się kłaść na podłodze, szef zaproponował im 

łóżko. Był aż nadto miły. Niemożliwe, żeby miał czyste zamiary, myślał 

Niemy. Będzie trzeba się go pozbyć. Czarne myśli krążyły mu po głowie i 

nie mógł się oprzeć wrażeniu, że to Szef chce wykończyć jego i jego 

ukochaną, po czym przejmie schron i będzie miał przyzwoitą i bezpieczną 

siedzibę dla siebie i swojego tłumu świń. 
 

Czy taka była prawda? 
— Oczywiście w schronach jest znacznie więcej osób — oznajmił 

Szef , przerywając rozważania mężczyzny — jednak tak zwana Rada 

Upadłych, czyli admini forum ocalałych, to hermetyczna grupa, do której 

mieli dostęp tylko nieliczni, najbardziej zaufani i najbardziej wpływowi. 

To, że twój chłopiec zna hasło, może oznaczać, że sam jest Upadłym, albo 

ktoś z jego najbliższego otoczenia był. 

— Skąd wyszła taka inicjatywa? 
 

— Ktoś wysoko postawiony i inteligentny, to powinno wystarczyć, 

prawda? Mówi się nawet o samym prezydencie z tamtych czasów. Inni 

mówią o jakimś bogatym Arabie, który przyjechał do Ziemi Lubuskiej. 
 

— A dlaczego akurat Upadli? 
 

— A nie brzmi to dobrze? 
 

— Niespecjalnie pasuje do charakteru grupy, nie uważasz? 
 

— Może i masz rację. Ale mówi się o nich różne rzeczy. 
 

O dziwo, nie pytał jej o imię. Ani ona jego. Nie chcieli ich sobie 

zdradzać. 

 

* 
 
 

Wkrótce nadszedł poranek. Czas wyruszać. Niemy już robił pompki. 

Jego przyzwyczajenia były fascynujące. Gdy schodzili po schodach, liczył 



je. Patrzył się też na każde okno. Gdy oblizywał usta, dotykał palcem 

zębów. Miał różne dziwne natręctwa. Czym to mogło być wywołane? 
 

— Otwieraj drzwi — polecił bandycie stojącemu przy samochodzie, 

równie nieprzyjemnemu, co reszta — a wy ładujcie się do środka. 
 

Samochód był biało—czarny, stylizowany na lata pięćdziesiąte. 

Prawdziwy rarytas i dzieło sztuki dla każdego fana motoryzacji z tamtego 

okresu. Szef zasiadł za kierownicą i szybko przyspieszył do 

siedemdziesięciu kilometrów na godzinę. Teraz miał dojechać na Plac 

Grunwaldzki, co nie było dużym problemem. Gdy jechali, Szef opowiadał. 
 

— Mówi się, że istnieje podziemna sieć łącząca wszystkie schrony. 

Nie wiem, na ile jest to plotka prawdziwa, ale byłoby to dość sensowne. 
 

— Racja. 
 

— To by oznaczało, że można by stamtąd wyruszyć do jakiegoś 

innego schronu w jakimś mieście, które jakoś funkcjonuje. Wyobrażałem 

to już sobie jako takie metro. To by tłumaczyło, na co szły te wszystkie 

pieniądze. 
 

— I pewnie mają wodę! 
— Dokładnie, woda w każdym schronie może starczyć na bardzo 

długo, szczególnie, że w każdej jest oczyszczalnia. Kiedy wszyscy wyjdą na 

powierzchnię, pewnie pomyśli się o oczyszczeniu całej wody na świecie, 

ale jak możecie sobie wyobrazić, byłoby to dość problematyczne. 

— Pewnie tak... 
 

— Skąd jesteś? 
 

— Ano, stąd... Nie mam jakiejś szczególnej historii do 

opowiedzenia. 
 

— Mimo wszystko, chciałbym ją usłyszeć. 
 

— Moja rodzina przyjechała tu dawno temu ze Wschodu, jak 

pewnie wielu. Wprowadzili się do Gorzowa na długo przed moimi 

narodzinami. Po upadku Unii bali się, że będzie trudno. Bali się Rosji, 

dlatego pojechali na Zachód. Potem wieści o tej całej gospodarczo— 

politycznej Wspólnocie Siedmiu dawały jakieś nadzieje, ale nie na długo. 

Niedawno twoi ludzie, czego im niestety nie wybaczę, wybili mi rodzinę, a 

mnie chcieli zabrać do obozów pracy i nie tylko... ten sam, który nas 

wprowadził na górę wczoraj. 
 

— Cóż, jak następnym razem go spotkam, to inaczej z nim 

pogadam. 
 



Dziewczynie spodobał się sposób, w jaki szef mówi. Jego ton głosu 

był pewny, zdecydowany, ale była w nim nutka tajemniczości. Tak by to 

opisała. Niememu się to nie podobało. Był zazdrosny. Bardzo zazdrosny. 
 

— A ty? — spytała szefa — Musisz mieć jakąś ciekawą przeszłość. 
 

— Ciekawą? Ach, tam ciekawą. Schron Numer Osiem. Nowy 

Wrocław, pewnie pierwszy raz słyszysz o tym miejscu. Dużo 

podróżowałem i zdobyłem niezłe doświadczenie i wcale niemałą grupę 

popleczników. Byłem też jednym z niewielu Polaków, którym udało się 

wejść w szeregi rosyjskiej armii w charakterze szpiega. Baza rozciągająca 

się gdzieś tam koło Sandomierza, Suchorzów-Baranów, przestrzeń 

dziesięciu kilometrów, baza wojskowa. Było jednak takich dwóch, jeden 

młodszy, Echo się nazywał, czarne, długie włosy, drugi starszy Żyd, jego 

imię to było... Ryszard. Mieli ze sobą Azjatę-kucharza i oswojonego 

mutanta, co mnie bardzo zdziwiło. Gdyby to było takie proste, to 

miałbym tu piękną siłę roboczą. Ale wracając do sedna, dobrze, że w porę 

zdążyłem im wyjawić, że jestem szpiegiem, udało mi się uciec z bazy na 

czas. Zrobili tam porządek. I dobrze. Rosjanie zmuszali tam Polaków do 

pracy w elektrowni atomowej, nie zapewniając im odpowiednich 

warunków, zero BHP i PPOŻ. Raz zrobiło mi się szkoda takiego jednego, 

który już był pewnie na przedostatnim etapie choroby popromiennej. To 

pomogłem mu stamtąd uciec. Mało nie straciłem pagonów, ale skończyło 

się na ustnej naganie. Echo ze swoją bandą zrobili porządek jak już 

wspominałem. Nic tu po mnie, pomyślałem. Nie miałem problemu z 

ustawieniem się na nowo w nowych miejscach, z Rosjanami już nie 

miałem styczności. Poruszając się na północny zachód, do Poznania, 

wstępowałem do różnych mafii czy gangów, by w końcu zostać szefem 

tutaj. Udało się opanować miasto i żaden makaroniarz—mafiozo z 

Poznania czy arabski możnowładca z Santocka nie był w stanie nic 

poradzić na moją plagę. 
 

— Arabski możnowładca? Ten, o którym mówi się, że odpowiada za 

Upadłych? 
 

— To tylko plotka, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, koleś, o 

którym wspominałem wcześniej, był właśnie od niego. Mogłem go 

dokładnie o to wypytać, ale już nie zdążyłem niestety. 
 

— No i co było dalej, to już wiemy. 
 

— Mam tylko nadzieję, że bezproblemowo dostaniemy się do 

schronu. 
 

— To mówisz, że zwiedzałeś sobie bazy wojskowe... 
 



— Nie zwiedzałem, to praca była. Wiem też, że w pobliżu, w 

Wawrowie też jest. Tam eksperymenty się na zwierzętach prowadzi, a 

nawet na ludziach. Kiedyś to budziło kontrowersje, dziś już nikt się tym 

nie przejmuje, bo woli sobą. Lepiej nie zapuszczać się w tamte okolice. 
 

— Racja, takie czasy nastały. A mówisz, że jak się nazywał tamten 

Arab? 
 

— Nazywał się Abdullah, ale cóż ci po imieniu, jak wszyscy 

nazywają się tak samo. 
 

— Czytałam, że Muhammad jest najpopularniejszym imieniem na 

świecie. 
 

— Czytałaś...? — Szef zastanowił się. — Gdzie czytałaś? 
 

— Ano... w starych książkach. — zawahała się. Gdzie indziej mogła 

przeczytać? Dotarli na miejsce. 
 

Było jeszcze sporo czasu. Podczas gdy para obserwowała, czy nikt 

nie nadchodzi, pod Dzwonem Pokoju siedział szef. Wyjął z walizki 

laptopa i zalogował się na konto Fallen33. W temacie schronu 

gorzowskiego napisał, że już są i zapytał, czy ktoś nie mógłby po nich 

wyjść. Czekał na odpowiedź. 
 

Było dość spokojnie. 
Słońce było już coraz wyżej. Czasem dało się zauważyć jakiś ruch. 

Bandyci na tyle opanowali miasto, że właściwie tylko ich dało się tu 

dostrzec. Czasem jeździli tu i tam. Widzieli szefa, to protagonistom nic 

nie groziło. A o schronie nie wiedzieli, bo są idiotami. 

— Jest odpowiedź! 
 

— Co piszą? 
 

— „Jasne, zaraz po was ktoś wyjdzie. Bądźcie pod dzwonem.” 

Czekanie było niepokojące. Tymczasem zza budynków dało się 
 

słyszeć krzyki. 
 

— Znowu twoi ludzie mordują kogoś niewinnego? 
 

— Nie... to krzyczą moi ludzie...! 
 

— Co mogło ich tak przestraszyć? 
 

— Wydaje mi się, że wytłumaczenie jest jedno. Mutant. 

Dziewczyna zaśmiała się. Mutant? 
 

Nagle jeden z bandytów przeleciał nad budynkiem i wylądował na 
 

placu, tworząc czerwoną smugę zmiażdżonym ciałem. 
 

— Mutant? 
 

— Po Czarnobylu długo trzeba było przekonywać rząd do zgody na 

wybudowanie elektrowni atomowej. Dwadzieścia lat później doszła do 



tego Fukushima. Jednak naciskali, naciskali i elektrownie powstały. Ale, 

czego można było się spodziewać, te wszystkie pokrywy i osłony były, 

lekko mówiąc, spieprzone. Żarnowiec, Suchorzów i tak dalej. A mimo 

ostrzeżeń, ludzie są przecież takimi idiotami, że muszą je łamać. I w ten 

sposób mamy mutantów. Wiesz, niepohamowany rozrost komórek, 

kiedyś się tego nie obserwowało. Może uran był oszukany, albo jakieś 

dodatkowe czynniki na to wpłynęły, tego nie wiem, nie jestem 

naukowcem. Ale jedno jest pewne, mutanty są, istnieją. I bynajmniej nie 

tylko ludzkie. 
 

— Musimy czekać na tego kogoś ze schronu... 
 

— Ta. Broń w dłoń. Nie zamierzam zginąć tak blisko końca. 
 

Każdy więc wyjął swoją broń do walki na odległość i czekali. Nikt 

nie przychodził. Zza budynku wyszło coś, co mogło być wspomnianym 

przez szefa mutantem. Z literackich opisów można by do tego porównać 

Tolkienowskiego orka. Skóra strasznie zniszczona, pomarszczona i 

brzydka. Z twarzy przypominał raczej groteskową małpę, niż człowieka, 

ślinił się i raczej nie wydawał się inteligentny. Potężna postura, był 

wyższy o dobre kilka głów od zwykłych ludzi, a do tego umięśnienie 

lepsze od najbardziej wyrzeźbionych strongmanów. Naprawdę 

obrzydliwy widok. Był tylko jeden. Nawet on nie powinien się oprzeć serii 
 

z kałacha.  
— Strzelać bez rozkazu! 

 

Pociski wbiły się w jego cielsko, gdy ten spróbował przyspieszyć. 

Upadł na podłogę Placu. Jeszcze próbował iść dalej, ale wkrótce padł już 

ostatecznie. 
 

— Chodzą z miasta do miasta i jak znajdą tam podobnych sobie, 

przyłączają się do nich i idą dalej. Trudno powiedzieć, czy mają jakiś 

określony cel, wygląda na to, że są pozbawione inteligencji, czasem któryś 

coś bełkotnie, ale nic poza tym. 
 

Niemy zobaczył, że to jeszcze nie koniec, było ich więcej. Szturchnął 

ich, bo ci zagapili się na siebie i pokazał na nadciągające 

niebezpieczeństwo. Ta grupa składała się z czterech mutantów podobnej, 

co ich kolega, postury, mniej lub bardziej brzydkie, ale do tego bardziej 

niebezpieczne. Najwyraźniej pozbierały broń z poległych bandytów. 

Kałachy zrobiły niemałe zamieszanie na Placu. Mutanty nie miały 

poszanowania dla poczciwego Dzwonu Pokoju. Szef i Niemy nie mieli 

poszanowania dla mutantów. Dziewczyna spanikowała, zresztą swoją 

Berettą dużo by nie zdziałała. Zaczęła się ukrywać za murami. Dwóch 



przeciwników padło, zostało czterech. Odległość zaczynała być coraz 

krótsza i zaczynało się robić naprawdę niebezpiecznie. Wtedy Ruda 

zauważyła, że nadbiega obstawa ze schronu. Dwóch mężczyzn w 

metalowych pancerzach z M4A1 z przymocowanymi latarkami 

taktycznymi. Skrócone lufy zapewniały nieco mniejszy zasięg, więc 

musieli podbiec nieco bliżej, po drodze obrywając, w pancerzach jednak 

nie mogło być z nimi tak źle. Tymczasem bohaterowie byli za ścianą przy 

dzwonie. Niemy dostał w lewe udo i plecy. Rany krwawiły, a oni nie mieli 

żadnych medykamentów. 
 

— W schronie się tobą zajmą... — chciała go uspokoić Dziewczyna. 

Szef wychylał się co chwilę zza ściany i oddawał kilka pojedynczych 
 

strzałów w stronę mutantów. Dzięki pomocy strażników ze schronu, 

udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Teraz mogli wziąć Niemego, który 

zostawił kałacha, a wziął upuszczony przez dziewczynę pistolet. Podszedł 

do niego Szef, naprawdę się martwiąc o jego zdrowie. 

— Nic ci nie jest...? 
 

Szef urwał. Ciężko jest mówić z kulką, która przeleciała twój mózg 

na wylot. 

Wszyscy oniemieli. Dziewczyna krzyknęła mimowolnie, strażnicy 

zatrzymali się na chwilę, ale szybko wrócili do dalszej drogi. 
 

Szef nie żył. Jego bogate w doświadczenia życie właśnie zostało 

zakończone przez ukochanego Rudej, który był chorobliwie zazdrosny. 
 

Niechętnie wzięła walizkę z laptopem, wiedziała, że nie mają zbyt 

wiele czasu. Podążyła za panami w zbrojach niosącymi zabójcę. 
 

Zdążyła polubić Szefa. Niemego kochała. Mimo rozterek, zawsze 

przeważała strona Niemego. Teraz sama nie była pewna. On zabił. On 

zabił człowieka i to człowieka, który okazał im taką pomoc! Nie mogła w 

to uwierzyć. Dlaczego? Czy mógł być aż tak zazdrosny? 
 

Rozmyślania przysłoniły jej drogę i po chwili zdała sobie sprawę, że 

jest już w środku. Pomieszczenia wejściowe mogły kojarzyć się z jakimś 

futurystycznym dworcem. Ściany o niebieskawym odcieniu miały 

uspokajać. Ją wszystko teraz irytowało. Nie mogła znieść świadomości 

tego, co się przed chwilą stało. 
 

Gdy weszła głębiej, zapomniała o zmartwieniach na chwilę, bo 

zobaczyła zwyczajnych ludzi. Normalnie ubranych. Były nawet dzieci! 

Bawiły się klockami czy jakimiś przedwojennymi figurkami. Ktoś miał 

nawet radio podłączone do kontaktu. 
 



— Do you wanna change it? — dało się usłyszeć słowa piosenki Nine 

Inch Nails. 
 

Wszystko tu było takie, jak gdyby wojna nigdy się nie zdarzyła! To 

był fantastyczny widok! Ludzie rozmawiali żywo ze sobą, nawet się 

uśmiechali... 
 

— Droga pani, proszę pozwolić zaprowadzić mi się do swojej 

kwatery — powiedział spokojnym tonem elegancki mężczyzna w szarym 

garniturze i niebieskim krawacie. 
 

— No... dobra. 
 

Zaprowadził ją do rozsuwanych drzwi na piętrze kwater 

mieszkalnych. Po rozsunięciu ukazał się jej pokój. Białe ściany, ciemna 

dwuosobowa kanapa. Dojrzała też szafy i zestaw spodni, koszulek, bluzek 

i bielizny. Miała nawet łazienkę, z której postanowiła niezwłocznie 

skorzystać, gdy tylko zakończy rozmowę. 
 

— A co z... 
 

— Jest w szpitalu. Ma osobne pomieszczenie, podejrzewają jakąś 

chorobę psychiczną. 
 

— Psychiczną...? 
To by wiele tłumaczyło. Niemota może być wywołana przez 

schizofrenię w niektórych przypadkach. Poczuła jakieś ukłucie 

współczucia. Odwiedzi go, jak tylko się odświeży. 
 

— Dziękuję. Którędy do szpitala? 
 

— Po wyjściu w lewo, do wyjścia z kwater mieszkalnych. Tam 

znajduje się drogowskaz, z łatwością pani znajdzie drogę do szpitala. 
 

— Dziękuję panu bardzo. Mogę dostać chwilę dla siebie? 
 

— Proszę bardzo. Miło mi, że mogłem pomóc. 
 

Dziewczyna była zachwycona obsługą. No tak, względnie bogate 

miasto, więc mogło sobie pozwolić na dobrze wyszkolony personel. Zdjęła 

z siebie szmaty i spodnie. Chwilę zajęło jej wybieranie zestawu ubrań, jaki 

będzie jej najbardziej pasował. W końcu wzięła do łazienki czarną 

spódnicę i białą bluzkę, zaś bieliznę również w kolorze białym. Krople 

wody kapiące z prysznica były jak zbawienie. 
 

Tak, jak gdyby wojny nigdy nie było. 
 

W końcu ubrała się i wyruszyła do skrzydła szpitalnego. Tam 

zobaczyła, że jej chłopak leży z opatrzonymi ranami. Miał przytępione 

spojrzenie i powolnym ruchem głowy skierował ją w stronę dziewczyny. 
 

— Dlaczego go zabiłeś? — zapytała z wyrzutem. 
 



Mężczyzna na łóżku milczał, ona jednak wiedziała, że w końcu 

odpowie. 
 

— On... — wydusił z siebie w końcu — zabił moją żonę... 
 

Dziewczyna jakoś nie chciała w to uwierzyć. Chociaż czy wysilałby 

się tak bardzo, by skłamać? Zresztą, wcale nie musiał kłamać, dla niego 

rzeczywistość mogła być inna. Poza tym, znała prawdę. 
 

— Jak to się stało? — zapytała. 
 

— Kiedy mieszkałem z nią, to było jeszcze przed wojną, on włamał 

się do nas i... 
 

— Twoja żona zginęła po wojnie, kłamiesz... 
 

— Skąd ty... 
 

No tak. Wszystko zaczynało się układać. Nigdy nie spotykał się z 

rodziną żony. Nikt jej też nie odwiedzał. Ale musiała mieć kogoś. 
 

— Pozwól, że ci przypomnę — oznajmiła — twoja żona zmarła w 

szpitalu, zachorowała na raka płuc. Widząc, jak się męczy, nigdy nie 

miałeś chęci sięgnięcia po papierosa, prawda? Tak się składa, że w jej 

rodzinie praktycznie wszyscy byli palaczami. Wiem, bo wychowałam się z 

nią. Jestem jej siostrą. 
 

— Skąd możesz to wiedzieć, skoro... 
— Zanim umarła, zdążyła przekazać mi swoją obrączkę, chciała, 

żeby przyniosła mi szczęście. A wiesz, co było na niej napisane? 

Trzynaście. 
 

— Trzynaście... 
 

— Tak, właśnie tak. Nie zdawałam sobie sprawy, po co to 

wygrawerowała. Zdałam sobie z tego sprawę, gdy wpisałeś hasło na 

forum. Wtedy wszystko zaczęło mi się układać w głowie. To ona należała 

do Upadłych, ty nigdy. To był jej pomysł, bo wiedziała, że możesz łatwo 

zapomnieć w razie, gdyby jej zabrakło. 
 

— Ja naprawdę go widziałem, jak ją zabija... 
 

— Nie kłam. Bezczelnie kłamiesz. 
 

Mężczyzna zaczął przeraźliwie krzyczeć. 
 

— Oddajcie mi ją! Oddajcie! Oddajcie! Zabrali! Oszukali! 
 

Przybiegli do niego lekarze, by go unieruchomić, żeby przestał się 

rzucać. A Dziewczyna stała i patrzyła na to. Poczuła się skrzywdzona. 

Okłamana. On był tylko zazdrosny. Ale też chory. Czy to nie jest 

okoliczność łagodząca? Przez całą noc nie dawało jej to spokoju. 
 

— Zabij się — słyszał w nocy. Nie mógł określić, skąd pochodzi głos 
 

— Nienawidzi cię. Zabij się, jesteś beznadziejny. 
 



— N—nie... 
 

— Nie wróci. Jesteś skończonym kretynem. 
 

— Wróci, na pewno. 
 

— Mylisz się. Lepiej się zabij. Od razu. 
 

— Nie... 
 

— Zabij się... 
 

Nie mógł zasnąć. Całą noc dokuczał mu ten głos. Nie wiedział, do 

kogo należy i czy słyszy go naprawdę, czy to tylko wytwór jego chorej 

wyobraźni. 
 

Bandyci przeszukali całe miasto w poszukiwaniu Szefa. Dotarli na 

Plac Grunwaldzki, znaleźli samochód, którym jechał. W końcu dojrzeli 

też ciało. Uznali, że zginął w walce z mutantami, których kilka trucheł 

było nieopodal. Zdziwił ich brak niewolników, może zostali zjedzeni, albo 

coś. Wybrali nowego herszta ich gangu. Uznając, że nic ciekawego nie 

może ich tu już spotkać, a zagrożenie ze strony mutantów jest zbyt 

wielkie, wyruszyli na południowy wschód, w stronę Poznania. Mutanci 

zaś splądrowali miasto i nie znalazłszy tego, czego szukają, ruszyli na 

północ. Teraz miasto było opuszczone. Zarząd schronu zarządził zwiad, 

bo czujniki ruchu dawno nikogo nie wykryły. Szczęśliwie okazało się, że 

miasto jest bezpieczne, na zmutowane formy życia natknięto się w 

pobliskich lasach, ale nie byli tak groźni jak ci humanoidalni mutanci. 

Poziom promieniowania uznano za niezagrażający ludzkiemu życiu. W 

niedługim czasie Gorzów stał się znaczącym miejscem na mapie Polskich 

Pustkowi. Nawiązano porozumienie z Santockiem, Chwalęcicami i 

innymi pobliskimi miejscowościami. Handel kwitnął. Używano 

przedwojennych złotówek, a gdy przybyli podróżnicy z południa, 

wprowadzono do obiegu także żetony. Prędko znaleźli się sponsorzy, 

dzięki którym zaczęło funkcjonować przedwojenne kasyno stylizowane na 

czasy prohibicji w USA. W niewiarygodnie szybkim czasie miasto znów 

tętniło życiem. Strategiczne położenie sprawiało, że najmniejsze 

zagrożenie można było dostrzec z daleka i wysyłając oddział zbrojnych 

łatwo można było sobie z tym poradzić. Karawany z innych miast 

zapewniły zaopatrzenie. A co z Niemym i Rudą? 
 

Przeniesiono go na powierzchnię. Ona bywała u niego praktycznie 

codziennie. Zdrowiał razem z miastem. Ostatecznie zostały mu blizny, a 

zaawansowana medycyna nie zmusiła go do długich miesięcy 

rehabilitacji. 
 



Z każdym dniem coraz bardziej była przekonana, że może mu 

wybaczyć. Mimo to, bała się, że gdy wystąpi kolejny epizod choroby, jej 

samej może się coś stać. Na szczęście teraz mógł już mówić. Zdarzały im 

się ciche dni, ale z czasem rozmawiali coraz częściej. 

— Turcy w Niemczech. Turkowie — powiedział tak znikąd. 
 

— Co Turkowie? 
 

— Nic, właśnie sobie zdałem sprawę, że to dlatego na zachodzie 

Polskich Pustkowi znalazło się nagle tylu Arabów. Jeszcze przed wojną 

mówiło się o tym, że więcej jest w Niemczech Turków niż Niemców. 
 

Gdy wspomniał o Arabach, ją olśniło. 
 

— Wyruszmy do Abdullaha. Pamiętasz, ten bogaty Arab, o którym 

mówił Szef. Mieszka w Santocku, to stosunkowo niedaleko... 
 

— Chcesz go zapytać o Upadłych, prawda? 
 

— Tak. To może być ważne. Tu może chodzić o powrót Polski do 

dawnej świetności. 
 

Tego wieczora włączyła laptopa. Wydawało się jej, że wywołałby 

niemałą sensację, więc korzystała z niego po kryjomu. Postanowiła 

poczytać archiwa na forum dotyczące przeszłości i teraźniejszości. Jakiś 

względnie stary temat. „Uwaga na Zapomnianych” 

„Na ulicach można spotkać ludzi stojących w opozycji do Upadłych. 

Zapomnieni to hakerzy, którzy ukradli silnik strony i stworzyli jej własną 

wersję. Próbowali włamać się na forum i zrobić przekierowanie na własną 

stronę. Nie należy wierzyć w to, co piszą! Adres tej strony to 

pur3$t+rth.com. Nie należy na nią wchodzić pod żadnym pozorem! Jest 

zawirusowana, przede wszystkim są to keyloggery i trojany.” Napisany 

przez Fallen10. 
 

Późniejszy post, również należący do Fallen10 głosił: „Z 

przyjemnością zawiadamiam, że Zapomnieni zostali skazani w uczciwym 

procesie. Zostali oskarżeni o włamania, kradzież danych, podżeganie do 

morderstw na tle rasowym i propagandę antyarabską. Nie udało im się 

udowodnić zabójstw na kilku naszych świętej pamięci kolegach. Niech 

chroni nas Allah.” 
 

Niżej było jeszcze kilka postów w stylu „Bogu niech będą dzięki” 

„Wspaniale, należało im się” pisanych przez Upadłych o różnych 

numerach. Stwierdziła, że ich nazwa nijak się ma do charakteru grupy, 

jaką reprezentują. Postanowiła poszukać czegoś o Santocku. 
 

„Niebezpieczeństwo w Województwie Lubuskim wzrasta. Prezydent 

Republiki Autonomicznej Santocka, Abdullah Laballah, buduje schrony 



w promieniu dwustu kilometrów”. A zatem postanowili zrobić sobie w 

Polsce kolonię... a nawet nie kolonię, samozwańcze państewko. 
 

„Z satysfakcją informuję, że do Santocka będą kursować autobusy. 

Linię 128 wykupił Prezydent Republiki Autonomicznej Santocka. Odjazdy o 

godzinach: 5.30, 6.35, 8.50, 12.10, 14.00, 15.05, 16.10, 17.15, 20.15 oraz 

22.40 w dni powszednie, zaś w niedziele i święta...” Przerwała. Autobusy? 
 

„Nie ma mowy o realizacji planów o ponownym starcie linii 128. 

Teraz w tamtym rejonie kręci się zbyt wiele bandytów. Dopóki nie 

zostanie wydane rozporządzenie o zgodzie na pacyfikację, nie wznowimy 

połączenia z Gorzowem.” Fallen16. 
 

W końcu uznała, że warto poszukać czegoś o samym prezydencie. 

Wpisała w wyszukiwarkę na stronie jego imię i nazwisko i pierwsze, co jej 

wyskoczyło, to temat o nazwie „Prezydent Laballah nie żyje.” 
 

No tak, prawie by zapomniała. Nie będą mieli szansy na rozmowę z 

nim. Ale napisali, kto przejął po nim władzę. 
 

„Drogi syn Abdullaha Laballaha, Ibrahim Abdul Muhammad bin 

Laballah, przejął władzę po swoim świętej pamięci ojcu. Spotkanie z nim 

odbędzie się...” 

— Załatwisz samochód? — zapytała — Uznałam, że jednak nic 

lepszego nie możemy zrobić. Trzeba porozmawiać z synem pierwszego z 

Upadłych. 
 

— To on nie żyje? 
 

— Nie, już jakiś czas. Władzę przejął jego syn, Ibrahim. 
 

— Ibrahim...? Mhm — przytaknął, po czym zamknął oczy i po paru 

chwilach zasnął. 

 

* 
 
 

Rankiem spakowali się, ale Niemy rozmyślał, bynajmniej nie nad 

tym, co pakuje do plecaka czy bagażnika. Odkąd usłyszał, że to siostra 

jego żony, nie dziwiło go, że jest tak do niej podobna. Wydawało mu się to 

zbyt wielkim zbiegiem okoliczności. Nadal wierzył, że została zastrzelona 

przez Szefa i jego ludzi. 
 

Ruda uznała, że poprowadzi. Ukłuło ją nagłe poczucie winy, że imię, 

które wyjawiła ukochanemu, nie jest prawdziwe. 
 

Droga przebiegała w miarę spokojnie. Sprawdziła wcześniej 

dokładnie trasę, więc nie zgubią się. Im bliżej było Santocka, tym częściej 

dało się zauważyć bliskowschodnie motywy czy architekturę. Kopuły 



występują na całym świecie, ale u nikogo innego nie są tak 

charakterystyczne. Santocko było zamieszkane głównie przez Arabów, 

gdzie niegdzie dało się dostrzec ludzi o bardziej europejskiej urodzie. To 

była już wiosna, więc zaczynały zdarzać się upały. Taki też był dzisiejszy 

dzień. Słońce paliło w oczy. Można było odnieść wrażenie, że pojechało 

się na Bliski Wschód. Wierni wchodzili do meczetu. Dziedziniec na planie 

kwadratu otoczony był rzędem kolumn. Nie dało się nie zauważyć 

również smukłych, strzelistych minaretów. 
 

— Zatrzymamy się i spytamy kogoś o drogę do Ibrahima? 
 

— W porządku. 
 

Tak też zrobili. Podjechali do pierwszego napotkanego człowieka 

wyglądającego jak najbardziej polsko. 
 

— Dzień dobry, wie pan może, jak dojechać do prezydenta miasta? 

Facet zmieszał się. Miał ciemne, niezadbane włosy i o dziwo, nie był 
 

zbyt opalony. Nerwowo trzymał swoją walizkę i przekładał ją z ręki do 

ręki. 
 

— To będzie prosto i w lewo. Ulica Żniwna. Może stąd nie widać, ale 

stamtąd już będzie łatwo zauważyć — jego ton głosu był niepewny, 

sprawiał wrażenie zdenerwowanego — A po co wam prezydent? Czemu 

do niego jedziecie? 
 

— Mamy pewną ważną sprawę. 
 

— Och, ja też mam. Idę w tamtą stronę, podrzucicie mnie? 
 

Para wymieniła spojrzenia i zgodzili się. Jechali powoli, uważając, 

by nikogo nie potrącić. 
 

— Nazywam się Kacper — przedstawił się nieznajomy — Mam parę 

dokumentów dla prezydenta. 
 

— My musimy z nim porozmawiać — i wcale nie mieli ochoty 

zdradzać mu imion. W razie nacisku powiedzą fałszywe. 
 

— Ta... Co sądzicie o islamizacji Europy? I teraz już też Polskich 

Pustkowiów. Jo, w Santocku człowiek czuje się jak w Mecce. 

Rozpanoszyli się po Prusiech, to i tu tera próbują, nie! 
 

— Jesteś z Poznania, czyż nie? — słusznie zauważyła Ruda. 
 

— Ależ bez niczego! Mam trochu fefry na tych muzumaninów. Nie 

myślita, że mogą wszytko powysadzać? 
 

— Jak widać, potrafią żyć w zgodzie z innymi... Ja tam nic do nich 

nie mam. A co wiesz o prezydencie? 
 

— Zawsze wystrojony jak ośpic, pyszny i chciwy. Tylko kolejna 

menda żyjąca za brzdęk podatników. Macie może ćmiki? 
 



— Że co? — zdziwił się mężczyzna, dla którego ta rozmowa brzmiała 

co najmniej dziwnie. 
 

— Nie, nie mamy — oznajmiła Ruda — Kacprowi chodzi o 

papierosy. Jesteśmy. 
 

Wysiedli i mieli przed sobą wcale niemały budynek, łączący w sobie 

elementy architektury zarówno wschodniej, jak i zachodniej, bardziej 

nowoczesnej. Nie widzieli jeszcze czegoś takiego. Sprawiał wrażenie 

nietrwałego, musiał więc zostać wybudowany już po wojnie. Wiele 

szklanych okien. We wnętrzu pracowali bądź obijali się urzędnicy. 

Nadszedł czas, by wejść do środka. 

— Winda. Siódme piętro. 
 

Jadąc do góry dało się dostrzec piękne malowidła naścienne 

przedstawiające głównie zwierzęta, modlących się mężczyzn, często 

umiejscowionych w bogatych ogrodach. Motywy roślinne przeważały, 

gdzie niegdzie dało się zauważyć zaskakujące abstrakcyjne motywy 

geometryczne. Z początku postacie wyglądały prymitywnie, im wyżej się 

jednak jechało, tym były bardziej realistyczne. W końcu dojechali na 

siódme piętro. W islamie liczba siedem miała szczególne znaczenie. 

Pielgrzymi musieli obejść siedem razy Kaabę w Mekce, siedmiokrotnie 

wykrzykując słowa chwalące Allaha i trzykrotnie obrzucić Szatana 

siedmioma kamieniami. Mieli też siedem niebios, siedem piekieł, siedem 

grzechów głównych i siedem aspektów Koranu. Prawdopodobnie od nich 

wziął się frazeologizm „być w siódmym niebie”. 
 

Doszli do wniosku, że są w korytarzu okrążającym okrągłą salę. W 

środku musi być Ibrahim. 
 

— To przyjdzie tu. Nu dalij, nie żmudźcie czasu. Wy na sam pierw 
 

— zachęcił ich do wejścia Kacper. 
 

Jeśli malowidła po drodze tutaj nazwać pięknymi, to trudno znaleźć 

odpowiednie słowo na te, które znajdowały się wewnątrz sali. Oślepiająca 

prawie białość biła ze ścian, na których subtelnie wymalowano idealne 

kształty. Siedmiu strażników chronionych białymi pancerzami, każdy 

dzięki swojemu pięknu mógłby zostać eksponatem w jakimś muzeum. 

Dwóch najbliżej stojących trzymało Steyry, dwóch snajperów przy oknie 

Scouty, dwóch obok Ibrahima kałachy, a jeden, tuż przed nim, uzbrojony 

był w działko obrotowe. Sam Ibrahim wyglądał tak, jak można było sobie 

wyobrażać bogatego Araba. Biała szata z kieszeniami i czarno-biała 

arafatka. 
 



— Khashm... — zawołał gestem faceta z działkiem, szepnął mu kilka 

niezrozumiałych słów po arabsku i ten podszedł do pary protagonistów, 

okrążył ich i stanął za nimi. Gdy poruszyli się do przodu, on także. W 

porządku, nie mają złych zamiarów. 
 

— Śmiało, podejdźcie — zaprosił ich Ibrahim już po polsku. 
 

— Emm... dzień dobry. 
 

— Dzień dobry. Herbaty? 
 

— Poprosimy. 
 

— Słucham zatem, co sprowadza was w moje skromne progi. 
 

— Interesuje nas forum założone przez pańskiego ojca, pokój jego 

duszy. 
 

Cały czas rozmawiała z nim Ruda. Jej chłopak czuł się tu dziwnie. 
 

— Skoro o nim wiecie, któreś z was, albo oboje, musi należeć do 

Upadłych. Mogę spytać o numer i hasło? 
 

— 33. Hasło: 13. 
 

Arab wrócił do biurka i wstukał login i hasło. 
 

— Zgadza się. Tak spytam, które z was jest 33? 
 

— Ja jestem — przyznała dziewczyna. Jej ukochany nieco się 

zdziwił, ale cóż, zawsze wydawała mu się niezłą aktorką. 

— Ach, teraz już kojarzę. To niebywałe, że przychodzisz tu po tym 

wszystkim, ale jestem ci wdzięczny. 
 

Teraz czarnowłosy zupełnie się zmieszał. On może ją kojarzyć? I z 

czego? Herbata była gotowa, cała trójka otrzymała po filiżance. Ostrożnie 

wziął pierwszy łyk. Była jeszcze gorąca, ale już dało się wyczuć bardzo 

słodki smak. 
 

— Dzięki tobie mojemu ojcu udało się dojść do tego, w jaki sposób 

Zapomnieni złamali zabezpieczenia forum. 
 

Wtedy wypowiedział imię, po którego usłyszeniu Niemy zamarł. To 

imię, które usłyszał... nosiła jego żona... 
 

— Ty... cały czas to byłaś ty? — zapytał z wyrzutem — Jak to 

możliwe? Przecież Szef cię zabił... 
 

— Musiałam się tobą zaopiekować. Twoje obsesje były bardzo 

groźne dla otoczenia. Boję się, co teraz będzie... — zdenerwowała się 

trochę na Ibrahima, że zdradził tak ważny sekret. 
 

Teraz sobie przypomniał. Kierowca, który zabrał ich oboje, miał na 

palcach dwie obrączki. Druga należała do jego żony i to była ta z hasłem... 
 



Niezły znalazła sposób, żeby sekret nie przepadł. Ale teraz przychodzi tu i 

gawędzi z Ibrahimem, jak ze starym przyjacielem. Do tego wiedzącego o 

jej tożsamości, a on sam nie wiedział... 
 

— Nie miałam sumienia, żeby cię opuścić. Ale nie mogłam być z 

tobą jako ja... Przyzwyczaiłeś się do mnie tak mocno, że nie dopuszczałeś 

żadnego innego mężczyzny ani kobiety do mnie. Byłeś gotowy mnie 

więzić... 

— Nie, to nieprawda... Kłamiesz... kłamiesz! 
 

— Tak było... zdarzały ci się pobicia spowodowane tą chorobliwą 

zazdrością. Ale przed Szefem nikt przez to nie zginął... Postanowiłam 

zniknąć na jakiś czas, ukryć się z rodziną... Owszem, miałam do niego 

wyrzut, że pozbawił mnie jej, ale to nie był jego rozkaz. Sam widziałeś 

jego ludzi, niepohamowani sadyści. Ukarał ich potem. 
 

— To niemożliwe, że jesteś nią... Nie jesteś, podszywasz się, tak, na 

pewno, to... 
 

Wszystko przerwał głośny odgłos otwieranych drzwi. Kacper wszedł 

bez pukania. Strażnicy Ibrahima wycelowali w niego broń. Ten, jak gdyby 

nigdy nic, pomimo arabskich ostrzeżeń pod jego adresem, podszedł do 

pary, zbliżył się i szepnął: 

— Koniec. Musicie stąd wyjść, muszę pogadać sobie z Ibrahimem. 
 

— Nie możemy, musimy spytać go o jeszcze kilka rzeczy. 
— Dziesięć minut — oznajmił Kacper, mruknął pod nosem jakieś 

przekleństwo i wyszedł. Wszyscy się zdziwili, ale Dziewczyna postanowiła 

kontynuować rozmowę z prezydentem Santocka. 
 

— Jak to było z tymi schronami? Czemu nie znalazło się miejsce dla 

wszystkich? 
 

— Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Opracowywane były różne 

projekty i wybudowano tyle schronów, by pomieścić ilość ludzi 

prognozowaną na określony rok. Wiadomo, że mogły być jakieś błędy w 

obliczeniach, no i oczywiście nie każdy musiał zdążyć. Było to bardzo 

drogie przedsięwzięcie, dlatego Projekt Atomowy Schron obejmował 

tylko dwanaście schronów. 
 

— Zwykłym ludziom nigdy nie było dane przeżyć apokalipsy. Tak 

naprawdę zapewnione miejsce mieli tylko bogaci i wpływowi, czy nie 

mam racji? 
 

— Cóż... Tak, tak właśnie było. Stawki były bardzo wysokie, co 

bardziej możni wykupywali prywatne schrony, jak na przykład ja. 
 



— Jak do tego wszystkiego mają się Upadli? Po co ta cała 

konspiracja? 
 

— Muszę przyznać, że nie wszystkim mój ojciec dzielił się z nami. 

Podejrzewam, że chciał, by tylko jego ród przetrwał, co było niezbyt 

mądre, żeby nie powiedzieć głupie. Wiadomo, że nie wszyscy są zaufani i 

informacje krążyły gdzieś po eterze. Dwóch hakerów, gdy dowiedziało się 

o forum dostępnego jedynie dla elity, postanowiło zrobić własną wersję 

strony. Wykradli informacje, wykorzystali nasz silnik. Rozdawali loginy i 

hasła w charakterze zdrapek na ulicach różnych miast. Niektórzy ludzie 

mieli dostęp do internetu, to wchodzili. Dowiadywali się tam o tym, 

urządzano różne protesty, strajki, ale po egzekucji Zapomnianych 

wszystko ucichło, nikt nie chciał skończyć tak, jak oni. Także wydaje mi 

się, że nie chodzi o nic innego, jak po prostu elitarność, żeby zwykły plebs 

nie miał szansy na poznanie lokalizacji schronów, w ten sposób bandyci 

mogliby dawno wszystkich wykończyć. 
 

— Teraz zdajesz się ich nie obawiać. 
 

— Kto ci teraz skonstruuje bombę? Bo podejrzewam, że żadne już 

nie zostały. To jedyna rzecz, której mógłbym się obawiać, mając moje 

imperium wiernych żołnierzy... No i Allaha. 
 

— Wierzysz w niego nawet po apokalipsie? 
— Czemu miałbym nie wierzyć? On daje mi siłę każdego dnia, 

nadaje życiu każdego wierzącego muzułmanina sens, popycha do przodu, 

do działania. Czyż nie jest inaczej? A ty, czy ty wierzysz? 
 

— Hmm... poszukuję. 
 

— To twój wybór, jakiego boga wybierzesz, ale w moim mniemaniu 

tak naprawdę wszyscy wyznajemy tego samego, jedynego i 

wszechmogącego. Zbliża się czas modlitwy. Myślę, że w poszukiwaniu 

odpowiedzi powinniście udać się do Chwalęcic. To nie aż tak daleko, 

pozwólcie, że zaznaczę to na waszej mapie. Moja córka, Asila tam 

mieszka. Spędzała z dziadkiem bardzo dużo czasu. Ja już byłem dorosły, 

możliwe, że paru interesujących rzeczy zdążyła się od niego dowiedzieć. 
 

— Nie mamy mapy, ale mamy laptopa. 
 

— Traficie bez problemu, jadąc przez Kłodawę do Gorzowa na 

pierwszym skrzyżowaniu skręcacie w prawo. Naprawdę prosta droga, nie 

zgubicie się. 
 

— Dziękujemy ci, Ibrahimie. Do zobaczenia. 
 

— Do zobaczenia, niech Allah ma was w opiece. 



Gdy wyszli, Ibrahim zaczął mówić do swoich strażników coś po 

arabsku. Przygotował dywan i Koran. Uniósł ręce kciukami w stronę 

twarzy i powiedział: 
 

— Allahu akbar. 
 

Zaczął czytać w języku arabskim werset. 
 

— „Kiedy niebo się rozerwie i będzie posłuszne swojemu Panu, a tak 

uczynić należy; Kiedy ziemia będzie wyrównana i wyrzuci to, co jest w 

niej i stanie się opustoszała, będzie posłuszna swojemu Panu, a tak 

uczynić należy... (84:1—5)” 
 

Kacper otworzył drzwi. Wszyscy byli zajęci modlitwą, więc ten 

podszedł do Ibrahima. Wiedział, co się stanie. 
 

Wybuch na szczycie ratusza wywołał niemałe poruszenie na dole. 

Także wśród wychodzących dopiero co Rudej i Niemego. 
 

— Co to było?! Widziałaś to? 
 

— Co prawda mogę się tylko domyślać... Żałuję, że nie 

zareagowaliśmy w porę... Kacper... Pamiętasz, on miał walizkę. 
 

— Myślisz, że w tej walizce były materiały wybuchowe? 
 

— Tak. Do tego niezbyt pochlebnie wypowiadał się o Arabach. To 

chyba jasne... 

Nim się spostrzegli, wokół nich był tłum tutejszych stróżów prawa 

ubranych w stylizowane na zachodnie niebieskie uniformy i uzbrojonych 

w pospolite kałasznikowy i celowali w nich. 
 

— To nie my... 
 

Ich broń została w samochodzie. 
 

— Niby jak mamy w to uwierzyć? — zapytał gniewnie jeden z 

policjantów znający język polski. 
 

Jeden z pozostałych powiedział do niego coś po arabsku i wygonił 

gestem dłoni parę. Grupa policjantów wbiegła do budynku i po schodach 

próbowali dotrzeć na miejsce wybuchu. 
 

— Mam nadzieję, że Ibrahimowi nic nie jest... — zasmuciła się 

Ruda. 
 

— Też mam, ale jedźmy już do Chwalęcic — nie ukrywał wyrzutów. 

Był zły. 
 

— Nie wściekaj się na mnie, no! Musiałam tak zrobić, bo bałam się 

o swoje zdrowie! 
 

— I co, teraz też się boisz? 
 

— Tak... nie wiedziałam, jak się zachowasz, gdy się tego dowiesz... 
 

— Myślisz, że bym cię skrzywdził? 
 



Siadła za kierownicą i się nie odzywała przez prawie całą drogę. Syn 

Upadłego miał rację, droga nie była trudna. Tamte okolice 
 

wyglądały jak typowa polska wieś, może bardziej na bogato. Niedługo po 

wjeździe do miejsowości dało się zauważyć romański kościół, a tuż obok 

niego przystanek autobusowy. To cudowne, jak wiele się zachowało w 

okolicach Gorzowa, jak i samym Gorzowie. Na placu niedaleko kościoła 

wznosił się kawałek muru, a wokół niego stali jacyś ludzie. Większość w 

płaszczach ceglanego koloru. Dziewczyna uznała, że warto się ich wypytać 

o córkę Ibrahima. 

— Dzień dobry... 
 

— Ave Ściana i Cegła. 
 

— Słucham? 
 

— Jesteśmy Ścianowcami. Ten fragment ściany przetrwał wojnę. 

Jest symbolem wskazującym nam właściwą drogę i wzorem wytrwałości. 
 

Kawałek ściany wyglądał jak eksponat w galerii sztuki. Graffiti na 

nim było interesujące. Przykładowo, czerwone kółko, w które zostały 

wpisane gwiazda Dawida, chrześcijański krzyż i muzułmański półksiężyc, 

a pod tym zielonym markerem dopisane „JEDNOŚĆ”. Dało się też 

dostrzec wysprayowane od szablonów twarze ludzi, których cenili sobie 

autorzy graffiti. Robiło to naprawdę pozytywne wrażenie, choćby od 

strony artystycznej. Ruda wychynęła z okna i zwróciła się do kultystów. 
 

— Wiecie może, gdzie znajdę Asilę, córkę Ibrahima Laballaha? 
 

— To musi pani iść w stronę domów — Ścianowiec wskazał jej 

drogę na zachód — na pewno mieszka gdzieś tam, jak się na nią nie 

natkniecie sami, to ktoś wam wytłumaczy. 
 

— Grzybozor! — krzyknął ktoś po przeciwnej stronie ulicy, 

prowadzący własną grupę — Chędożyć ściany, tylko Grzybozor może być 

czczony! 
 

— Bluźniercy! Heretycy! Żydomasony! 
 

— Hańba! Hańba! Zabrali! Oszukali! 
 

Para czym prędzej odjechała na zachód, pozostawiając 

specyficznych kultystów samym sobie. 
 

— Gdybyś mógł pojechać do dowolnego miejsca na Ziemi, co to by 

było za miejsce? 
 

— Nie ma już takich miejsc. Wszędzie jest ta sama beznadzieja. 
 

— Aj, przestań. No, gdybyś mógł, to dokąd? 
 

— Ja wiem...? Do Czarnobyla. 
 

— Czemu właśnie tam? 
 



— To dość takie wiesz, inspirujące, interesujące miejsce. Poza tym, 

ciekawe, co teraz tam się dzieje. 
 

— Ja tam bym chyba zwiedziła Londyn, gdyby było co zwiedzać. 
 

— Londyn? 
 

— Ponoć przed wojną było to naprawdę wspaniałe miasto. Łączące 

w sobie tyle kultur i w ogóle... 
 

Dojechali do luksusowej willi. Tu dawniej mieszkali prezydenci 

Gorzowa. Stan, w jakim się zachowała, był zadziwiająco dobry. Być może 

ojciec Asili odbudował willę po wojnie. Czarne, zdobione płoty z ostrymi 

zakończeniami. Długa droga wykładana kafelkami. Co prawda rośliny nie 

bardzo chciały rosnąć na niezbyt urodzajnych już ziemiach, ale 

architektura ponownie zachwycała, choć oczywiście nie tak bardzo, jak 

santocki ratusz. Urodę miejsca psuło kilka zdechłych szczurów, kotów i 

psów leżących bezwładnie na ziemi, jak gdyby zostały wrzucone przez 

płot. Zapukali do czerwonych drzwi wyróżniających się spośród białych 

ścian. Długo nie czekali. Przywitała ich smukła sylwetka kobiety, która, 

sądząc po skórze, miała Polkę za matkę, a ojcem był Ibrahim. Nie 

wyglądała na kogoś, kto każdego poranka wita postapokaliptyczną 

Polskę. Sądząc po budowie ciała, musiała mieć jakieś dwadzieścia kilka 

lat, mogła być w wieku Rudej, ale wyglądała znacznie młodziej, gdyż nie 

postarzyły jej papierosy, a żyć musiała w dogodnych warunkach. Długie, 

ciemne włosy, zaś oczy niebieskie. Fakt, iż nie nosiła burki mógł 

oznaczać, że została wyklęta po ujawnieniu skłonności do wiary w religię 

matki. Twarz miała gładką, a subtelnie zarysowane usta poruszyły się. 
 

— Kim jesteście? 
 

— Dzień dobry, pan Ibrahim polecił nam do pani przyjść. Proszę do 

nas mówić, jak pani chce. 
 

— Mój ojciec? Skąd go znacie? 
 

— Byliśmy u niego szukać informacji o Upadłych. Podobno pani 

może coś więcej o nich wiedzieć. 
 

— Nie wiem, czy mogę was zaufać... Równie dobrze możecie tu 

przyjść, by mnie ograbić, zabić, albo... 
 

— Zapewniam, że tak nie jest. Możemy zaoferować naszą pomoc, 

jeśli pani takiej potrzebuję. 
 

— Prawdę mówiąć... dobrze, wejdźcie, zaraz wam wszystko 

wytłumaczę. 
 

Arrasy, dywany, obrazy, rzeźby. Rodzina Asili musiała być jeszcze 

bogatsza, niż sądzili. W końcu usiedli w pokoju gościnnym. 
 



— Mam problem z kultystami — przyznała — jest tu bardzo wiele 

różnych sekt, niektóre są negatywnie nastawione wobec pozostałych. 

Szczególnie ci czczący piekielne demony. 
 

— Piekielne demony? 
 

— Oddają im cześć, składają ofiary, wszyscy pozostali są zagrożeni. 

Od paru dni siedzą cicho, więc pewnie coś szykują. Znani są ze swoich 

krwawych rytuałów. 
 

— Możemy pani zapewnić ochronę, w miarę naszych możliwości. 
 

— Byłabym bardzo wdzięczna... Boję się, od jakiegoś czasu na teren 

mojego domostwa wrzucają martwe zwierzęta. To nieestetyczne i 

niebezpieczne, boję się wyjść. Może zatruli je czy coś, zarazili, nie wiem. 
 

— Słuszne obawy... 
 

Niemy nic nie mówił, oglądał pokój. Jego uwagę przykuła półka z 

płytami muzycznymi. Dawno nie miał okazji czegokolwiek posłuchać, a 

uspokajało go to. Wziął tę leżącą najwyżej. Opatrzona była tajemniczym 

tytułem „13”. Tuż obok był przedwojenny, działający radioodtwarzacz 

czarnej barwy z dwoma głośnikami po swojej lewej i prawej. Nacisnął 

przycisk eject, po czym włożył do kieszonki jeden z trzech krążków w 

opakowaniu i dotknięciem zmusił do wsunięcia się z powrotem. Nacisnął 

przycisk play... Dziwne, niepokojące dźwięki zaczęły wylewać się z 

głośników. Ale podobało mu się to. Czuł, jakby słyszał to już wcześniej. 
 

W chwili swoich narodzin. 

W chwili swoich zaślubin. 
 

W chwili, gdy jego żona zmarła. 
 

W chwili, gdy wypowiedział ostatnie słowo. 

W chwili, gdy nastała apokalipsa. 
 

W chwili, gdy spotkał swoją żonę na nowo. 

W chwili, gdy zabił mordercę swojej żony. 

W chwili, gdy ją zabił. 
 

W chwili, gdy on sam zmarł. 
 

Wypełniało to całe Polskie Pustkowia... A on sam zatracił się w 

zwiastujących minioną zagładę nutach. Mimowolnie położył się na 

dywanie i patrząc w sufit, widział gwiazdy, do których ludzkość od 

wieków zmierzała i po drodze zdążyła się unicestwić. Śmierć. Zniszczenie. 

Rozkład. Nieuniknione. Nadzieja i beznadzieja. 
 

Zabij się. Jesteś bezużyteczny. Skończ to. Tak po prostu. Nie warto 

dalej żyć. 
 



Wyciągasz kartę. 

Jaka to jest karta?  
 

Karta numer trzynaście. 
 

A na niej hebrajska litera nun i czwarty Jeździec Apokalipsy. 

Śmierć. 
 

Wyobrażona jako kościotrup na trupiobladym koniu przemierza z 

kosą ziemie pokryte ludzkimi i zwierzęcymi kośćmi. To koniec. 
 

Czy śmierć musi być końcem? 
 

Nie, nie musi... może być przejściem dalej, przemianą, dostrzegasz 

ćmy latające dookoła twojej głowy. Przemiana? Ale ta przemiana może 

wyjść tylko na złe... 
 

Tylko na złe? A może tak... a może nie... 
 

Ludzie starają się zmienić. Świat. Siebie. Budują wioski. Budują 

przyjaźnie. Niszczą miasta. Niszczą miłości. Odbudowują. Próbują. 

Próbują. Próbują. Próbują. Próbują. 
 

I za każdym razem... 
 

Ale nie zawsze ma to sens... 
 

Powiedz mi, czemu chcesz żyć? 
Czy uważasz, że ma to jakiś głębszy sens, skoro wszystko znów się 

powtarza? Powtarza, powtarza, powtarza, powtarza i tak w kółko? 

Narodziny, życie, śmierć. Narodziny. Życie. Śmierć. Narodziny... Życie... 
 

Śmierć... 
 

Masz dwie drogi 

Z czasem 
 

Pozostaje już tylko jedna 
 
 

Mężczyzna otworzył brudne powieki i z niesmakiem zauważył, że 

nadal żyje. Nie chciał sobie odbierać życia. Bał się? Miał zasady moralne? 

To dobre pytanie, szczególnie w tych czasach. Nie ma nadziei. 
 

— Nic ci nie jest...? — spytała piękna postać nad nim. 
 

— Ty... cały czas to byłaś ty? — odpowiedział pytaniem swojej żonie. 
 

— Tak... — odpowiedziała i pocałowała go, za nic mając wylewającą 

się z jego ust ślinę. 
 

Asila obserwowała sytuację z niepokojem. 
 

— Coś potrzeba...? — zaproponowała swoją pomoc niepewnie. 
 

— Nie, już wszystko ok, dziękuję... — odpowiedział mężczyzna i 

podniósł się — Co to za płyta? 
 



— Nie wiem, dawno temu ktoś ją podrzucił mojemu dziadkowi. Nie 

była podpisana czy otagowana. Oprócz tej liczby, „13”. Sama trochę się 

bałam jej odtwarzać, zawsze wywoływała u mnie dziwne myśli. On... to 

była ostatnia rzecz, jakiej posłuchał, zanim... zanim odszedł... 
 

Kilka chwil niezbyt przyjemnej ciszy musiało minąć, nim w końcu 

Niemy odważył się powiedzieć: 
 

— Proszę, opowiedz nam o nim, Asilo. 
 

— No... no, dobrze... Urodził się długo przed wojną w Turcji. 

Przeprowadził się do Niemiec, gdzie rozkręcił interes. Zaczynał jako 

sprzedawca kebabów, wkrótce ta gałąź przemysłu gastronomicznego cała 

należała do niego. Wykupił wiele, wiele różnych firm, nie jestem w stanie 

wszystkich wymienić. Jego poglądy... chciał zapewnić rodzinie i 

sprawdzonym osobom jak najlepsze warunki życia. Reszta nie była mu 

potrzebna. Uważał, że będzie mógł sam zaludnić Ziemię swoimi dziećmi. 

Miał niezliczone kochanki różnych ras. Moja babcia była oczywiście Polką. 

Katoliczka, ale nie przeszkadzała jej inność dziadka. Tak samo było z matką, 

ale tata nie miał tego zmysłu, który miał dziadek. Oczywiście szanował 

tradycje. Budował kolejne meczety, wprowadzał arabską architekturę i 

kulturę do Europy, ale szanował inne religie. Tata był już 

inny, religia go zaślepiła. A Bóg chciał, że natrafił na moją mamę, gorliwą 

katoliczkę. Pokochali się, szanował ją, ale do czasu. Nie chciała 

zaakceptować tego, że on zmusza ją do praktykowania islamu. Kłócili się 

często o to. Ostatecznie wyprowadziła się z jego domu. Ja lubiłam 

odwiedzać dziadka. Często opowiadał mi o różnych rzeczach, które 

uważał za zbyt trudne dla mnie. Nie dzielił się tym nawet z niektórymi 

współpracownikami, bo oni byli w stanie to zrozumieć. 
 

Jedna rzecz nie pasowała Rudej. Urodził się długo przed wojną... 
 

Ale jak dawno? I czemu wywoływało to u niej takie dziwne uczucie? 

Niemy przerwał jej rozmyślania pytaniem do Asili. 
 

— Szanował wszystkich, ale zależało mu na elitarności? 
 

— Trzeba przyznać, że miał plan. Jego planem było zapobieżenie 

popełnieniu błędów ludzkości z przeszłości. Wojnom miała zapobiec 

jednolita religia. 
 

—Religia? 
 

— Tak. Religia od lat była głównym powodem wojen. Jedni uważali, 

że drudzy nie mają racji i tak od zarania dziejów. Dziadek opracował 

system wykorzystujący zbieżności we wszystkich głównych religiach 

świata. Opisał po prostu wszystko na nowo. 
 



— Napisał swoją własną Biblię? 
 

— Tak. Nazwał to Księgą Życia. Oprócz historii świata, zamieścił 

tam też cytaty mądrych ludzi, wzorując się delikatnie na biblijnej Księdze 

Przysłów. Był wybitnym teologiem. Koran, Biblia, Tora, żadna święta 

księga nie miała przed nim tajemnic. 

— Pokażesz nam? 
 

Asila podeszła do biblioteczki i wyciągnęła grubą książkę opisaną z 

boku po wielu językach. 
 

„Księga Życia. The Book of Life. Le Livre de la Vie. Il Libro della 

Vita. Das Buch des Lebens. Kniga Zhizni. To Vivlío ti  sZoí s. Inochi no 

Sho. Shēngmìng zhī shū...” 
 

— Pierwsze rozdziały to zbiór genez wszechświata napisanych przez 

przedstawicieli różnych religii na przestrzeni wieków. Także teoria 

Wielkiego Wybuchu. Potem mamy tak właściwie podręcznik do historii. 

Od prehistorii do Wielkiej Wojny. Koniec brzmi tak: „Boże, błogosław nas 

wszystkich. Nie pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen.” 
 

— Zastanawia mnie pewna rzecz. Skąd tu, w Chwalęcicach, tyle 

różnych kultów, także tych niebezpiecznych? 

– Nie zrozumiesz ludzi. Nie doszłam jeszcze do tego. Ale wracając 

do tego... Wspominaliście o Upadłych, prawda? Myślę, że mogę wam o 

tym opowiedzieć. Redagować Księgę Życia pomagało mu trzynaście 

wybitnych historyków, naukowców, chemików, geologów, teologów, 

lekarzy, biologów, fizyków, astronomów, poliglotów i tym podobnych 

ocalałych mędrców z całego świata. Dwunastu gości od architektury, 

wojskowości, polityki, by móc stworzyć nowy świat, oni osiedlili się w 

największych miastach Polskich Pustkowi i zajmują wysokie stanowiska. 

I siedmiu, najbardziej zaufanych, jako osobistych strażników. Dlatego też 

uważam, że ktoś z pozostałej dwudziestki piątki musiał zdradzić komuś 

spoza organizacji sam fakt jej istnienia i adres forum. O Zapomnianych 

słyszeliście? I o Fallen33? 
 

— Tak, Ibrahim nam wspominał. 
 

— A tak swoją drogą, to mam nadzieję, że wszystko u niego w 

porządku. Co prawda ostatnio trochę się kłóciliśmy, ale nie życzę mu źle. 
 

— Prawdę mówiąc, możliwe, że ucierpiał, widzieliśmy wybuch — 

wypalił Niemy. 
 

— Wybuch...?! 
 

Ruda spojrzała wymownie na Niemego. Wtedy zdała sobie sprawę, 

że przecież tam było tych siedmiu strażników. Jednego z nich Ibrahim 



nazwał Khashm, jeśli dobrze zrozumieli. Jeśli ktokolwiek miałby wiedzieć 

więcej od Asili, to oni... Ale jeśli wybuch był na tyle silny, że zginęli, to 

słabo... 
 

— Musimy wrócić do Santocka... 
 

— Hej, obiecaliście mi ochronę! — przerwała jej Asila. 
 

— Racja, tak zrobimy. Ja pojadę tam, ty tu zostaniesz — zwróciła się 

do Niemego — masz więcej pary w łapach. Asila, masz broń? 
 

— Tak, całkiem pokaźny arsenał w piwnicy. Dziadek kolekcjonował 

broń, ale nie zgodził się, by jego syn to przejął, bo wiedział, że on będzie 

chciał użyć jej do szerzenia swoich poglądów. 
 

— To zaraz tam pójdziemy — polecił Niemy i pocałował Rudą — 

Tylko wróć cała i zdrowa. 
 

— Wrócę tak szybko, jak będzie się dało. 
 

Gdy Ruda odjechała, Asila i Niemy poszli do piwnicy. Zamek był 

zabezpieczony hasłem, było to imię i nazwisko dziadka Asili, co Niemy 

zdążył zauważyć. Ściany pomieszczenia, do którego weszli, pełne było 

wywieszonej broni. Po jednym egzemplarzu czego tylko sobie żołnierz 

bądź bandyta mógł wymarzyć. Wrażenie robiła wyrzutnia rakiet, miotacz 

ognia i inna ciężka broń. Niemy podszedł bliżej, do broni na kółkach, 

wyglądającej na bardzo starą. Sześć luf umieszczonych obok siebie, 

których tylne części, każda z osobnym zamkiem, oraz mechanizm 

spustowy mieściły się w cylindrze. 

— Czy to...? 
 

— Kartaczownica Gatlinga. Tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden. 

Richard Gatling. 
 

— Wow, jestem pod wrażeniem... 
 

— Wyobraź sobie, co by było, gdyby zamiast pocisków wypuszczał 

wiązkę lasera. Pociąłby całe armie. Ponoć pracowano nad tym tuż przed 

Wielką Wojną, znając ludzi, po jakimś czasie wznowią pracę nad tym 

projektem. Jak lubisz taką dużą broń, mam tu też egzemplarz M134 

Minigun, stosowany podczas wojny w Wietnamie, rok tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiąt dwa i nieco większy M61 Vulcan z czterdziestego szóstego. 
 

Rzeczywiście, tuż obok wystawione było działko obrotowe o 

długości jakichś osiemdziesięciu centymetrów. Wyglądało na ciężkie, ze 

dwadzieścia kilogramów co najmniej. Drugiego same lufy były długie na 

sto dwadzieścia centymetrów. Tego raczej się nie udźwignie, 

przeznaczenie tej broni to montowanie na pojazdach. Nie udźwignie, 



chyba, że ma się jakiś system wspomagania mięśni albo jest się 

mutantem... 
 

— Teraz patrz na to, nie uwierzysz, ile to ma lat. Zgaduj. 
 

Asila pokazała na dziwną rurę bambusową wypełnioną prochem i 

siekańcami, czyli drobnymi kawałkami ołowiu i żelaza, przymocowaną do 

włóczni. Wyglądała na bardzo, bardzo starą, aczkolwiek solidnego 

wykonania. 

— Ja wiem? Ze dwieście?  

— To jest lanca ognista. Huǒ qiāng, jeśli znasz chiński. 
 

— Niestety nie. 
 

— Ta lanca powstała w dziesiątym wieku. I co najlepsze, nadal 

działa. Wystarczy podpalić, zasięg to jakieś dwa metry. Niedaleko też 

warty uwagi miotacz ognia wzór K stosowany w Powstaniu 

Warszawskim, czterdziesty czwarty. W rękach żołnierzy AK było ledwo 

trzydzieści takich, bo Niemcy wcześniej odkryli i przejęli większość 

egzemplarzy. Z tego, co mi mówiono, ten był użyty na polu bitwy w 

Starym Mieście w Warszawie. Butla, zbiornik, zawór, wąż, prądownica, 

urządzenie zapalające, gasidło — mówiła, wskazując na kolejne części 

miotacza. Jej wykształcenie w dziedzinie uzbrojenia było zawstydzające 

dla niejednego 

mężczyzny. A wiedziała znacznie więcej — Granatniki, moździerze, długo 

by wymieniać. Czego potrzebujesz? — zapytała 
 

— Ee... — Niemy się zakłopotał. Nie wiedział, o co poprosić, widząc 

tak pokaźny arsenał — Może... jakąś snajperkę i jakiś pistolet. 
 

— Polecam Mosin—Nagant M28. Dokładnie takiego samego używał 

Fin Simo Hayha, kiedy walczył z czerwonym ścierwem. Zresztą nie tylko 

on, wielu snajperów i strzelców wyborowych korzystało z tego — podeszła 

do ściany z karabinami snajperskimi i zdjęła M28 — Co do czegoś 

mniejszego, to myślę, że standardowy, izraelski Desert Eagle wystarczy, 

co? Jeszcze amunicja 7,62 do eMki i 9mm do Deagle'a. W porządku... — 

wzięła wszystko, co trzeba i Niemy był uzbrojony. 
 

— To może pójdę ogarniać teren. 
 

— Ja w tym czasie przygotuję coś do jedzenia i picia, zaopiekuję się 

tobą do powrotu tamtej dziewczyny, a potem razem spróbujecie coś 

poradzić na tych szatanistów, w porządku? 
 

— Jasne, idę zająć pozycję. 
 

Niemy snajper stał przy oknie jedną ręką trzymając karabin i 

opierając go o parapet, a drugą używał lornetki. Pole. Równina właściwie. 



Z lasu nikt nie wychodził. Bezpiecznie. Postał tak z pół godziny i do 

pokoju, w którym był, przyszła Asila, trzymając w ręku tacę z sushi i 

pałeczkami. Widocznie lubiła egzotyczne jedzenie. Po chwili przyniosła 

również wino. 
 

— Chodź, co jakiś czas będziesz sprawdzał, jeść też musisz. 
 

— No, dobra — zgodził się i zasiadł do jedzenia — pokaż mi tylko, 

jak trzeba trzymać te patyczki. 
 

Asila pomogła mu ułożyć w odpowiedni sposób palce i po kilku 

minutach Niemy był już w stanie ich używać. Wziął kawałek ryby. 
 

— Nie odgryzaj kawałków, jedz całe. 
 

Nie do końca zrozumiawszy, połknął w całości. Z trudem przełknął. 
 

— Wasabi? — zaproponowała. 
 

Zaryzykował, zamoczył kolejny kawałek w sosie. Tym razem 

problemem było straszne pieczenie w ustach. Asila rozlała wino do 

kieliszków i podała mu. Po raz kolejny poczuł się, jakby postapokalipsa za 

oknem była tylko złym snem. 
 

— Pójdę sprawdzić teren — oznajmił i tak zrobił. W tym czasie Asila 

dosypała mu czegoś niepostrzeżenie do wina. 
 

Niemy wrócił, nikogo nie dostrzegłszy i wziął kilka łyków, patrząc 

na uśmiechającą się uwodzicielsko Asilę. 

W drugiej chwili leżał już poobijany, nagi i związany na podłodze 

pokoju gościnnego. Podniósł głowę, która bolała go niemiłosiernie i 

zobaczył Asilę. W podobnym stanie do niego, tylko z wnętrznościami na 

wierzchu, leżącą w centrum pentagramu o promieniu dwóch metrów. 

Zmrużył oczy i uderzył głową o podłogę, nie mając pojęcia, co się stało. 

 

* 
 
 

Kilkanaście godzin wcześniej Ruda dotarła z powrotem do 

Santocka. Postanowiła sprawdzić sytuację pod ratuszem i ewentualnie 

poszukać jakiegoś szpitala, gdzie mogliby leżeć zranieni. Trochę gruzu 

spadło na ulicę, jeszcze się nim nie zajęli. Ludzie zatrzymywali się na 

ulicy i rozmawiali między sobą. Nie miała nadziei na to, że znajdzie kogoś 

mówiącego po polsku, choć była taka opcja, ale wolała pospacerować po 

okolicy. Gdy po parunastu minutach nie znalazła szpitala, uznała, że 

może jednak warto kogoś zapytać. 
 

— Dzień dobry? 
 



— Dzień dobry — odpowiedział mężczyzna w dość zaawansowanym 

wieku. 
 

— Wie pan może, co tu się stało? 
 

— Zamachowcowi samobójcy udało się dotrzeć do sali z 

prezydentem. Oboje nie przeżyli, podobno widać to było od razu. 
 

— A reszta? Ktoś przeżył? 
 

— Tak, kilku przewieźli do gorzowskiego szpitala, chociaż 

niewielkie ponoć mają szansę. To naprawdę przykre, z tego, co wiem, 

jego synowie porozjeżdżali się po Polskich Pustkowiach, a tu w okolicy 

miał tylko córkę. 
 

— Asilę... 
 

— Dokładnie, tak się nazywa. Szczerze wątpię, by kobiecie pozwolili 

zająć tak wysokie stanowisko. 
 

— Czemu pan tak myśli? 
 

— Cóż... mamy do czynienia z oligarchią teokratyczną. 
 

— W porządku, dziękuję panu bardzo. Miłego dnia! 
 

— Bóg z panią! 
 

Ruda pojechała czym prędzej do szpitala na Dekerta, gdzie mieli się 

znajdować ranni po ataku. Odnalazła odpowiedni oddział, dowiedziała 

się, co i jak. Było już dość późno. W sali zobaczyła trzy łóżka z 

obandażowanymi po poparzeniach żołnierzami. Jeden miał amputowaną 

lewą rękę. Drugi był cały, ale też się nie odzywał. Trzeci, najlżej ranny, nie 

spał i zauważył, że Ruda weszła. 
 

— To ty... — wydusił z siebie. 
 

Dziewczyna przyjrzała się mu, to był ten sam strażnik Ibrahima, 

który trzymał działko obrotowe. Bandaże, szwy. Nienaturalnie zmrużone 

oko i trochę wypalone włosy. Gniewny wyraz twarzy dziś ustąpił znużeniu 

i umęczeniu. Ibrahim nazwał go Khashm, pamiętała. 

 

— Khashm, tak? Jak to się stało? — zapytała. 
 

— Ten heretyk wdarł się do nas wkrótce po waszej wizycie. Akurat 

była pora modlitwy, więc Ibrahim poprowadził. Wtedy tamten 

innowierca przyszedł i zdetonował ładunki wybuchowe... My 

przeżyliśmy, ale był zbyt blisko Ibrahima... Nie przeżył... 
 

— Naprawdę mi przykro... Jesteś jednym z Upadłych, prawda? 
 

— Fallen6. Skąd wiesz? 
 

— Fallen33. 
 



— Fallen33? Ach, tak, racja, rozmawialiście o tym... Uch — zabolały 

go szwy. 
 

— Jak... 
 

— Pozwól, że ja zacznę, ekhm — zakaszlał i kontynuował — 

dlaczego zostałaś trzydziestką trójką? 
 

— Gdy usłyszałam o tych całych fallenach, właściwie poruszały mną 

dość egoistyczne pobudki. Sami mężczyźni? Elita? Enigmatyczna władza 

nad Polskimi Pustkowiami? Musiałam to sprawdzić. Sprawa z 

Zapomnianymi nie była zbyt przyjemna, ale ja przynajmniej zostawiłam 

celowo ślady, za co Ibrahim był mi wdzięczny, prawda? Później nikt już 

nie włamał się na forum. 
 

— Myślę, że to raczej przez publiczną egzekucję Zapomnianych. 

Bardziej przez to, aniżeli przez twój pokaz umiejętności hakerskich. 
 

— Może i. Tak czy inaczej, chciałam dotrzeć do tej elity. Do jakiegoś 

głównego centrum dowodzenia, czy czegoś, tak to sobie wyobrażałam. 
 

— Ci, którzy przeżyli, są rozsypani po całych Polskich Pustkowiach. 

Odnalezienie ich byłoby dość problematyczne... Khy — zakaszlał znów 
 

— Podejrzewam, że gdy prezydent usłyszy, że należysz do nas, zapewni 

tobie, wam — dodał, przypominając sobie Niemego — godziwe warunki i 

w dostatku będziecie obserwować, jak ten kraj rośnie w siłę. Nie ma 

możliwości, żeby jakiś inny kraj się wybił w obecnych czasach. My o 

wszystko zadbaliśmy. Projekt „Atomowy schron” nawet pomimo lekkich 

zgrzytów zapewnił przetrwanie niewyobrażalnej liczby mieszkańców. 

Może coś inne kraje szykowały, na pewno, nie da się zaprzeczyć. Ale nie 

na taką skalę. 
 

— Warszawa, tak? To ciekawy pomysł, bardzo ciekawy... — 

przyznała. 
 

— Zadziwiające, jak szybko Gorzów się podniósł. Mam pewne 

życzenie, pomożesz mi? 
 

— Zależy... o jakie życzenie chodzi? 
 

— Chciałbym, żebyś zawiozła mnie do meczetu w Santocku... 
 

— Cóż... — zaskoczyła się Dziewczyna — Dobrze, nie ma problemu, 

mogę to zrobić choćby zaraz. Nic ci nie będzie? 
 

— Nie chodzi o to, żeby nic mi nie było... muszę tam pojechać... jak 

najszybciej... 
 

Wykombinowała wózek inwalidzki, na którym łatwiej było 

przetransportować Khashma na dół. Tam z małymi trudnościami, ale 

udało się włożyć go na przednie siedzenie auta. Ruda ruszyła. Po 



kilkudziesięciu minutach byli w Santocku. Gdy zauważyła meczet, 

zatrzymała się i podjechała najbliżej, jak tylko to możliwe. 
 

— Pomóż mi... — powiedział Khashm. Im bliżej był meczetu, tym 

pewniejsze stawiał kroki — Zdejmij buty i zakryj włosy — polecił Rudej, 

po czym sam zdjął buty. 
 

— Nie mam czym — odparła, zdjęła buty i poszła za nim. 
 

Sala modlitewna pozbawiona była jakichkolwiek mebli. Na 

ścianach nie widniały obrazy, lecz fragmenty Koranu. Dla Rudej była to 

nowość, nie była nigdy w meczecie. Zwróciła uwagę na fontannę z czystą 

wodą, w której Khashm polecił jej umyć ręce i sam to zrobił, po czym padł 

na twarz w kierunku Mekki. Leżał tak kilkanaście minut, a Ruda się w 

niego wpatrywała, nie mogąc pojąć jego wiary. Po chwili poczuła niezbyt 

miły zapach. Zdała sobie sprawę, że właśnie tak chciał umrzeć. 
 

Długi czas siedziała w samochodzie i rozmyślała o tym. Była noc. 

Uznała, że prześpi się trochę i wróci do Chwalęcic. 
 

Niemy próbował oswobodzić się z więzów, ale został związany tak 

umiejętnie, że nie dawał rady. Postanowił poszukać w okolicy jakiegoś 

ostrego narzędzia, może ktoś, kto zrobił to Asili, zostawił narzędzie 

zbrodni gdzieś w pobliżu. Czołgał się jak groteskowa, wielka, brzydka 

gąsienica związana sznurem i przybliżył się do ciała. Cięcie 

poprowadzono od mostka w dół. Wygląd jelit sugerował podgryzanie i 

wylewanie zawartości. Żołądek, wątroba i serce leżały na podłodze. 

Smród sprawiał, że robiło się niedobrze. Nie było w okolicy niczego 

ostrego. Postanowił ruszyć do kuchni, gdy otworzyły się drzwi. Ruda 

krzyknęła, widząc, co się stało. 
 

— Co tu się stało?! 
 

— Zostałem odurzony, nie wiem... niedawno się obudziłem... 
 

— Poczekaj, przetnę więzy — wyciągnęła sprężynowiec z kieszeni i 

prędko przecięła sznur. 
 

— Poszukaj czegoś do ubrania i zwijamy się. Zakupimy zapasy i 

jedziemy do Warszawy. 
 

— Do Warszawy? 
 

— Tak. Do Warszawy. Wiesz, prezydent i te sprawy, mogą być 

zainteresowani Upadłymi. 
 

Niemy poszedł na górę, do pomieszczenia, z którego celował. 

Zarówno snajperka, jak i ubrania były tam. Nie tylko jego, ale i Asili. Jej 

krzyżyk... Wziął go, a jego wzięła refleksja. Nie oddawał nigdy czci Bogu. 

Nie był nawet ochrzczony. A może był, tylko o tym nie wiedział? W końcu 



tak naprawdę nie znał rodziców. Słyszał co nieco o chrześcijanskim Bogu. 

Nie widział różnicy między nim a bogami wyznawanymi przez żydów czy 

muzułmanów. Doszedł do wniosku, że wszyscy czczą tego samego boga, a 

Ibrahim ma rację. A skoro Bóg jest wszechmiłosierny, kocha nawet tych, 

którzy w niego nie wierzą, tych, którzy mu nie oddają czci, nie modlą się 

do niego, nie odprawiają tych wszystkich rytuałów. Wrócił jednak do 

rzeczywistości. Co tu zaszło, mógł się tylko domyślać, bo coś kompletnie 

wyczyściło mu pamięć. Uznał, że szkoda by było nie skorzystać z arsenału 

w piwnicy, więc zszedł na dół, zapisał zapamiętane wcześniej hasło i 

wyniósł tyle amunicji, ile się dało, kilka karabinów i pistoletów, a także 

skusił się na lancę ognistą, miotacz ognia, miniguna i wyrzutnię rakiet. 
 

— Myślisz, że samochód ruszy z tymi wszystkimi gratami? — 

zapytała ironicznie Ruda, widząc, jak ten tacha wszystko, zamykając 

następnie w bagażniku. 
 

— Myślę, że skoro już tu jesteśmy, to możemy wziąć sobie wszelakie 

jedzenie, sama by nam dała, prędzej, czy później, prawda? 
 

Wypchany po brzegi samochód jakoś ruszył. Kilka minut drogi 

ścieżką i z lasu wybiegł mężczyzna ubrany w elegancką, lecz groźnie 

wyglądającą szatę i twarzą przykrytą dziwnym, czerwonym nakryciem 

głowy. W ręku trzymał topór. Niemy wychynął z okna samochodu i zaczął 

strzelać z AK—47, które wziął z piwnicy. Kilka strzałów udało się 

oponentowi odbić, ale i tak dostał w klatkę dość mocno i upadł. 

— Przyspiesz. 
 

Z pośpiechem odjechali, przejeżdżając na pożegnanie kultystę. Za 

nimi biegło jeszcze kilku takich, uzbrojonych w dzidy, włócznie, a nawet 

halabardy czy miecze. Niemy strzelał bez wytchnienia, zabijając w końcu 

wszystkich z tamtej grupy. To jednak nie był koniec, bo drogę koło 

kościoła zablokował im oddział złożony z kultystów dzierżących głównie 

pistolety, ale najpotężniejszy z nich trzymał miotacz ognia 

najprawdopodobniej niemieckiej konstrukcji. 

— Stójcie! — zawołał — Albo spłoniecie w ogniu piekielnym! 
 

— Kim jesteście? — zapytał Niemy. 
 

— Lucyfer, Mammon, Asmodeusz, Lewiatan, Belzebub, Szatan, 

Belfegor... 
 

— Dziwne imiona... 
 

— ... dajcie nam siłę, by zwyciężyć naszych wspólnych wrogów! 

Strzał z kałacha Niemego zakończył nędzny żywot kultysty. Reszta 
 



zaczęła strzelać z pistoletów, ale Niemy załatwił ich serią. Wtedy ujawnił 

się ten, który cały czas był ukryty pod tylnymi siedzeniami. Przyłożył 

jedną ręką nóż do gardła Rudej, a drugą pistolet do głowy Niemego. 

Musiał się poddać. 
 

— Idziecie ze mną. 
 

Zmuszeni do zostawienia broni w samochodzie poszli razem z 

dziwnym facetem. Ten zaprowadził ich do jednego z domostw, gdzie 

czekały całe tłumy kultystów. W centrum uwagi był krwawy pentagram, 

na środku którego stał mroczny kapłan trzymający jedną ręką rytualny 

nóż, a drugą włosy ofiary, kolejnej młodej kobiety. Sądząc po rozwinięciu 

cech płciowych, nie osiągnęła jeszcze dojrzałości. Miała długie, brązowe 

włosy, delikatnie tłustą cerę i urodziwą twarz. 
 

— Oto siódma dziewica, która doprowadzi nas do naszych panów, 

Lucyfera, Mammona, Asmodeusza, Lewiatana, Belzebuba, Szatana i 

Belfegora! Pokłońcie się przed ich chwałą! — a oni się pokłonili. Wtedy 

dostrzegł, że jego współwyznawca przyprowadził Rudą z Niemym. 

Dziewczyna obok kapłana drżała, a nogi się pod nią uginały. Rudą 

szczególnie ten widok przeraził. Kapłan przyłożył nóż do jej gardła, a ta ze 

strachu zmoczyła się. Krzyczała, kazała mu przestać. Wołała pomocy, ale 

wiedziała, że ona nie nadejdzie. Kapłan wbił jej nóż pod mostkiem i ciął w 

dół. Wnętrzności wylewały się z ofiary. Ruda i Niemy zamknęli oczy. 

Ofiara jeszcze żyła. Kapłan wbił ostrożnie nóż pod jej gardłem, uczynił 

otwór, włożył tam rękę i wyciągnął serce. Pozostali kultyści zawołali 

chóralnym okrzykiem zadowolenia. Upadła bezwładnie na kałużę krwi 

zmieszanej z moczem, martwy wzrok utkwiła w protagonistach, a po 

chwili upuszczone zostało na nią jej własne serce, dodatkowo 

rozbryzgując krew. 
 

Ani Niemy, ani Ruda nie mieli broni... nie mieli, jak walczyć z tymi 

wszystkimi zwyrodnialcami... Wtem, do głowy Niemego wpadł dziwny 

pomysł. Wyciągnął z kieszeni krzyżyk Asili, który wziął wcześniej z jej 

domu. 
 

— To krzyż Chrystusa! Uciekać! — zawołał ktoś w tłumie, który 

prędko się rozpierzchł, niektórzy zaczęli wyrzucać swoje topory i miecze, 

by czym prędzej uciec. Kapłan nie dowierzał. No bo czy można być takim 

idiotą, żeby bać się krzyża? Sam im to wmówił, że krzyż jest ich 

najgorszym wrogiem i mają się go wystrzegać. Ale nie przewidział takiej 

sytuacji. 
 



Niemy podniósł katanę. Muszą je gdzieś wykuwać, bo wygląda na 

całkiem nową, jest w świetnym stanie. Długie na jakieś sześćdziesiąt 

centymetrów ostrze przeraziło kapłana, do którego Niemy coraz bardziej 

się zbliżał. Kapłan czym prędzej wbił swój rytualny nóż w ciało ofiary, po 

czym podniósł z ziemi sporych rozmiarów halabardę. Dzięki temu będzie 

mógł trzymać przeciwnika na dystans. Ruda tymczasem pobiegła do 

stojącego przed domem samochodu, by wziąć pistolet. Walka między 

Niemym a kapłanem trwała. Kilka razy stal uderzyła o stal, ale nie trafili 

jeszcze w siebie. Unik, unik. Trafienie. Niememu udało się strącić maskę 

kapłana. To, co ujrzał... 
 

Podejdź. Jestem z kolonii ocalałych... Możemy ci pomóc. 
 

Popatrz na moje ubrania. Przecież nie mógłbym takich znaleźć 

gdzieś w ruinach. Możemy zapewnić ci wyżywienie. 
 

Bierz ją i idziemy do Szefa. 
 

To był Kierowca, którego spotkał na samym początku, tego dnia, 

gdy na nowo spotkał swoją żonę. Ten sam, który potem ich przyprowadził 

do Szefa. Ten, który przejął władzę po Szefie. Czy był na tyle sprytny, że 

zrobił ze swojej grupy bandytów kult, by mieć usprawiedliwienie dla 

swoich chorych sadystycznych dewiacji? 
 

— Ty... — Niemy zamachnął się i przeciął kataną głowę przeciwnika. 

Nie mógł się też oprzeć, by pociąć resztę ciała. 
 

Nie było mowy, by przeżył. Upadł tuż obok swojej świeżej ofiary. 
 

— Miłego spotkania z Szatanem... 



Ruda przybiegła, ale już na nic zdałaby się jej pomoc, kapłan 

demonicznego kultu nie żył. Niemy wziął jego rękę, zdjął rękawicę i 

ściągnął obrączkę. To była ta z wygrawerowaną liczbą „13”. 
 

— Proszę — podał pierścionek żonie, a ona go założyła. 
 

Przykra była śmierć tamtej młodej dziewczyny. Ruda uparła się, że 

trzeba ją pogrzebać. Zakopali zwłoki tuż przy domu, po czym wsiedli do 

samochodu i pojechali w stronę Gorzowa. 
 

— To naprawdę smutne — zaczęła Ruda — wiesz, że tyle młodych 

kobiet ucierpiało w wyniku czyichś chorych fantazji usprawiedliwianych 

religią. 
 

— Świat poniósł wiele takich ofiar na przestrzeni wieków. Z takim 

samym usprawiedliwieniem. A wiesz, znam taką fajną sztuczkę. Pomyśl o 

jakimś narzędziu. 
 

— No wiesz, ja tu jestem wstrząśnięta tym, co widzieliśmy i 

przeżyliśmy, a ty mi jakąś sztuczkę? 
 

— Czy to czerwony młotek? 
 

— Nie, niebieski śrubokręt. Jak ty to robisz? Że cię nie rusza to? 
 

— Nic nam nie jest. Co miałoby mnie ruszyć? 
 

Dziewczyna zdziwiła się nieco i zaniepokoiła. 
 

— Nieważne. Odwiedźmy Grave'a, zanim wyruszymy, powinien być 

w swoim mieszkaniu w Gorzowie. 

 

Zatrzymali się przy betonowym bloku. Drzwi na klatkę schodową 

były otwarte, więc bez trudu dostali się do środka. Kilkadziesiąt schodów 

pokonali, dotarli na piąte piętro i mieli przed sobą wyróżniające się 

spośród drewnianych, metalowe, zbrojone drzwi z numerem 13. 
 

— Razi mnie fakt, że schron został zbudowany raczej dla tych co 

bardziej wpływowych. 
 

— Cieszcie się, że uzyskaliście chociaż do niego dostęp. Mieliście 

naprawdę niewyobrażalne szczęście. Zwykłym ludziom nigdy nie było 

dane przeżyć apokalipsy. 
 

Grave to oczywiście pseudonim. Osoba go nosząca to barczystej 

budowy mężczyzna o gęstej, choć krótkiej, brązowej brodzie. Nosił się w 

dżinsach i brudnych koszulkach. Lubił majsterkować, więc nieobcy był 

mu zapach oleju. W wolnych chwilach zdarzało mu się konstruować 

materiały wybuchowe własnej roboty, co opanował niemalże do perfekcji. 

Zawsze nosił przy sobie fiolki z benzyną i zapasowy zapalnik, oprócz tego 

oczywiście śrubokręty, klucze i noże. Otworzył drzwi. 



— Cześć — przywitała go dwójka wędrowców. 
 

— Cześć... to naprawdę wy? Nie mogę uwierzyć — odpowiedział — 

wejdźcie, wejdźcie. 
 

Środek był przyrządzony tak, jak można było sobie to wyobrazić. 

Niezbyt schludnie, ale klimatycznie. Zamknął drzwi na dwa zamki. 
 

— Jak sytuacja w Gorzowie? — zapytał Niemy. 
 

— Powiedziałbym, że świetnie, ale ostatnio w Santocku trochę 

gorzej. 
 

— Masz na myśli ten zamach? Mam nadzieję, że nie masz z tym nic 

wspólnego — zażartował, przypominając sobie o zainteresowaniach 

kolegi. 
 

— Cholera, mam. Sprzedałem trochę mojej tajnej mieszanki 

przypadkowemu kolesiowi. Zaciągał po poznańsku, co kłóciło się z jego 

ubiorem. Pomyślałem, że pracuje dla jakiejś mafii. 
 

— Kacper... 
 

— Tak, dokładnie tak się przedstawił. Cóż... teraz żałuję, chociaż już 

nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Pieniądze to pieniądze — starał 

się wmówić sobie obojętność, ale tak naprawdę targały nim potworne 

wyrzuty sumienia. 
 

— Planujemy pojechać do Warszawy. 
 

— Po co? 
 

— Prezydent, o ile ktoś taki w ogóle żyje, może być zainteresowany 

Upadłymi. Może zapewni nam godziwe i bezpieczne warunki do końca 

życia. 
 

— A może nie. Śpiewka niesie, że to tak naprawdę postać fikcyjna i 

rząd tak naprawdę po cichu wszystkim kieruje. 
 

— Forum zostało założone w tajemnicy przed władzami. 
 

— Myślisz, że nie zdążyli się dowiedzieć? Zawsze jest taka 

możliwość, no ale jednak... 
 

— Chcemy, żebyś z nami pojechał. Na tak długą drogę przyda nam 

się mechanik, poza tym nie chcemy tu ciebie zostawiać. 
 

—No co ty, żartujesz...? — zakłopotał się — Do Warszawy? 

Oszalałeś? Tu jest moje życie... 
 

Przespacerował się trochę po pokoju nerwowo. Sprzeczne cele się w 

nim spierały. Zostać tu i rozwijać interes, czy może pojechać w nieznane z 

nadzieją na lepszą przyszłość? 



— Po chwili namysłu — wziął głęboki oddech — dobra, pojadę z 

wami. Ale omijamy bazy mutantów, osady bandytów, jaskinie mantykor, 

jeziora utopców, elektrownie atomowe i te inne niemiłe rzeczy. 
 

— Tak jest, nie mamy zamiaru eksplorować dokładnie mapy 

kwadrat po kwadracie. Nie martw się, najkrótsza droga, jak tylko się da. 
 

Pomimo swojej budowy, która by na to nie wskazywała, Grave się 

bał. Wiedział, że zgadzając się na to, może już nigdy tu nie powrócić. Ale 

zgodził się. 
 

— Ale dzisiaj zostańmy jeszcze u mnie, nie lubię spontanicznych 

decyzji. 
 

Grave zadbał o odpowiednie warunki noclegu dla pary. Zaoferował 

im nawet wyżywienie i prysznic. Warunki w mieście były coraz lepsze. Za 

parędziesiąt lat może wszyscy zapomną o wojnie. 
 

Niemy był w kuchni. Wyglądała prawie jak ta przedwojenna, może 

trochę zniszczona, ale trudno narzekać. Siedział na krześle, wodząc 

wzrokiem po pomieszczeniu. Na blacie zauważył kawałek mięsa. Sprawiał 

wrażenie całkiem świeżego. Niemy lewą ręką chciał podnieść ów kawałek 

i poczuł przeszywający ból. Został ugryziony. 
 

Kawałek mięsa był uzbrojony w szereg małych ząbków, które 

jednak z łatwością przebijały skórę. Pod otworem gębowym miał małe 

rączki i nóżki, których wcześniej nie sposób było dostrzec. Niemy uderzał 

ręką, o co się dało, byle by strącić stworzenie, ale to nie chciało puścić. W 

końcu się udało, ale wyrwał ze sobą fragment ciała Niemego, tuż nad 

dłonią. Teraz mały podbiegł do ściany pod stołem i tam znieruchomiał — 

zaczął konsumpcję. 
 

— Grave, chodź no tu! Co to ma być? What the fuck is this, man... 
 

Gdzie masz bandaże, jestem ranny. 
 

Grave szybko przybiegł i wyciągając bandaże tłumaczył. 
 

— Te stworzenia, nazywam je mięsami. Mięsy mają bardzo dobry 

kamuflaż, czasem można te małe mutanty znaleźć przy zwłokach, 

nieważne, czy ludzkich, czy zwierzęcych. Musiał się tu dostać razem z... — 

zerknął na blat — no tak, udało mi się kupić nieradioaktywnego kurczaka 

i oczywiście musiałem natrafić na takiego, w którym mieszka mięs. 

 

— Dlaczego najpierw go nie zabijesz? 
 

— Je, więc jest niegroźny. Gdyby mieć zapas pożywienia dla nich, to 

można z nich zrobić użytek. Są ślepe i głuche, napędza je tylko żądza 



jedzenia. Najłatwiejszy sposób, by to zabić, to rozerwać. Nie wyrywać, 

rozerwać. Teraz popatrz. 
 

Grave wziął dziwne stworzenie w rękę. Nic mu nie zrobiło, za to ten 

drugą ręką pociągnął za drugi koniec, wylewając zawartość na podłogę. 
 

— Gorzej, gdy jest ich więcej. Bez pełnego pancerza naprawdę łatwo 

można zostać skonsumowanym w całości. Niezbyt miła perspektywa, 

prawda? 
 

— Twoja wiedza bardzo się nam przyda. 
 

— Nie wątpię, dlatego radzę unikać po prostu wszelakich 

niebezpiecznych miejsc. Jeśli by mnie zabrakło, to możecie sobie nie 

poradzić. 
 

— Jakoś do tej pory się nam udawało. 
 

— Ale mieliście pewnie do czynienia tylko z ludźmi czy 

humanoidalnymi mutantami, prawda? Jak wyjedziecie z okręgu 

miejskiego, to będzie już gorzej. W Lubuskiem jest sporo lasów. W lasach 

łatwo można paść ofiarą gigantycznych pająków. Czasem z jaskiń mogą 

wychodzić mantykory, chociaż rzadko się to zdarza. Dlatego o żadnych, 

żadnych podziemiach nie ma absolutnie mowy, zrozumiano? 

Przejeżdżając koło jezior możemy przez przypadek natrafić na utopce, to 

już bardziej ludzkie mutanty. 
 

— Zaraz, mantykory? Co to takiego? 
 

— Widać, że nie opuszczałeś tych swoich ruin od dawna. Mantykory 

to dziwne stworzenia o ciele lwa, skrzydłach nietoperza i twarzy 

człowieka. Mają też ogon z bardzo silną trucizną, co gorsza, kolcami z 

tego ogona mogą strzelać na znaczne odległości. Wybierając się w drogę, 
 

należy wziąć różne antidota, na szczęście zdążyłem zebrać kilka 

podstawowych, więc nie ma problemu. 
 

— A co wiesz o utopcach? 
 

— W jakiś sposób udało im się wykształcić skrzela. Wyglądają 

niemalże jak zombie, wychodząc z wody często mają na sobie jakieś glony 

czy jakieś wodne żyjątka, które ich podjadają. Nie muszę dodawać, że 

mózg dawno im się roztopił. Trudno to nazwać życiem. Aczkolwiek 

podobno z niektórymi da się nawet pogadać, ale raczej wątpię, byś miał 

taką okazję, zanim nie wbiją ci jakiejś dzidy w brzuch. 

— Kiedy będziemy mogli jechać? 
 

— Cóż... teoretycznie w każdej chwili, ale mówiłem już, że to 

poważna decyzja. Zdajesz sobie sprawę, że możemy nie wrócić, prawda? 
 

— No, zdaję. 



— Tak właściwie, chętnie posłucham, jak się wam do tej pory 

powodziło. 
 

— No, jak byłem w tych swoich ruinach. 
 

— Wiedziałem, że nadal... — urwał — przepraszam, mów dalej. 
 

— No i byłem sobie tam i pewnego ranka budzi mnie hałas, jakiś 

samochód przyjechał. A tam koleś, który już nie żyje, ale wtedy żył i mnie 

obezwładnił. W aucie była też moja żona. Udało nam się uwolnić i 

zamieszkaliśmy na jakiś czas w katedrze. 

— Mogliście pojechać do mnie, ja byłem cały czas w Gorzowie. 
 

— Myślisz, że to było takie proste? Ulicami rządził gang takiego 

jednego kolesia, on też nie żyje, ale pomógł nam się bezpiecznie dostać do 

schronu. Poza tym, skąd mieliśmy wiedzieć... 
 

— Byłem ranny, więc trochę czasu spędziłem w szpitalu, najpierw w 

schronie, potem na Dekerta. Ostatecznie postanowiliśmy poszukać 

informacji o Upadłych, gadaliśmy z synem Abdullaha, Ibrahimem, wtedy 

też dowiedziałem się, że moja żona to naprawdę moja żona. 

— To wcześniej nie wiedziałeś? 
 

— No, nie, ukrywała ten fakt, ale mniejsza o to... — zatrzymał się na 

chwilę, westchnął i mówił dalej — spotkaliśmy nawet córkę Ibrahima, ale 

tak jak i on już nie żyją. 
 

— To twoja robota? 
 

— Nie, Ibrahima zabił zamachowiec, a Asilę jacyś szataniści. 
 

— Aha, okej... 
 

— No i potem pojechaliśmy do ciebie. I tak to właśnie było. 
 

— No, ładnie. A jak twoja głowa? 
 

— W sensie, że co? 
 

— No, wiesz... 
 

— Ach... nie jest źle, nie jest źle. Trudno jednak określić, co 

faktycznie było, a co nie było... 
 

— Rozumiem. Spokojnie, zadbam o to, żeby nie było tego 

problemu. Mam trochę leków, może znajdziemy coś dla ciebie. 
 

— Nie ufam tabletkom. 
 

— Może warto spróbować. Odróżnianie rzeczywistości od fikcji 

jednak jest przydatne, nie uważasz? 
 

I zaprowadził go do szafki z lekami. Większość miała dobrą datę 

ważności. 
 

— Mam tu klozapinę, ale nie dam ci jej, bo jest zbyt niebezpieczna. 
 

— Jakie skutki uboczne? 



— Ryzyko agranulocytozy i zapalenia mięśnia sercowego. 
 

— A po polsku? 
 

— Można umrzeć. 
 

— Skąd właściwie wiesz tyle o medycynie? 
 

— Tak naprawdę nie wiem zbyt wiele. Miałem małą obsesję i 

uzbrajałem się w każdy rodzaj informacji, które mogą się przydać w 

przypadku sytuacji kryzysowych. Hmm... Risperidon. Bezsenność, 

pobudzenie, lęki oraz bóle głowy — zaczął czytać skutki uboczne — 

rzadko również mogą wystąpić senność, zmęczenie, zawroty głowy, 

zaparcia, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, priapizm, akatyzacja. 

— Że co...? 
 

— Priapizm to objaw chorobowy polegający na długotrwałym i 

bolesnym wzwodzie, a akatyzacja to zespół objawów polegający na 

pobudzeniu, lęku, rozdrażnieniu i trudnym do zniesienia niepokoju. 
 

— To ma być lek, tak? Ja dziękuję. 
 

— Czasem tak jest, że aby pozbyć się większego zła, musimy 

zaakceptować mniejsze. 
 

— Jest coś takiego jak mniejsze zło? Zło jest złem, czyż nie? 
 

— Zło w pewnych warunkach jest konieczne do osiągnięcia dobra. 

Dobrym przykładem jest właśnie leczenie za pomocą leków ze środkami 

ubocznymi. Miną. Wraz z twoją chorobą. 
 

— Czy warto? 
 

— Posłuchaj siebie. Zależy ci na odzyskaniu zdrowia, prawda? 

Każdego dnia obawiasz się, że możesz pomylić jawę ze snem, 

rzeczywistość z urojeniami. Do dziś pamiętam, jak rozmawiałeś ze ścianą 

wierząc, że jest to twoja żona. Ona bała się ciebie. Bała się, że zrobisz jej 

krzywdę, nie wierząc, że to ona jest prawdziwa. 
 

Niemy milczał. Zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo męczące 

musiało być życie z nim. I dlaczego jego żona udawała, że nią nie jest. Dla 

swojego i jego dobra. Dla większego dobra. 
 

— Pewnie nadal wierzysz, że Szef ją zabił, wszystko mi powiedziała 
 

— Grave kontynuował — fakty są takie, że ona jest z nami, w tym 

mieszkaniu i ma równie poważne wątpliwości, co ja. Po drodze może się 

zdarzyć coś niespodziewanego, czego możesz bardzo długo żałować. 
 

Niemy nie odpowiedział. Bez słowa wziął opakowanie. Nie wiedział 

jeszcze, czy chce, czy nie chce wziąć podłużnej, zielonej tabletki. Usiadł 

obok Rudej i nieśmiało zaczął. 
 

— Jesteś prawdziwa, prawda? 



— Sprawdź, dotknij — powiedziała, biorąc jego rękę i przykładając 

do swojej twarzy — pora, byś sobie zdał z tego sprawę. Dopóki nie 

poznałeś mojej tożsamości, nie miałeś żadnych wątpliwości, bo mnie nie 

znałeś. 
 

— Tak było... — niechętnie przyznał — ale teraz wiem... i 

przepraszam cię. 
 

— Weź tabletkę, którą tam słyszałam, że ci Grave dał. 
 

— Wieczorem. 
 

— Weź teraz. 
 

— Trzeba ją brać wieczorem — wypalił, chociaż wcale tego nie 

sprawdził. 
 

— Skoro tak... — przesunęła rękę niżej — udowodnij mi, że ty jesteś 

prawdziwy. 
 

A Niemy stał pośród pola kukurydzy. Nie było wojny. Nie było 

samolotów, bomb, min, żołnierzy. Wysunął rękę i dotknął kolby. Jednak 

ta rozpłynęła się, a on spadł w dół, w jezioro. Tam widział stwory z 

opowieści Grave'a, utopce. Ich zmarnowane, do przesady szczupłe ciała i 

okrywające je zgniłe od wilgoci szmaty w połączeniu z pustymi gałkami 

ocznymi przywołują na myśl porównanie do zombie. I obmacywały go w 

poszukiwaniu cennych rzeczy, ale nic nie znaleźli. Bandyci zostawili go w 

dole wykopanym w ziemi. Złapał za korzeń, który pociągnął całe drzewo. 

Ono go przygniotło i poczuł okropny ból. Igły kłuły całe jego ciało. 

Rozpływał się. Patrzył na siebie i wyglądał jak szlam. Jak kawałek 

zgniłego mięsa z rękami i nogami, który biegnie w ciemność. A tam nic. 

Tam zagłada. Ponownie, skóra, ale nie jego. Nie znał tej osoby. Nie umiał 

jej opisać słowami. Potem widział kolory, które oblewały go swoją istotą. 

A pośród nich liczba, a liczbą tą było trzynaście. I na trzynaście kawałków 

został rozbity, w trzydziestu trzech jednocześnie będąc. Figury miały jego 

twarz, ale nogi i ręce czyjeś inne. Nie miał wnętrzności, miał tam sedno 

materii. Poznał je i nie mógł go poznać, gdyż było niepoznawalne. 

Zobaczył niemożliwy do opisania kolor, którego nikt nigdy wcześniej nie 

opisał ani nie opisze. Był w pomieszczeniu ze ścianami składającymi się z 

tego koloru i mającymi kolor jego umysłu. Stał tam teraz, a za nim był 

drugi on, którego do tej pory nie znał, ale drugi on znał jego bardzo 

dobrze. Nie wiedział o nim nic, a on wiedział o nim wszystko. 
 

— Nie mam pojęcia, po co żyjesz. 
 

I podał mu nóż. A on pchnął go. 



I obudził się zlany potem na jakiejś drodze, słysząc strzępki 

rozmów. 
 

— Odurzyli go Grzybogrzewem... duża, duża dawka 
 

— Co zrobić w takiej sytuacji? 
 

— Nie wiem, to dość nowy narkotyk... 
 

Czuł straszny ból, nie wiedział, czy wziął tabletkę, nie pamiętał, jaka 

ostatnia chwila była spędzona w realnym świecie. Zobaczył sylwetki 

Rudej i Grave'a krzątających się wokół niego. Po chwili się wyostrzyły, 

zauważył, że byli poranieni, podobnie, jak i on sam. 
 

— Yyych.... — wydusił z siebie coś, co miało być pytaniem, ale nie 

mógł się z nimi porozumieć. Nie mógł też poznać miejsca, w którym byli. 

Były jakieś drzewa, jakieś jezioro, popękana ulica, krew, ciała utopców i 

jakichś ludzi, których nie znał. 
 

I ciemność. I następny dzień. Są już dużo dalej. Nadal nie poznawał 

otoczenia, ale teraz obserwował je z wnętrza samochodu. Przypięli go z 

tyłu pasami i co chwilę patrzyli, czy się budzi. Został obandażowany, na 

lewej ręce i głowie. Okropnie podarta koszulka i spodnie. Czuł okropny 

ból, głównie w głowie. 

— Co mi się stało...? — udało mu się w końcu zapytać. 
 

— Naćpali cię Grzybogrzewem. To ciężki narkotyk. Cud, że żyjesz. 

W połączeniu z chorobą i lekiem stanowił bardzo groźną mieszankę. 
 

— Ale jak odurzyli...? 
 

— Ostatnio modne są pistolety strzałkowe, musiało jakoś im udać 

się zawrzeć toksynę w pocisku. Mogę się tylko domyślać, że to 

Grzybogrzew, ostatnio tylko o tym słyszę, bo daje mocnego kopa i ćpuny 

to bardzo lubią. Z Poznania to rozprzestrzenili, podejrzewam, że to ktoś 

wysoko postawiony jest za to odpowiedzialny — wyjaśnił Grave — w 

sumie równie dobrze mógłby to być Opal albo Trikstura, pewny być nie 

mogę. 
 

— Opal? Trikstura? 
 

— Opal, hicefamitamina, skutecznie zastąpił kokainę, 

wyprodukowano w Stanach. Wielu ludzi szukających religijnych doznań 

tego próbowało, często z tragicznymi skutkami. Trikstura to sprytna 

mieszanka alkoholu z Rohypnolem, może powodować zaniki pamięci, czy 

nawet paraliż. 
 

— I to możliwe, żeby to tak włożyć do strzałki jakiejś...? 
 

— No, widać możliwe, na podobnej zasadzie, jak maczanie 

pocisków w arszeniku. Sprytny i wyszukany sposób, nie uważasz? 



— Jakiś głupi... — odpowiedział i znów zasnął. 
 
 

* 
 
 

Czas mijał szybko. Bardzo szybko. Od Gorzowa do Warszawy jest 

ponad czterysta sześćdziesiąt kilometrów. Trasa zahacza o Międzyrzecz, 

okolice Poznania, Konina i Łodzi, a także Łowicz i Sochaczew. Oni 

przypadkiem zajechali do wspomnianego Poznania. 
 

— Poznań. Tym miastem rządzi mafia. Opanowały je cztery 

największe z hierarchią wzorowaną na tej włoskiej. Nie wszyscy zarabiali 

na biznesie narkotykowym, ale to tu jest właśnie główny ośrodek. 

Odpowiadała za to rodzina Renescinich, nazywana również Chemikami. 

Dobrze zarabiali na Grzybogrzewie, czyli brązowym proszku, który 

namiętnie wciągały wszystkie mniej lub bardziej okoliczne ćpuny — 

opowiadał Grave. 
 

— Skąd to wiesz? 
 

— Karawany, wiesz. Jeśli mamy ochotę się tu zatrzymać na dłużej, 

powinniśmy wymienić trochę kasy na żetony, czyli walutę tutaj 

obowiązującą. Renescini cienko skończyli. Ostatecznie wykończeni przez 

żołnierzy Federacji Polskiej. 

— Federacji Polskiej? 
 

— Zrzesza takie miasta jak Toruń, Radom, Poznań, Łódź... — 

wymieniał — niewykluczone, że znajdziemy tu jakiegoś przedstawiciela, 

ale nie liczyłbym na to. Po upadku Renescinich znaczenie pozostałych 

rodzin, to jest Vinazzini od alkoholu, Pastallo od kasyn i Tartalii od 

burdelów, znacznie wzrosło. Nie znaczy to jednak, że problem 

narkotyków został zażegnany. Jest jeszcze gorzej, chemicy—amatorzy 

próbują w domowych warunkach tworzyć Grzybogrzew i inne gówna, a 

miało to miejsce już wcześniej, bo był cholernie drogi. Często tacy mali 

chemicy sprzedają zanieczyszczone, co zazwyczaj kończy się źle. Ale i tak 

Renescini przeszli już do historii Polskich Pustkowi. Negatywnie, bo 

negatywnie, ale mnóstwo idiotów chce być takimi, jak oni. Ponoć paru 

niedobitków próbuje odbudować rodzinę. Z marnym skutkiem, nigdy im 

się nie uda odzyskać dawnej potęgi. 
 

— Coś jeszcze? 
 

— W południowo—wschodniej dzielnicy są kasyna rodziny Pastallo. 

Przyciągają ludzi z całego kraju, moim zdaniem i nie tylko, to raczej 

najporządniejsza część miasta. 



— A pozostali? 
 

— Południowo—zachodnia dla Alkoholowców, północno— 

wschodnia dla Burdelarzy. Ale tam was nie zapraszam. 
 

— Zatem pójdźmy do kasyn. 
 

Ruda starała się wyśledzić, czy jakieś emocje w Niemym wzbudziła 

wzmianka o burdelach. Alkohol również nie wchodził w grę, biorąc uwagę 

jego problemy psychiczne. Jeśli chcą poczuć smak Poznania, pozostaje im 

hazard. 
 

Czemu tak bardzo ich to kusiło? Od zawsze człowiekiem kieruje 

chciwość. W tym wypadku żądza pieniądza. A mieli nie zbaczać z kursu... 
 

Wymienili trochę przedwojennych złotówek na żetony, a te na 

żetony do gry w kasynie i zaraz mieli w coś zagrać. 
 

— Nie wiedziałem, że przepadasz za hazardem — przyznał 

Grave'owi Niemy. 
 

— Cóż, kiedyś w tym siedziałem. Poznałem nieco zasady tym 

rządzące. Na przykład bardzo lubię ruletkę. 
 

— Byłeś krupierem? 
 

— Tak, zdarzyło mi się. 
 

— Czego ty w życiu nie robiłeś? 
 

— Obstawiamy. 
 

Stali przed stołem do ruletki. Obok było kilku innych graczy. Jeden 

w nieco obdartym swetrze, drugi w dresie z czterema paskami. Krupier 

odziany był w biały garnitur i powiedział: 
 

— Obstawiamy. 
 

Grave bez zastanowienia postawił dwadzieścia żetonów, które 

odpowiadały dwustu żetonom właściwym i stu złotym, na zerze. 

Wzbudziło to pewne emocje. Pozostali gracze zrobili to samo, jeden 

obstawił trzydzieści dwa, drugi piętnaście. Krupier wprawił w ruch 

obrotowy koło rulety, a w przeciwnym kierunku posłał kulkę, która miała 

wyznaczyć zupełnie przypadowo zwycięzcę. Zaczęła zwalniać... 
 

— Dwadzieścia sześć! — zawołał dresiarz. 
 

Po kolejnych kilku obrotach, krupier zawołał: 
 

— Koniec obstawiania! 
 

Kulka mijała kolejne numerki. Dwadzieścia jeden... cztery... 
 

dziewiętnaście... piętnaście... trzydzieści dwa... zero... 
 

Zatrzymała się w przedziale z liczbą zero. Grave zgarnął dwa tysiące 

sto żetonów. Jakieś dziesięć tysięcy pięćset złotych. Grave zachował 

pokerową twarz, a pozostali gracze się zdenerwowali. 



— Pięćdziesiąt żetonów na trzynaście — powiedział ze spokojem. 

Gość w swetrze musiał zostać spłukany, bo odszedł od stołu. 
 

Dresiarz wyciągnął pięćdziesiąt żetonów, licząc po kolei i sprawdzając, 

czy się nie pomylił. 
 

— Pięćdziesiąt żetonów na ósemkę — odparł zdecydowanym głosem 

i postawił swoją stawkę na prostokącie z ósemką. 
 

— Sto żetonów na trzydzieści trzy — dodał nieznany dotąd głos 

należący do drugiego mężczyzny w białym garniturze. Podbił stawkę. 

Grave trochę się zawahał, ale w końcu pozostał przy swoim, również 

podbijając stawkę. 

— Sto pięćdziesiąt na trzynaście. 
 

Wszyscy obserwowali w zdumieniu. Sto pięćdziesiąt? Coraz więcej 

osób przerywało swoją grę i podchodziło do tego stołu, by obserwować. 

Niemy poczuł się nieswojo i zaczął chwytać się za kieszenie odruchowo, 

chociaż i tak nie mieli mu czego ukraść. 
 

— Trzysta na trzydzieści trzy — mężczyzna w białym garniturze 

znów podbił stawkę. 
 

Dresiarz musiał się wycofać, nie miał już tyle żetonów. 
 

— Pięćset na trzynaście — odpowiedział ze spokojem Grave. 

Zainteresowanie rosło coraz bardziej. Takich stawek dawno nie 
 

można było zaobserwować. Ruda dziwiła się, skąd Grave miał tyle 

żetonów. 
 

— Tysiąc na ósemkę. I to ostateczne podbicie — dodał mężczyzna. 
 

— Tysiąc na trzynastkę. W porządku — odpowiedział Grave, 

nieznacznie się uśmiechając. 
 

Koło poszło w ruch. Kulka również. Kolejne liczby i niepewność w 

oczach towarzyszy Grave'a, ale nie jego. Jeśli to przegra, a szansa na 

wygraną jest bardzo, bardzo mała, prawdopodobnie skończą na ulicy, bez 

samochodu, zapasów i umrą gdzieś pod jakimś mostem. 
 

Prosty straight up. Szansa jak jeden do trzydziestu pięciu zarówno 

dla jednego, jak i drugiego gracza. Może się też nie trafić ani jego, ani 

jego liczba. 
 

—— Koniec obstawiania... — oznajmił niepewnie krupier. 

Dziesięć... 
 

Atmosfera gęstniała... 
 

Dwadzieścia trzy... 
 

Krople potu pojawiły się nawet na czołach graczy... 
 

Osiem... 



Szczególnie na czole obcego... 
 

Trzydzieści... 
 

Przegrał, koło nie da rady zrobić jeszcze jednego obrotu... 
 

Jedenaście... 
 

Grave nie tracił nadziei... 
 

Trzydzieści sześć... 
 

Jeszcze jeden i może... 
 

Trzynaście. 
 

Wygrał. 
 

— Trzydzieści pięć tysięcy żetonów! 
 

— To ponad dziewięć tysięcy! — skomentował ktoś. 
 

— Najwyższa wygrana w historii kasyna... — krupier urwał 

wypowiedź, bo mafiozo strzelił z małego pistoletu z tłumikiem. 
 

Grave dostał w lewe ramię. Wyrwał z siebie krótki wrzask. Ochrona 

nie interweniowała, bo w końcu to był jeden z Pastallich. Protagoniści nie 

wzięli żadnej broni. Niemy wbiegł na napastnika, a Ruda kucnęła przy 

rannym. Rana była groźna, pocisk utkwił przy kości. 
 

— Bierz żetony, opatrzysz mnie później. Wymienimy je gdzie 

indziej, opatrzysz mnie, jak wyjdziemy — szepnął do niej. 
 

Niemy okładał mafioza gołymi pięściami. Ten nie pozostał mu 

dłużny i przyłożył mu raz, a dobrze. Krew z ust Niemego polała się na 

podłogę. Upadając, wytrącił nogą pistolet z ręki Pastalla, powodując 

strzał w przypadkowym kierunku, jeden z bywalców dostał w plecy i 

upadł, a obok niego utworzył się krąg przypatrujących się osób. Ruda w 

pośpiechu wymieniała nieprawdopodobną ilość żetonów, dającą się 

przeliczyć na sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. Grave wyciągnął 

ukryty do tej pory własny pistolet i celnie strzelił mafiozowi w głowę, a 

Niemy podniósł ten do niego należący. 
 

— Teraz szybko... 
 

Cała trójka wybiegła w pośpiechu z kasyna, upuszczając trochę kasy 

na ziemię, ale to nic. Wsiedli szybko do auta stojącego nieopodal i 

pojechali przed siebie, słysząc za sobą strzały. 
 

— Trzymasz się? 
 

— Jakoś... Apteczka... 
 

Ze schowka przy przednim siedzeniu Ruda wyjęła apteczkę. 
 

— Siedź — powiedziała do Grave'a, po czym przykryła ranę jałowym 

opatrunkiem i zawiązała bandażem — to musi na razie wystarczyć. 

Poradzisz sobie, silny jesteś. 



Niemy był zmuszony prowadzić. Nie był on zbyt dobrym kierowcą. 

Przypomniał sobie, jak to jechał z Rudą, gdy spotkał ją przed spotkaniem 

z Szefem, przed nocowaniem w Katedrze. 
 

— Poruszając się na północny zachód, do Poznania, wstępowałem 

do różnych mafii czy gangów, by w końcu zostać szefem tutaj. Udało się 

opanować miasto i żaden makaroniarz-mafiozo z Poznania czy arabski 

możnowładca z Santocka nie był w stanie nic poradzić na moją plagę. 
 

Zdał sobie sprawę, że Szef wspominał o Poznaniu już dawno temu. 

Był w mafii... 
 

— Grave. Mówisz, że byłeś krupierem. Należałeś do tych mafiozów 

od hazardu? 
 

— Tak... Pastallo. Pastallo Gravi. Pseudonim, którego używałem. 
 

— Czemu nie mówiłeś tego wcześniej? 
 

— Nie byłem z tego zbyt dumny. Bardzo pomógł mi taki jeden facet, 

który przyjechał do Poznania po tym, jak udało mu się uciec z jednej 

rosyjskiej bazy gdzieś na południu. Szybko wysoko się piął i zapewnił mi 

schronienie, gdy było naprawdę ciężko. A było bardzo, bardzo ciężko i nie 

chcę o tym mówić — wyznał. 
 

Chwila ciszy zapanowała w samochodzie, jedynie hałas 

pokonywanej pod kołami ulicy słychać było. 
 

— Myślałem, że już o mnie zapomnieli. 
 

— To nie zaatakował cię tylko dlatego, że przegrał? 
 

— Nie, on podszedł do mnie celowo. Widzisz, członkowie rodziny 

Pastallo mają zwyczaj ubierania się w białe garnitury. To ich znak 

rozpoznawczy. Będąc tak ubranym jesteś brany za jednego z nich, co 

może się różnie skończyć. 
 

— Byłem też jednym z niewielu Polaków, którym udało się wejść w 

szeregi rosyjskiej armii w charakterze szpiega. Baza rozciągająca się 

gdzieś tam koło Sandomierza, Suchorzów-Baranów, przestrzeń dziesięciu 

kilometrów, baza wojskowa. 

— Wspomniałeś o facecie, który ci pomógł. 
 

— Brązowe włosy, niebieskie oczy. Potężna budowa. Pojechał ze 

mną do Gorzowa. Zadbał o moje bezpieczeństwo, a sam zdobył sporą 

hordę wygłodniałych idiotów, którzy zaczęli dla niego pracować. Bardzo 

charyzmatyczny gość. Jak dla mnie, mógłby zostać prezydentem, czy 

kimś innym ważnym. Marnował się w gangach. 
 

On mówił o Szefie. Tym samym, którego Niemy zabił. Jak zareaguje 

na wieść o jego śmierci? 



— On... 
 

— Wiem, że nie żyje — przerwał Niememu Grave — sam 

wspomniałeś, że zabiłeś kogoś, kto przewodził bandytom. No i trudno 

było o tym nie słyszeć i tego nie zauważyć, w końcu to zaważyło na tym, 

że ci się rozpierzchli po Polskich Pustkowiach szukając nowych 

możliwości, a Gorzów znów mógł się rozwijać, a nie tylko istnieć w 

schronie. Tak, mam ci to za złe, nie kryję tego, ale widać tak być musiało. 
 

Zasmucił się. Nie myślał o ranie, tylko o tym, że faktycznie Szef nie 

żyje. I że jego drugi najlepszy przyjaciel jest jego zabójcą. 
 

— W którą stronę my właściwie pojechaliśmy? 
 

Mijali „Klub Rekina”. Tak przynajmniej głosił nie w całości 

działający neon. 
 

— Nie ten kierunek... Jesteśmy teraz w dzielnicy Venezzinich. 

Wyjedź na główną drogę i ominiemy dzielnicę Pastallich. Ach... — 

przerwał — teraz coś mi się przypomniało. Ten samochód należał do 

Szefa, prawda? Tego gościa, którego zabiłeś? Naprawdę porządny 

człowiek, przykro mi z powodu jego śmierci... 
 

— Otwieraj drzwi — polecił bandycie stojącemu przy samochodzie, 

równie nieprzyjemnemu, co reszta — a wy ładujcie się do środka. 

Samochód był biało—czarny, stylizowany na lata pięćdziesiąte. 

Prawdziwy rarytas i dzieło sztuki dla każdego fana motoryzacji z tamtego 

okresu. Szef zasiadł za kierownicą i szybko przyspieszył do 

siedemdziesięciu kilometrów na godzinę. 
 

Niememu zakręciło się w głowie. Wspomnienia powracały za 

każdym razem, gdy usłyszał coś, co mu się kojarzyło z Szefem. Wyrzuty 

sumienia? Żal? 
 

On mógł to odczuwać? 
 

— Tak, to nim zawiózł nas do schronu. 
 

— I jak to się stało, że zginął? Miałeś tyle odwagi, żeby do tego 

doprowadzić, to chociaż opowiedz, jak to się stało. 
 

— Zaatakowali nas mutanci. 
 

— To prawda — potwierdziła Ruda. Musiała, żeby Grave nie myślał, 

że to, co mówi Niemy, to wytwór jego wyobraźni. 
 

— Dostałem. Doszły posiłki ze schronu, ale wtedy coś mi się 

popieprzyło w głowie i po prostu strzeliłem mu w głowę — opowiedział 

bez zająknięcia Niemy. 
 

— No tak, nie mogło być inaczej. Wziąłeś tabletkę? 
 

— Ta — odparł, lecz nie było to prawdą. 



— Nie powinieneś prowadzić. Może idzie ci całkiem nieźle, jak na 

ciebie, ale niech twoja dziewczyna poprowadzi, co? 
 

Przytaknął. 
 

— Następnym przystankiem będzie Łódź. 
 

— No, powiedz, co wiesz o Łodzi, Grave? 
 

— Dziś to taka nieduża osada ogrodzona murem. W okolicy 

oczywiście panował gang, ale pewien wolny strzelec się z nimi rozprawił. 

Był to ważny krok w tworzeniu Federacji Polskiej. 
 

— Jaki wolny strzelec? 
 

— Rorsarch się nazywał. Niestety nie udało mi się go osobiście 

poznać, a bardzo bym chciał. Ponoć po zrobieniu porządku w centrum, 

ruszył gdzieś na północ jakiś czas temu, ale potem już o nim nie 

słyszałem. 
 

— Coś szczególnego w Łodzi zasługuje na uwagę? 
 

— Działające zakłady chemiczne. Ewenement. Ale tak naprawdę 

wioska nie jest duża. Zbrojownia, parę chat, sklep z barem. Zamknięty 

schron, z którego wszyscy ludzie wyszli, słyszałem, że ktoś dokonał 

sabotazu. I tyle. Na chwilę przystanku w sam raz i... — przerwał, bo 

zauważył coś we wstecznym lusterku — przyspieszaj. Przyspieszaj! 
 

Zestresowany Niemy posłuchał się kolegi i również zerknął na 

lusterko. Wygląda na to, że byli gonieni. Dwa czarne samochody były 

ledwo widoczne, ale jednak jechały tam. 
 

— To na pewno Pastallo... 
 

Gdy tylko zbliżyli się na odpowiednią odległość, zaczęli strzelać z 

uzi w stronę samochodu, by przebić opony. Długo im się nie udawało, ale 

w końcu przebili. Protagoniści wpadli w poważny poślizg, by w końcu 

spaść w dół zbocza i zacząć dachować. Czarne samochody zatrzymały się i 

wybiegło z nich kilku gości w białych garniturach, uzbrojonych głównie w 

izraelskie pistolety maszynowe — uzi i w Thompsony znane z czasów 

prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Postali chwilę na ulicy i spojrzeli, 

gdzie upadło auto. Wylądowało w chaszczach w pobliżu drogi. Ponieważ 

pasażerowie mieli zapięte pasy, nie wypadli, ale z samochodem mogą się 

już raczej pożegnać. I z życiem, jeśli szybko nie zadziałają. Grave zasyczał 

z bólu. Niemy w pośpiechu odpiął się i wychynął zza pojazdu, celując w 

gangsterów z pistoletu podniesionego w kasynie. Brytyjski Welrod. 

Gwintowana lufa z czterema prawoskrętnymi bruzdami otoczona 

integralnym tłumikiem dźwięku. Muszka i szczerbinka były wyposażone 

we fluorescencyjne plamki, co ułatwiało celowanie w nocy, czyli o tej 



właśnie porze. Na cztery strzały dwa trafiły w jednego z Pastallo. Odszedł 

dalej, nie chcąc się narażać na więcej strzałów. Zostało jeszcze pięciu, ich 

kierowcy zostali w wozach. 
 

— Chcemy tylko Graviego! Oddacie go nam, a zostawimy was w 

spokoju! — zawołał jeden. 
 

Niemy się zastanowił. W końcu co mu zależy? W ten sposób mógłby 

uratować siebie. Przez chwilę nieuwagi opuścił broń, co wykorzystali 

przeciwnicy i oberwał serią z uzi w słabsze, lewe ramię, czego się nie 

spodziewał. Krzyknął i upadł. Napastnicy podeszli i wyciągnęli z wozu 

Rudą i Grave'a. Jeden gangster zabrał pistolet Niememu. 

— Wróciłeś... — oznajmił inny, trzymając za fraki Grave'a. 
 

— Tylko przejazdem... 
 

— Myślałeś, że cię nie poznamy? Zostawiłeś swoją rodzinę i gdzieś 

wyjechałeś bez słowa, a tego nie wybaczamy. 
 

— Chciałem otworzyć naszą filię w Gorzowie, słowo... — urwał, bo 

dostał w twarz z kolby pistoletu. 
 

— Łżesz jak pies. Nie mogłeś tego zrobić bez ustalenia tego z 

władzami. Poza tym, czemu właśnie tam? 
 

Grave nie odpowiedział, tylko wyciągnął szybko swój pistolet i 

strzelił wielkiemu osiłkowi w brzuch. Hałas wywołał z pobliskiej groty 

mantykorę. Potworny mutant o twarzy człowieka z grzywą i ciałem lwa, 

podlatujący na skrzydłach przerośniętego nietoperza, do tego z ogonem 

zakończonym trującymi strzałkami. Wywołał popłoch, szczególnie, gdy 

zaryczał. 

— Ognia! 
 

Gangsterzy zaczęli strzelać, a mantykora nie pozostawała im 

dłużna. Trujące kolce zatopiły się w ich ciałach, powodując niemal 

natychmiastowy paraliż i upadek. Po tym zaczęła spożywać pierwszego 

lepszego. Ruda zdążyła zabrać Niemego, który próbował uratować z 

bagażnika, co tylko było możliwe i wziął worek z pistoletami i drugi z 

jedzeniem i piciem. W wypadku takiego zagrożenia nie mogli sobie 

pozwolić na więcej. Tymczasem Grave wspiął się już na górę i strzelił do 

dwóch pozostałych przy życiu kierowców, czekając na idących już 

towarzyszy. Pomógł im wspiąć się po zboczu i spojrzał na mantykorę. 

Bardzo niebezpieczne stworzenie, jeszcze nie widział ich na żywo. 

Przeoczył wcześniej ich grotę. Nie mogli sobie wybrać lepszego miejsca 

na dachowanie. 



— Wsiadamy — oznajmiła Ruda, po czym siadła za kierownicą 

pierwszego czarnego samochodu. Reszta również wsiadła i jechali dalej. 

Odjeżdżając, słyszeli jeszcze donośne, bolesne wycie mantykory, która 

uratowała im życie. 
 

Przykra była utrata auta po Szefie i całkiem sporej ilości zapasów, 

ale cóż poradzić. To, co udało się uratować, starczy im spokojnie na 

dojazd do Łodzi. 
 

— Jak się trzymasz? — spytała Niemego, widząc jego rękę — może 

w Łodzi jest jakiś szpital. 
 

— Racja, wcześniej nie liczyłbym na to — zgodził się Grave — ale 

jeśli nie zdążymy, będzie musiał się pożegnać z ręką... Nawet, jeśli nie ma 

tam szpitala, to na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co z ręką 

zrobić. 
 

Czas uciekał. 
 
 

* 
 
 

Niemy obudził się w łóżku. Nie wiedział, gdzie się znajdowało. 

Dookoła była jakaś sala, paru innych chorych na swoich łóżkach. Pomacał 

się po lewej ręce, nie patrząc jeszcze w dół. Uff, mam ją, pomyślał. Ale 

zobaczył ją i zauważył, że ma inny kolor, niż reszta jego ciała. Bardziej 

opalony, z większą ilością włosów. Dotarł dłonią do blizn. Krzyknął. 

— Co wy mi zrobiliście...?! 
 

Łódzki medyk, słysząc jego wrzask, wszedł do pomieszczenia i 

wykonał kilka kroków, by podejść do łóżka Niemego. 
 

— Wyjęliśmy pociski, ale twoja ręka nie miała już szans na 

przeżycie – tłumaczył — dokonaliśmy przeszczepu. Mam nadzieję, że 

lepiej się czujesz. 
 

Czuł, że to nie jest jego ręka. Co prawda spróbował nią poruszyć i 

się udało, ale czuł tę obcą obecność. To nie jest jego ręka. 
 

— Wybacz — w głosie lekarza dało się wyczuć współczucie — 

musieliśmy to zrobić. Mogliśmy użyć protezy, ale uznaliśmy, że warto 

zaryzykować, czy przyjmie się organiczne ramię. 
 

Niemy wpatrywał się w sufit, nie słuchając już go. Coś tam gadał, 

ale co go to obchodziło. Znów zasnął, mając nadzieję, że się nie obudzi. 
 

— Do kogo należała ręką? — spytała lekarza Ruda. 



— Do jakiegoś niedobitka, już dobitka, gangu Dzikich Kobr. Nasi 

strażnicy zdjęli go tego samego dnia, uznaliśmy, że ręka może się przyjąć, 

szczególnie, że miał tę samą grupę krwi, rozumie pani. 
 

— Ano. Może to sprawić jakieś problemy, ta ręka? 
 

— Powinien się przyzwyczaić po jakimś czasie, może odczuwać ból. 

Bierze jakieś leki? 
 

— Risperidon — powiedział Grave 
 

— W takim razie nie możemy go znieczulić morfiną... musi trochę 

pocierpieć przez parę dni. Pod żadnym pozorem nie powinien przerywać 

terapii rysperydonem, może to wywołać nieobliczalne skutki. Zadbajcie, 

żeby miał przy sobie zawsze pudełko tabletek, nie mamy tego leku. 
 

A on ich nie brał. 
 

Ruda i Grave wybrali się na przechadzkę po mieście. Niemy nie 

mógł zasnąć tym razem, chociaż bardzo chciał i chcąc, nie chcąc, 

zauważył ich przez okno. A wzrok jego przepełniony był goryczą i 

zazdrością. 
 

Dzień był bardzo ciepły jak na marzec. Jakieś trzydzieści stopni 

Celsjusza w cieniu nie służyło ani chorym, ani zdrowym. 
 

Łódź była, tak jak opowiadał Grave, otoczoną murem małą osadą, 

gdzie oprócz sprawnych zakładów chemicznych służących dziś do 

produkcji materiałów do wyrabiania naboi, znaleźć też można było sklep 

z barem, zbrojownię, koszary i kilkanaście niedużych chat. Żołnierze 

nosili emblematy w kształcie pistoletu oznaczające tutejsze siły zbrojne. 

Ruda i Grave postanowili udać się do baru i posłuchać nieco o mieście od 

bywalców. 

— Dziesięć żetonów  —  oznajmił cenę barman, gdy zamówili dwa 
 

piwa. 
 

— Możemy liczyć na zdradzenie kilku informacji o mieście? 
 

— Pogadajcie z Adamem — wskazał na gościa w rogu, który już był 

w połowie swojego trunku — postawcie mu drugie, a chętnie wam 

wyjaśni wszystko. Sprawia wrażenie niezadowolonego, wydaje mi się, że 

chciałby się wyrwać, chociaż całym sobą kocha to miasto i bronił go nie 

raz przed najeźdźcami. 
 

Tak też zrobili i podeszli do niego, stawiając przed nim kufel. Był to 

mężczyzna z ciemnymi włosami i zarostem, ubrany w luźne spodnie i 

bluzę z kapturem. 
 

— Joł — zaczął, gdy spostrzegł, że podchodzą do niego 



— Cześć. Powiesz nam coś o tym mieście? — zagadnęła go Ruda. 
 

— Dobra. Łódź jest moim domem, kocham ją jak rodzinę. Tak 

naprawdę te umocnienia powstały parę lat temu, Dzikie Kobry nas 

atakowały. Zajął się nimi przybysz z Radomia. 
 

— Przybysz z Radomia? Rorsarch, zgadza się? — zapytał Grave 
 

— Tak, Rorsarch. Ale poszedł gdzieś w nieznanym kierunku. A 

teraz? Boimy się zestarzeć, więc chlanie rytuałem... Nie myślcie jednak, 

że jestem alkoholikiem. Po prostu lubię tu przychodzić. 
 

— Coś jeszcze możesz powiedzieć o Rorsarchu? 
 

— Niewiele. Nagle się pojawił, szybko odwalił swoją robotę, stał się 

legendą w okolicy i równie prędko, jak się pojawił, zniknął. 
 

— A coś powinniśmy wiedzieć o okolicy? 
 

— Nie zapuszczajcie się w pustynię. Ja tymczasem chcę żyć jak 

człowiek, nie wczuwając się w rolę. 
 

Grave spojrzał na Rudą. Nie była jeszcze pewna, czy chce to 

zaproponować, ale w końcu wypaliła: 
 

— Chciałbyś wyjechać z nami z miasta? 
 

— Macie auto? 
 

— Mamy. 
 

— Skąd? 
 

— Cóż, po potyczce z poznańską mafią ucierpiał nasz samochód, 

więc wzięliśmy ich. Musisz być gotowy na takie akcje. 
 

— Wiesz, postępuję jak nakazał w Testamencie Mojżesz. Wiesz, nie 

chcę zapomnieć, skąd jestem, gdzie idę i choć wdycham to zatrute 

powietrze przez tydzień, to ja tym miejscem żyję. Mimo wszystko... Gun 

mi niepotrzebny, ja wolę cichą pracę. Pomogę wam jak mogę. Wybieracie 

się może do Poznania z powrotem? 
 

— Raczej o tym nie myśleliśmy... — przerwał i zdał sobie sprawę, że 

lekarstwa zostały w samochodzie — cholera. Dobrze będzie tam wrócić. 

Musimy się zaopatrzyć w paliwo i tak dalej... Czemu o to pytasz, Adam? 
 

— Powiedz mi, z jaką mafią mieliście problem? 
 

— Rodzina Pastallo. 
 

— To oni... Mają układ z Tartallimi. Może się wydawać, że są 

najporządniejsi, ale tak naprawdę chcą obalić Vinazzinich. Dacie wiarę, 

że porwali moją siostrę? To było parę tygodni temu... Nie mogłem sam 

tam pojechać, bo nie miałem czym i z kim... Z wami będę miał szansę, 

mogę ją uratować... Boję się, że chcieli ją sprzedać Tartallim. Wiecie, co 

to oznacza? 



Grave smutno przytaknął. Współczuł mu bardzo i chciał pomóc, 

zresztą sam miał ochotę na obalenie obu grup — Co proponujesz? — 

zapytał. 
 

— Proponuję kontakt z donem Vinazzinich. Południowo— 

zachodnia dzielnica. 
 

— Mogą być wrogo nastawieni, kiedyś byłem powszechnie znany 

jako członek Pastallich... 
 

— Załatwię szare płaszcze, to ich znak rozpoznawczy. Powinni nas 

usłuchać. Don Matteo to dość wyrozumiały facet. Zbierałem informacje o 

wszystkich rodzinach i to właśnie oni wydają mi się najuczciwsi. Nie lubią 

drugów i prostytucji. Kasyna mogą przejąć. Pod ich władzą Poznań ma 

szanse jeszcze bardziej rozkwitnąć. Możemy zaproponować im pełny 

immunitet ze strony Federacji Polskiej i zgodę na działania przeciwko 

pozostałym grupom. 

— Jesteś w stanie to wszystko załatwić? 
 

— Jeden wysoko postawiony urzędnik często przychodzi tu wypić. 

Oprócz cichej roboty moją mocną stroną jest zdolność przekonywania 

innych do swoich racji. Żaden problem. 
 

— To świetnie — odwrócił się do Rudej — co robimy z twoim 

chłopakiem? Spieszymy się i zostawiamy go w łóżku, czy jedziemy za parę 

dni, kiedy będzie zdolny do akcji? 
 

— Wydaje mi się, że i tak nie będzie w formie... Co prawda boję się 

o jego psychikę, ale myślę, że zrozumie... 
 

— To ustalone. Jutro wyjeżdżamy. Kupię benzynę, ty gadasz z 

chłopakiem, a Adam z tamtym urzędnikiem. Jedziemy do Poznania, 

gadamy z Donem Matteo, wywołujemy rozruchy. 
 

— A ja biorę dona Pastallich — powiedział Adam — narzędzia mam. 

 

Wieczorem do baru wszedł wspomniany urzędnik. Wyglądał 

niepozornie. Skrył się pod czapką i wiosenną kurtką. Zamówił wódkę za 

dwanaście żetonów i usiadł przy stole niedaleko Adama. Ten 

niepostrzeżenie obserwował go i postanowił poczekać, aż zdąży się 

wstawić. Minęło paręnaście minut i pierwsza butelka. Już wzrok prawie 

pięćdziesięcioletniego faceta wskazywał na jego stan. Chciał zamówić 

kolejną. 
 

— Wódka dla tego pana za mój rachunek — zawołał do barmana 

Adam. 
 

Mężczyzna zdziwił się i zaczął rozmowę z nieznajomym. 



— Myy... się znamy? 
 

— No jasne, to ja, Adam, nie pamiętasz mnie? 
 

— Znowu się widzimy, stary, jakie szczęście! Ale... nie gniewasz się 

na mnie, co? 
 

— W porządku. Mam do ciebie małą prośbę. Weź tę kartkę i pokaż 

ją komuś z Federacji, okej? — zapytał, wkładając pijanemu kartkę w dłoń. 
 

— Noooo — powiedział i dostał od barmana drugą butelkę, którą 

zaczął łapczywie żłopać — A tso tam jest? 
 

— Potrzebna jest akceptacja Federacji na przejęcie władzy w 

Poznaniu przez Vinazzinich. Nie ma problemu? 
 

— Nie ma problemu, stary! 
 

— Ale nie zapomnij... Najlepiej zaraz pójdziemy tam, do tutejszego 

urzędu, o. Co ty na to? 
 

— Dobra, stary, tylko dopiję, co? 
 

— Jasne. Polewaj. Jakaś zapita, czy coś? 
 

— A po co? 
 

Tymczasem Ruda prowadziła trudną rozmowę z Niemym. Nie 

chciał zgodzić się na to, żeby go tu zostawili. 
 

— Nie! Nie ma mowy! Albo jadę z wami, albo wy tu zostajecie! 
 

— Nie masz siły... Szybko wrócimy, nie martw się. Potrzebujesz 

odpocząć. 
 

Niememu wydawało się, że między nią a Grave'm jest romans. Nie 

podobało mu się to zdecydowanie. 
 

— Proszę... Adam potrzebuje pomocy... ty potrzebujesz, tam są 

twoje leki... — to powiedziawszy, pocałowała go, a on zmiękł. 
 

— No dobra, ale wróćcie jak najszybciej! 
 

Grave nalewał benzyny do połowy. Rano mogą ruszać. 
 

— Oni znają swoich ludzi, przebrania nie wchodzą w grę. Jak 

usłyszą naszą ofertę, to i tak nie odmówią, nie ma takiej opcji. 

 

* 
 
 

Droga przebiegała tym razem bezproblemowo. Wkrótce dotarli do 

zepsutego samochodu koło nory mantykory. Było jasno, a to raczej 

zwierzęta nocne, więc nie powinna wyjść. Grave ostrożnie i po cichu zszedł 

w dół zbocza. Otworzył bagażnik i wyjął z niego wszystko, co się dało, w tym 

leki. Obyło się bez groźnych sytuacji. Następnym przystankiem był otoczony 

podniszczonymi budynkami Klub Rekina z nie 



do końca działającym neonem. Zostawili samochód na parkingu, płacąc 

okolicznemu pilnowaczowi pięć żetonów. Cała trójka weszła do baru, 

mijając bramkarzy z Thompsonami. Adam podszedł do tutejszego 

barmana i powiedział: 
 

— Chcę pogadać z Donem Matteo, mam do niego ważną sprawę — 

pokazał mu emblemat w kształcie pistoletu. 
 

Barman przytaknął i wskazał mu schody prowadzące do góry. 
 

— Dzięki — powiedział i rzucił mu żetona. 
 

Na górze całą trójkę poddano rewizji. Zabrali ich ukrytą broń 

sieczną. W kieszeniach Adama znaleźli aż cztery noże do rzucania. Nie 

wzięli pistoletów, bo wiedzieli, że czeka ich rewizja. Gdy uznali, że nic 

niebezpiecznego już nie kryją, wpuścili ich do gabinetu. Ładnie obłożony 

mahoniowymi deskami, z grubą wykładziną na podłodze, solidnym 

biurkiem i podobnym krzesłem, ów gabinet nie pasował do zniszczonego 

miasta. Na krześle siedział wysoki człowiek w garniturze, z bronią na 

biurku, dwoma kieliszkami i butelką jakiegoś bursztynowego napoju. 
 

— Kim jesteście i czego chcecie? 
 

— Nazywam się Adam. Mamy pewną propozycję — oznajmił Adam i 

pokazał krótko emblemat. 
 

— Słucham — zaczął nalewać Jacka Danielsa do trzech kieliszków, 

które na to czekały — częstujcie się. 
 

— Otóż Federacja Polska wyraziła zgodę na przejęcie władzy przez 

Vinazzinich w Poznaniu. 
 

— Mów dalej. 
 

— Chcemy zaproponować zorganizowanie akcji przeciwko dwóm 

pozostałym mafiom. 
 

— To odważna propozycja — odpowiedział Don Matteo i pociągnął 

łyka, czerpiąc satysfakcję z niepowtarzalnego smaku. 
 

— Widzimy to tak, że twoi ludzie odwracają uwagę na dole i robią 

zamieszki, zaś ja się zajmę Vincenzem i Alessandrem. 
 

Adam naprawdę wiedział, co i jak. 
 

— Rozumiem, że oczekujesz nagrody za swoje dokonania... — 

oznajmił Don Matteo. 
 

— Tak... chcę prawa do następstwa w tej rodzinie. 
 

Zapadła cisza. Nikt się tego nie spodziewał. W sumie nadawałby się. 

Ze swoją charyzmą mógłby długo panować nad wszystkimi tymi 

gangsterami. 
 

— I oczekujesz, że przystanę na te warunki... 



— Prawdziwy mężczyzna dba o rodzinę, czyż nie? Z całym 

szacunkiem, ale trzeba pomyśleć o przyszłości, a z tego, co wiem, nie ma 

pan dzieci. Usuwając pana wrogów politycznych udowodnię, że jestem 

tego godzien. 

— Muszę się nad tym zastanowić. 
 

— Ach, jeszcze jedno. U którejś z tych rodzin najprawdopodobniej 

jest moja siostra, Ilena. Prosiłbym o zadbanie o jej bezpieczeństwo. Ma 

ciemne włosy i niebieskie oczy, jakieś sto sześćdziesiąt parę centymetrów. 
 

— Dobrze, jeśli taką znajdziemy, zadbamy o nią. 
 

— Zacznijmy jak najszybciej, żeby się tego nie spodziewali. 

Proponuję północ. 
 

— Ekhm — wtrącił się Grave — a co z nami? 
 

— Ty możesz pomóc. Byłeś kiedyś u Pastallich, prawda? Zajmiesz 

się Vincenzem. Ja pójdę do Tartallich. Znam trasę, dzięki której łatwo 

dostanę się przez okno do środka. Zdejmę Alessandra i będzie w 

porządku. Równolegle do nas wyruszą oddziały Dona Matteo. Nie uda im 

się zapanować nad sytuacją, ani tym bardziej połączyć sił. A to byłoby 

możliwe, bo już od dawna się czają na imperium szanownego Dona 

Matteo. 
 

— A ja? — zapytała Ruda. 
 

— Dobrze by było, gdybyś została. To dość niebezpieczna akcja, nie 

chcę ryzykować twojego zdrowia, poza tym masz zbyt ładną buźkę — 

uśmiechnął się i komplementem chciał przekonać ją, że ma rację. 
 

— No, dobra... zostanę tu, chyba Don Matteo nie ma nic przeciwko? 
 

— Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do tamtych szanuję 

kobiety — odpowiedział Don Matteo. 
 

Po północy Grave i Adam, ubrani w czarne stroje i kamizelki 

kuloodporne, uzbrojeni w snajperkę M28, miniguna M134, krótkie 

Beretty i palniki byli gotowi do akcji. 
 

— Powodzenia 
 

Uścisnęli sobie dłonie i ruszyli. Adam na północny wschód, a Grave 

na wschód. Oddziały Vinazzinich wyruszyły niedługo po nich w obu 

wspomnianych kierunkach. Zaczęli od gróźb, by niezwiązani z mafią 

mieszkańcy miasta opuścili kasyna czy domy publiczne. 
 

Adam, tak jak zapowiadał, użył tajnej ścieżki i wkrótce 

niepostrzeżenie znalazł się na zniszczonym, choć zamieszkanym budynku 

naprzeciwko głównego ośrodka w północno—wschodniej części Poznania. 

Nie miał nazwy, bo czy to tak naprawdę obchodzi klientów? 



Jego zaś obchodziło najwyższe okno, gdzie urzędował Don Alessandro. 

To był oczywiście pseudonim. Był Polakiem, podobnie, jak wielu mu 

podobnych, ale wzorując się na włoskiej mafii przybrał taki pseudonim. 

Czekał. Czekał, a trwało to wiele dziesiątek minut. Czekał, aż Alessandro 

wyjrzy przez okno. Lubił czerpać świeże powietrze, a przynajmniej jego 

złudzenie. To nadal był ten sam postapokaliptyczny świat. 
 

Grave wiedział, że taktyka na snajpera nie zadziała, bo Vincenzo z 

pewnością nie będzie ryzykował wyglądania przez okno. Miał wiele 

obsesji, podobnie, jak Grave. Postanowił, że wejdzie do środka razem z 

tłumem. Tak właśnie zrobił. 

— Pastallo Gravi! — ktoś zawołał i długo nie pożył, bo oberwał z 
 

serii. 
 

Dzierżyciel działka szedł powoli. Doszedł do schodów. Ochraniali go 

przypadkowi Vinazzini. Wejście na górę było prostsze, niż myślał. Teraz 

musiał posłać do piachu kilku swoich dawnych kompanów. Nie było to 

dla niego przyjemne, ale wiedział, że to konieczne. Bał się, że będą go 

prześladować koszmary, ale nie spodziewał się powrotu na zewnątrz. 

Wierzył, że tu nastąpi jego koniec. Stąd jego determinacja i znieczulica. 

Nikt by nie pomyślał, że ten spokojny na co dzień człowiek byłby zdolny 

do czegoś takiego. Ale gniew, nienawiść dojrzewa latami, by na końcu 

wybuchnąć i opryskać wszystkich dookoła. Wiedział dobrze, w którym 

gabinecie będzie Vincenzo. Otworzył drzwi. 
 

Adam wreszcie namierzył Alessandra. Tak, jak sądził, mafiozo 

otworzył okno i wyjrzał przez nie. Już po chwili jego głowa wybuchła pod 

wpływem snajperskiego pocisku. Teraz misja Adama polegała na 

poszukaniu siostry. Po strzeleniu do kilku dresiarskich towarzyszy dona, 

którzy pojawili się w oknie krótko po nim, pobiegł tajną ścieżką, którą 

wybadał, gdy mieszkał tu parę lat temu. Udało mu się wejść do budynku. 

Nie był pewien, gdzie szukać, ale pomyślał, że kobiety trzymają na dole. 

Jednak to, co zobaczył po drodze, przerosło jego oczekiwania. 
 

— Pastallo Gravi! A więc to prawda, że wróciłeś! — zawołał Don 

Vincenzo — zanim naciśniesz spust, waż na to, że mam w dłoni 

detonator. 
 

— Detonator? 
 

— Tak, bez wahania wysadzę cały ten budynek. Beze mnie nie 

Pastallo nie mają racji bytu. 
 

— Nie zrobisz tego. 



— Wiesz, że mogę. Czyż nie z mojego powodu wraz z twoim 

kochasiem uciekliście na zachód? Tam, gdzie mój człowiek dokonał 

udanego zamachu na Ibrahimie bin Laballahu w jego własnym pałacu? 
 

— Był moim przyjacielem. 
 

— Był? Och, zatem musi nie żyć. Przykre. Podejrzewam, że nieźle 

sobie poradził, w przeciwieństwie do ciebie. Zmów modlitwę do swojego 

boga, bo jakkolwiek nie spojrzysz, dzisiaj jest ostatni z twoich dni. 
 

— Dziś jest dopiero pierwszy z moich ostatnich dni. W 

przeciwieństwie do ciebie. 
 

Grave wypuścił serię po lewej i prawej stronie pokoju, wiedząc, że 

ukrywają się tam ludzie Vincenza. W końcu wycelował także w niego. 

Pociski wchodziły w niego jak w masło, a on nacisnął przycisk. 
 

Wybuch? Zdziwił się Adam, widząc w oknie daleki błysk. Zdziwiły 

się też ogromne, spocone, tłuste stwory w głównym pomieszczeniu 

przybytku Alessandra. Z twarzy, choć przerośniętej, widać było, że to 

ludzkie mutanty, ale to, co działo się niżej, przerażało. Ich ręce 

zakończone były otworami gębowymi, a brzuchy rozlewały się na 

podłodze. Rumiankiem to oni nie pachnieli. Była ich ze czwórka i obok 

siebie mieli roznegliżowane kobiety. Czy to możliwe, że byli to klienci? 

Wtedy Adam zobaczył, że oni je jedzą. Chwytają obiema rękoma, czy 

raczej otworami gębowymi i gryzą też tą główną gębą, rozrywając 

krzyczące w agonii ciało na trzy części. Był to makabryczny widok, ale 

starał się zachować zimną krew i znaleźć jak najszybciej zejście na dół. 

Udało mu się dostrzec schody w dół. Żeby tam dojść, prawdopodobnie 

będzie musiał dać się zauważyć. A do budynku wchodziło już coraz więcej 

Vinazzinich. Kilku Tartallich było również w tym pokoju, próbując 

strzelać do stworów. Skąd one mogły się wziąć? Wykorzystując moment 

zamieszania, Adam niepostrzeżenie zbiegł po schodach do piwnicy, gdzie 

faktycznie trzymali kobiety. W nieludzkich warunkach. Przywiązane 

łańcuchami do zimnego, brudnego podłoża. Adam dostrzegł swoją 

siostrę, minął krzyczące i wołające o pomoc ofiary, by najpierw pomóc jej. 
 

— Ilena! 
 

— Adam! 
 

Korzystając z podręcznego palnika roztopił łańcuch, co chwilę 

zajęło. 
 

— Musimy też je uwolnić! — powiedziała ciemnowłosa. 
 

— Nie mamy na to czasu, nie da rady, na górze jest bardzo 

niebezpiecznie... 



— Da radę, zawsze da radę — mogła mieć z paręnaście lat. 
 

— Popilnuję schodów, a ty uwolnij jedną i zostaw jej palnik, by 

uwolniła pozostałe. Szybko. 
 

Jeden ze stworów wlewał się po schodach na dół. Adam strzelił ze 

snajperki między oczy wytworu promieniowania. Ten zawył i upadł, 

staczając się na dół. 
 

— Ilena, biegniemy na górę! 
 

Ta zdążyła wykonać swoją robotę i pomimo bólu i zmęczenia, 

pobiegła za bratem. Mijali kolejne stwory i mafiozów, którymi zajmowali 

się zarówno pożeracze, jak i Vinazzini. W końcu wybiegli z budynku. 
 

Dotarli do południowo—zachodniej dzielnicy, do siedziby Dona 

Matteo. 
 

— Akcja zakończona powodzeniem! — oznajmił, wchodząc do 

gabinetu. Nie był już przeszukiwany, bo strażnicy wiedzieli, gdzie 

wyrusza — dajcie jej jakieś porządne ubranie, bo tych szmat ubraniem nie 

nazwę. 
 

Faktycznie, nie była zbyt ładnie ubrana. Do tego jej skóra i włosy 

były w stanie, który wskazywał na znaczne zaniedbanie higieny. 
 

— Przebiegło bez komplikacji? 
 

— Były tam jakieś dziwne mutanty, pożerały ludzi i były bardzo 

odporne na obrażenia. 
 

— To nasza tajna broń, wszystko pod kontrolą. 
 

— Wasza tajna broń...? 
 

— Tak. Złapaliśmy je kiedyś przy granicy miasta, obezwładniliśmy 

gazem usypiającym. Ciężko było z ich transportem. Głodziliśmy je długo i 

czekały na taką okazję, jaka nadarzyła się dzisiaj. Przywieźliśmy je tam na 

krótko przed rozpoczęciem akcji. 
 

— Cóż, na szczęście nic nam nie zrobiły. Grave jeszcze nie wrócił? 
 

— Niestety, żadnych wieści o nim. 
 

Minęło kilkadziesiąt minut. Ruda oznajmiła: 
 

— Nie mogę, muszę sprawdzić, co z nim... nie mogło mu to zająć tak 

długo... 
 

— Spokojnie, poradzi sobie. Wierzę w to — pocieszył ja Adam. 

Tymczasem Grave leżał pod gruzami budynku. Był bardzo 
 

osłabiony. Bał się, że zaraz straci przytomność i już się nie obudzi. 

Próbował krzyczeć i wołać o pomoc, ale z jego gardła wyrywał się tylko 

niezbyt głośny dźwięk. W końcu ktoś z Vinazzinich go zauważył, a raczej 

jego wystającą rękę. Szary płaszcz. W porządku. Zawołał kilku swoich 



kumpli i razem podnieśli kolejne kamienie. Wtedy Grave spojrzał, że jego 

noga jest przygnieciona zbyt masywnym kamieniem, by go podnieść czy 

przesunąć. Zdrętwiała mu strasznie, bał się, że straci w niej czucie, albo... 
 

ją samą... 
 

Ale czy to nie lepsze, niż stracić tu życie? 
 

Czekał. Minęły dwie godziny. Był na skraju wyczerpania. Wziął 

wcześniej tabletki przeciw zasypianiu, więc raczej nie zaśnie. W końcu 

widzi ratunek. Nie ten, którego chciał. Odetną mu nogę. Odpiłują ją. 

Jęczał z bólu, choć nie chciał. Wolał zginąć. Zrobili to. Wstrzyknęli mu 

jakieś leki przeciwbólowe i uspokajające. Zasnął. Przetransportowali go 

bezpiecznie do małego szpitala należącego do Vinazzinich. Tam obudził 

się i nie chciał sprawdzać, co z nogą. Nie czuł zbyt wiele, leki jeszcze 

musiały działać. Wiedział, że jej nie ma. Po chwili podniósł kołdrę. 

Proteza. Metalowa proteza na miejscu jego lewej nogi. Chociaż taka ulga, 

że nie zostanie kaleką. 
 

— Gratuluję udanej akcji — oznajmił mu sam Don Matteo — 

niezmiernie mi przykro, że została okupiona takimi stratami, ale Don 

Vincenzo przeszedł już do historii. Znaleźli jego ciało, trafiłeś 

siedemnastoma pociskami. 
 

Grave milczał. Nie wiedział, jak zareagować. Chciał zapomnieć o 

wczorajszej nocy. 
 

— Protezę sam zafundowałem — oznajmił Matteo — należy ci się 

odpłata za ogromny ból, jakiego doznałeś. Najlepsza, jaką mogliśmy 

załatwić. Poza tym czeka na ciebie nagroda pieniężna. Dwadzieścia 

tysięcy żetonów. 
 

Grave uśmiechnął się nieznacznie. 
 

— Nie mów więcej, niż potrzeba. Odpocznij i musimy jechać do 

Łodzi — odezwała się Ruda. 
 

— A co z Adamem...? Akcja się udała? — zapytał ranny. 
 

— Tak. Całe miasto należy do naszej rodziny — odpowiedział Don 

Matteo. 
 

— Naszej...? 
 

— Co prawda byłeś członkiem Pastallich, ale udowodniłeś swoje 

oddanie dla Vinazzinich. Jesteście oficjalnie honorowymi członkami 

naszej rodziny. A członków rodziny się szanuje. Zostańcie tu tak długo, 

jak tylko chcecie, zapewnimy wam najlepsze warunki, jakie możemy. 
 

Do sali wszedł Adam z siostrą, już wystrojoną. Sam miał na sobie 

szary płaszcz i czarny garnitur, podobnie, jak Don Matteo. 



— Grave! Jak się trzymasz? — spostrzegł jego metalową nogę i 

trochę spochmurniał. 
 

— Nie jest źle. Ogólnie okazało się, że to Pastallo wysłali Kacpra do 

Santocka, wiecie? Oprócz hazardu, mają też słabość do materiałów 

wybuchowych. Wydaje mi się, że moglibyśmy tu zostać i nie ma sensu 

szukać szczęścia w Warszawie, o ile coś tam w ogóle jest. 
 

— Też tak myślę — przyznała mu rację Ruda — myślę, że pojadę do 

Łodzi po chłopaka, co? 
 

— Co byście nie zdecydowali, ja podjąłem własną decyzję. Zostaję 

tutaj już na zawsze — wyjawił Adam — po Donie Matteo ja zostanę 

donem, a do tego czasu będę mu pomagał ogarnąć całe miasto. To w 

końcu jakiś kilometr kwadratowy. Na razie, to ja tu tylko sprzątam. 
 

— Słuchajcie... — zaczął Don Matteo — skoro jesteście członkami 

mojej rodziny, muszę wam coś wyjawić. Pastallo mieli określony cel w 

usunięciu Ibrahima, tego bogatego Araba, który rządził swoim 

niezależnym państwem. Jego ojciec miał plan, o którym niewielu 

wiedziało. Stąd tak bardzo Zapomnieni chcieli go obalić. 
 

— O co chodzi? 
 

— Rzecz w tym, że... zacznę może tak. Zwykłym ludziom nigdy nie 

było dane przeżyć apokalipsy... 

 

* 
 
 

Niemy mocno przeżywał pobyt w łódzkim szpitalu bez wsparcia 

bliskich. Nie chciał jeść, nie odzywał się. Czasem miał wrażenie, że to nie 

on ma władzę nad przeszczepioną ręką. Nie chciał o tym myśleć i 

podróżował w snach, rozmawiał z tym innym „ja”. Latał we śnie, a gdy 

natrafił na niego, upadł niżej niż było dno. 

— Zostaw mnie... — nalegał — wiem, że cię nie ma. Nie istniejesz. 
 

— Jestem równie prawdziwy, co ty. 
 

— Udowodnij... 
 

— Teraz tylko trzy osoby znają twoje prawdziwe imię. My i ta 

rudowłosa, co się podaje za twoją żonę. Powinieneś ją zabić, wiesz 

dobrze, jakie niebezpieczeństwo niosą za sobą imiona. Poza tym cały czas 

kłamie, oszukiwała cię najpierw, że jest jej siostrą, później, że nią samą. 

Nie wydaje ci się to dziwne? 

— Kłamiesz. Powiedz, jak brzmi moje prawdziwe imię. 



A on się posłuchał i wypowiedział je, a Niemy zaniepokoił się 

jeszcze bardziej. 
 

— Mówisz prawdę... Czy w takim razie naprawdę powinienem...? 

A on przytaknął i wziął w dłoń lewą rękę Niemego. 
 

— Jestem twoją lewą ręką — powiedział — tak, właśnie tak. Twoją 

lewą ręką. 
 

— Jak to możliwe...? 
 

— Pozwól, że teraz ja przejmę kontrolę nad nią. Na pewno bardzo 

cię boli, co jest męczące i uciążliwe. Pozwolę ci odpocząć. 
 

— No, dobrze... 
 

I tej nocy ręka go już nie bolała. 
 

Ale około południa zbudził go hałas strzałów na zewnątrz. 
 

— Przyjdą po nas... — wydusił z siebie siwy mężczyzna na łóżku 

obok tego, na którym spał Niemy. 
 

— Przyjdą po nas? Kto? 
 

— Nie słyszysz? Pewnie to znowu bandyci albo mutanci... — 

odpowiedział całkiem spokojnym głosem. 
 

— Może to odpowiedni moment na rozmowę. Długi czas nic nie 

mówiłem, więc przywykłem do braku rozmów. 
 

— Byłeś niemy z wyboru, zgadza się? 
 

— Tak. Kiedyś... Kiedy wydawało mi się, że utraciłem moją żonę... 
 

To skomplikowane. 
 

— W porządku, nie musisz o tym opowiadać. Ja wiem, że mój 

koniec wkrótce nadejdzie, tak czy inaczej. 
 

— Dlaczego tak myślisz? 
 

— Coraz trudniej mi się oddycha. I tak cud, że nie ginę od kuli czy 

choroby popromiennej. Widzisz, dużo paliłem w swoim życiu, to był taki 

sposób na odreagowanie, zarówno przed, jak i po wojnie. Dla paczki fajek 

potrafiłem ryzykować życie, włażąc we wszelakie ruiny. 
 

Niemy spochmurniał. 
 

— Rozumiem. 
 

— Widzisz... masz dwie drogi w swoim życiu. A z czasem pozostaje 

tylko jedna. Jednak im prędzej wybierzesz tę drugą, tym więcej będziesz 

miał czasu, by nią iść. 
 

To wywołało u Niemego refleksję. Refleksja... 
 

Znajomy mu już lekarz wpadł do pomieszczenia i zaczął zakrywać 

okna i barykadować drzwi. 
 

— Co się dzieje? — zapytał. 



— Miasto jest oblegane. Mutanci! 
 

— Mutanci? Ci tacy duzi, umięśnieni...? 
 

— Tak! Co gorsza sprawiają wrażenie zorganizowania, na pierwszy 

ogień poszli najsłabsi i najlżej uzbrojeni, potem było coraz gorzej. Od 

kiedy pojawiła się druga fala, dostaliśmy rozkaz z góry, żeby odosobnić 

wszystkie pomieszczenia i nie dopuścić do zaistnienia możliwości 

przedostania się mięsów do środka... 
 

— Mięsy? Te takie małe... 
 

— Tak, one! Najgorsze jest to, że nie wiemy, jak sobie z nimi 

poradzić! 
 

— Trzeba je rozrywać, o tak — i gestem pokazał — Już miałem do 

czynienia z jednym, z większą ilością może być gorzej. Powiedz im, żeby 

wyrzucono wokół miasta wszystkie ciała martwych zwierząt, jakie mamy. 

One zajmą się nimi. Gdzie jest mój ekwipunek? Myślę, że sobie poradzę. 
 

— Przekażę władzom twoją radę. Twój ekwipunek jest pod łóżkiem, 

jak u każdego. Ale to nie koniec. Razem z mięsami, tuż za nimi wyruszyły 

ciężkie mutanty—pożeracze. O ile z pierwszą falą prawie już sobie 

poradziliśmy, to oni zdają się być bardziej odporni. 

 

— Pierwsze słyszę. Jak wyglądają? 
 

— Grube, tłuste, oprócz gęby na głowie, mają otwory gębowe 

również w rękach, co chyba najwybitniejszego badacza ewolucji by 

zadziwiło. 
 

— Doktorze... — Niemy zerknął na kartkę z nazwiskiem — Doktorze 

Piwnica, pan doktor musi się opiekować chorymi. Ja się uzbroję i będę 

pomagać naszym. W międzyczasie wyjawię komuś z urzędu sposób na 

mięsy. 
 

— Doskonale, tak zróbmy. 
 

— Dziękuję panu bardzo, wiele pan dla mnie zrobił i chcę, żeby pan 

wiedział, że jestem panu wdzięczny. 
 

— Żaden problem, takie moje powołanie. Działaj! 
 

— Człowiek ma w życiu dwie drogi. Z czasem pozostaje tylko jedna. 

Pan się postara, żeby tu obecnym i sobie jak najdłużej pozostawały dwie. 
 

— Jasna sprawa, ruszaj! 
 

Niemy wziął swojego Welroda i pobiegł, ile sił w nogach, nie 

zatrzymywał się. Widział w oddali nadciągające oddziały. W końcu 

zmęczył się i zatrzymał. Rozejrzał się i zauważył jakiegoś mężczyznę w 

garniturze rozmawiającego z żołnierzem. Podszedł do niego i zapytał: 



— Przepraszam, pan jest może z władz miasta? 
 

— Tak, jestem doradcą włodarza, wkrótce się do niego wybieram. 

Nie mam teraz czasu. 
 

— Znam sposób na mięsy. Jeśli wyrzucicie odpowiednio wiele 

zwłok zwierząt przed mury miasta, te zajmą się nimi. Zwróćcie uwagę, jak 

zachowują się, gdy napotkają ciała poległych. Jedzą, a gdy nasycą się, 

stają się niegroźne. Jeśli już musi dojść do bezpośredniego starcia, można 

je rozerwać gołymi rękami. 
 

Mężczyzna w garniturze zastanowił się chwilę — Dobrze, zrobimy, 

jak mówisz. Idę do włodarza. 
 

Żołnierz zauważył, że Niemy jest odziany jedynie w spodenki i 

podkoszulkę, a to nie zapewni mu odpowiedniej ochrony — Chodź ze 

mną, w zbrojowni dam ci metalowy pancerz i hełm, takie, jakie ja mam. 
 

— W porządku — zgodził się. 
 

— Co ci się stało w rękę? — zapytał zaciekawiony żołnierz, 

przyspieszając kroku. 
 

— Przeszczep. Dostałem z serii z uzi niedaleko Poznania. 
 

— Mafia, co? 
 

— Tak, to ich robota. Ciekawe, jak tam się układa sytuacja, moi 

towarzysze tam pojechali pomóc Vinazzinim w objęciu władzy. Ja nie 

mogłem, bo byłem w szpitalu. Mam nadzieję, że u nich w porządku. 
 

Dotarłszy do zbrojowni, Niemy został zaopatrzony w metalowy 

pancerz i hełm, jak obiecał żołnierz. 
 

— Nie możesz tam iść z Wallenrodem... 
 

— Uch? — zdziwił się Niemy. 
 

— No, Welrod, tak go tu nazywamy. Może i celny, ale zdecydowanie 

za słaby na te mutanty. Masz M4A1 — i wręczył mu czarny karabin — i 

trochę amunicji. Ja biorę to samo, ty już ruszaj! 
 

Niemy biegł w stronę murów miasta. Wszedł po drabinie. Ból ręki 

wcale mu nie dokuczał, czuł się wręcz pewniej. 
 

— Dasz radę — usłyszał od swojego alter ego. Już nie słyszał o 

zabiciu siebie, teraz był pokrzepiany do działania. 
 

Wychynął zza muru i zobaczył odległe o jakieś trzydzieści do 

pięćdziesięciu metrów mutanty—pożeracze, których było razem ze 

dwanaście, jeden zdążył paść; a nieco bliżej kilkadziesiąt mniejszych i 

większych mięsów, niektóre był nieruchome, bo zdążyły dossać się do ciał 

poległych mutantów, które same w sobie tworzyły cuchnący, obrzydliwy, 

zielono—brązowawy mur. Pożeracze, gdy dochodziły do tych ciał, także 



się zatrzymywały, ale bynajmniej nie odpoczywały. Pożerały zarówno 

swoich mniej groźnych pobratymców, jak i mięsy, wsysając je do swoich 

paszcz. Niemy puścił serię w stronę najbliższego. Doszedł do wniosku, że 

strzelanie w cielsko nic nie da, bo pociski jakby zatrzymywały się na 

warstwie tłuszczowej i nie uszkadzały ważniejszych organów. Postanowił 

więc celować w głowę. Kilkoma pociskami trafił, czym wywołał 

zatrzymanie się i lament obżartucha, który zwymiotował to, co przed 

chwilą zjadł. Zdezorientowany zastanawiał się, w którą stronę iść, 

ostatecznie padł, wykrwawiając się. Z kolejnym strzelec zrobił podobnie, 

mając wsparcie strażników i żołnierzy, którzy podpatrzyli jego technikę i 

usuwanie wynaturzeń szło coraz sprawniej. Niekiedy pozwalali na 

likwidację mięsów, by samemu nie musieć tego robić. Ostatecznie pole 

bitwy zostało oczyszczone. Tylko pozornie, bo na horyzoncie pojawiła się 

grupa silnie uzbrojonych mutantów jeżdżących na mantykorach. To był 

dość nietypowy widok. Byli podwójnie groźni; raz, że mantykory mogły 

strzelać paraliżującymi strzałkami z ogona, dwa, że jeźdźcy często nosili 

broń ciężką, w tym wyrzutnie rakiet i działka obrotowe. Co najwyżej paru 

miało poczciwe kałasznikowy. Była to też fala bardzo szybka. Ponad 

dwudziestu jeźdźcom udało się dotrzeć do zasięgu ognia w kilka minut. 

Mantykory podskakiwały i wspomagały się skrzydłami, co przypominało 

kilkusekundowy lot. Pierwsze rakiety zaczęły trafiać w mury, pierwsze 

mutanty zaczęły spadać na ziemię. Dwóch żołnierzy zostało trafionych 

rakietą, w wyniku czego jeden stracił życie, a drugi nogę. Inny rzucił 

granat w mutanta, który był najbliżej. Ten chciał go odrzucić, ale nie 

zdążył i wybuch oderwał mu rękę, skazując go na śmierć, a mantykora 

rozjuszyła się i niezdolna do dalszego lotu leżała na ziemi, czekając na to 

samo, seria z M4A1 ukróciła cierpienia obydwojga. Tymczasem za nimi 

nadciągało kolejne zagrożenie. Otoczony oddziałem dzierżących AK47 

mutantów, grupa ich braci trzymała razem dziwną, metalową klatkę z 

kilkoma otworami z każdej strony, z których wystawały głównie karabiny 

maszynowe i działka, było też okno, zapewne z kuloodpornego szkła. Po 

stronie Łodzi zeszło kilkunastu obrońców, ale udało doprowadzić się do 

sytuacji, w której klatki nie miał już kto trzymać i opadła jakieś 

dwadzieścia metrów od murów. Strzały nie dawały wiele, bo żołnierze 

chronili się za murami. Wyglądało na to, że było to ostatnie, co zostało. 

Wystarczyło poczekać, aż skończy się amunicja, albo... 
 

Strzały ustały. Dało się słyszeć metaliczny dźwięk otwierania klatki. 

Co z niej wyszło? 



Niemy ostrożnie zajrzał, patrząc przez dziurę wywołaną rakietą. To, 

co ujrzał, zdziwiło go. 
 

Chudy humanoid o podłużnym, pomarszczonym ciele, bardzo 

widocznych żyłach, bez włosów ani oznak przynależności do jakiejkolwiek 

płci, patrzył się pustym wzrokiem na Niemego. Zauważył to, przez tę 

chwilę patrzyli na siebie. Dziwny mutant zatrzymał się i o dziwo, 

przemówił. 
 

— Ludzie, poddajcie się. Jakkolwiek sztampowo i nieoryginalnie to 

nie zabrzmi... to już wasz koniec. 
 

Jeden z żołnierzy z wrzaskiem wychylił się i strzelił stworowi, 

trafiając go z serii, pociągnął po rękach i tułowiu. Ten niezbyt się przejął, 

a zadane rany zregenerował. 
 

— Jak widzisz, to na nic. 
 

Snajper strzelił w jego głowę. To samo. 
 

— Nie będę z wami dzielił się historią mojego powstania, chcę tylko, 

abyście po dobroci oddali swój gród. Jeśli was to ciekawi, potrzebujemy 

zaopatrzenia i nowej bazy. 
 

— Chodzą z miasta do miasta i jak znajdą tam podobnych sobie, 

przyłączają się do nich i idą dalej. Trudno powiedzieć, czy mają jakiś 

określony cel, wygląda na to, że są pozbawione inteligencji, czasem któryś 

coś bełkotnie, ale nic poza tym. 
 

Niemy przypomniał sobie słowa Szefa. Zdecydowanie nie pasowały 

do opisu tego osobnika. Czy możliwa była ewolucja? Przejście na wyższe 

stadium rozwoju? Co to w ogóle było? Czyżby jednak mieli jakiś cel? 

Przywódców? 
 

Zaczął wspinać się po murach. Nie sprawiało mu to większej 

trudności. Ostrzał obrońców mu to utrudniał i kilka razy spadł, ale 

ostatecznie dostał się na górę. Niemy nie strzelał, bo wiedział, że to 

niewiele da. 
 

— Jeśli szukacie nazwy dla tego, czego nie znacie, usłyszcie. Jestem 

homunkulusem. Idealnym sztucznym człowiekiem. 
 

Homunkulus? Coś, co próbowali osiągnąć średniowieczni 

alchemicy? Sztuczny człowiek? 
 

Łączył w sobie ludzką inteligencję, siłę mutanta, regenerację 

Zieloniaka, zmysły zwierzęcia, a do tego wszystko wielokrotnie 

przewyższało znane wspomnianym rasom standardy. 
 

Homunkulus wziął strzelającego do niego żołnierza jedną ręką i 

wyrzucił za mur, co poskutkowało złamaniem kręgosłupa, trwałym 



uszkodzeniem rdzenia kręgowego i śmiercią na miejscu. Drugi próbował 

wetknąć mu swoją snajperkę w gardło, ale zanim zdążył to zrobić, lufa 

karabinu była już złamana. Stwór uderzył go dłonią, ten upadł po 

wewnętrznej stronie muru. Był coraz bliżej Niemego, który nerwowo 

zastanawiał się, co może zrobić... Skoro pociski nic nie dadzą... i gdy tak 

się zastanawiał, poczuł, że jego nogę coś podgryza. To był mięs. Czy mógł 

okazać się zbawieniem? Za pomocą lufy karabinu oderwał żarłocznego 

podgryzacza, po czym rzucił w stronę homunkulusa. Ten był zajęty 

likwidowaniem żołnierzy, więc nawet tego nie zauważył. Wyglądało na to, 

że słuch, wzrok, węch miał idealny, ale nie posiadał zmysłu dotyku, co 

tłumaczyło brak odczuwanego bólu przy tak licznych postrzałach. Nie 

zauważył więc, że mięs wgryza się w jego głowę. Niemy uśmiechnął się i 

zszedł po drabinie na dół. Kilku żołnierzom również udało się uciec, 

homunkulus zeskoczył na dół. Niektórzy ludzie obserwowali z okien, co 

się dzieje, chociaż dostali wyraźny nakaz zasłonienia ich. 
 

— Czarnowłosy — zawołał wróg do Niemego, nie czując nawet, że 

mięs przegryzał powoli jego czaszkę — okaż rozwagę i zaprowadź mnie do 

kogoś, kto odpowiada tu za władzę. Likwiduję tylko tych, których trzeba. 

Na pewno zrozumiesz i posłuchasz się mnie — jego głos był bezpłciowy, 

choć nie monotonny. Modulował go tak, że sprawiał wrażenie człowieka. 

— Możesz porozmawiać ze mną, przekażę odpowiednie informacje 
 

— grał na zwłokę. 
 

— Cóż, tym też się zadowolę. Cieszę się, że do mnie nie strzelasz, 

chyba okazujesz się być znacznie mądrzejszy od swoich 

współmieszkańców. 
 

— Nie jestem stąd — oznajmił, po czym jak gdyby nigdy nic, 

przedstawił się swoim prawdziwym imieniem. 
 

— Miło poznać, ja nie mam imienia, nie nadali mi go. 
 

— Czemu zaatakowaliście Łódź? 
 

— Och, to nawet miasta nazywacie? I po co? Do tego nazwą 

wodnego środku transportu? I tak po jakimś czasie każda nazwa 

przestaje mieć znaczenie, bo wszystko przemija. Ludzie, Zieloniaki, 

mutanty umierają, wsie, miasta, państwa upadają. Co prawda ja nie 

przemijam, gdyż dzięki geniuszowi Upadłych mogę trwać. 

Niemy zaniemówił — Upadłych?! 
 

— Oczywiście. Chyba mogę używać tej nazwy, nie mówili, że to 
 

tajne. 



Niemy zdjął z palca obrączkę i uchylił nieco, by niecodzienny 

rozmówca mógł przeczytać. 
 

— Widzę... Fallen 33... Musisz być nowy, że Abdullah nie zdążył ci 

objaśnić zasad tej gry. Zawsze pamiętam, że było trzydziestu dwóch 

Upadłych. 
 

— Tak, dołączyłem dopiero po jego śmierci. To bardzo przykre — 

udał — skoro już okazuje się, że stoimy po tej samej stronie, to możesz mi 

opowiedzieć o tym, jak to z tobą było? 
 

— Abdullah podzielał zdanie swojego przyjaciela, którego imienia ni 

nazwiska nikt nie znał. Mówili o nim, używając pseudonimu Fallen 0. Był 

ważniejszy nawet od Abdullaha. On podzielał jego zdanie na temat tego, 

że nie każdy człowiek zasługuje, by dożyć utworzenia Nowego Jeruzalem. 

— Stąd elitarność grupy... — zdał sobie sprawę Niemy. 
 

— Oczywiście, dokładnie stąd. Postanowili wspólnie oczyścić kraj z 

ludzi nieprawych, zostawiając tylko wybranych, których starannie dobrał, 

zapewniając im nieco mniej rozgarniętych i poinformowanych ludzi 

koniecznych do rozrodu i przetrwania gatunku. 
 

— Stąd nazwa... W jaki sposób chcieli tego dokonać? 
 

— Nie żartuj. Nie znam się na żartach, ale odświeżę ci pamięć, 

wiem, że wy, ludzie, macie z nią problemy. Kiedy Zero zauważył, że ludzie 

pracujący przy elektrowniach mają problemy z mutacjami, 

eksperymentował nieco z większymi dawkami w odpowiednich 

warunkach. Tam nie doprowadzało ono do śmierci, a na przykład 

zwiększało masę mięśniową, kosztem inteligencji. Jak się domyślasz, tak 

powstali pierwsi mutanci. 
 

— Mów dalej. 
 

— Potrafili oni nawet składać sensowne zdania wielokrotnie 

złożone, normalnie rozmawiać. Potem było coraz gorzej. Kolejni z trudem 

wydukiwali z siebie zdania pojedyncze, o złożonych już nie wspominając 
 

— rzekł, mając odsłoniętą czaszkę z tyłu głowy, szyję i kawałek 

kręgosłupa, który sugerował złożenie go z kości innych stworzeń — Zero 

doszedł więc do wniosku, że będą idealni do oczyszczenia powierzchni 

Polskich Pustkowi z tych mniej wartościowych ludzi. Zaś do usunięcia ich 

chciał posłużyć się sztucznymi ludźmi. Nie robotom, bo tym łatwo 

namieszać w systemie, a by je unieszkodliwić, wystarczy pole EM, mimo 

wszystko w nich swoją nadzieję pokładał sojusznik Zero, doktor 

Steinman. Zero poszedł w inną stronę i zawierzył żywym istotom, 

powołanym do życia dzięki nauce. Takich, które będą łączyły zalety 



najlepiej rozwiniętych ras i nie będą posiadały wad, do tego będą 

inteligentne i posłuszne. Może to złe słowo, ale zapewne o to im chodziło. 

Stworzył życie. Stał się bogiem. 
 

— Nie czujesz się wykorzystywany? 
 

— Ależ nie. Wszyscy lubimy Zero. Jeśli można w naszym przypadku 

mówić o lubieniu kogokolwiek. Okazało się, że mutanci są znacznie 

lepszą inwestycją niż ludzie, bo łatwiej się nimi kieruje, a ludzie mają 

wolną wolę. Podobnie jak my, ale po prostu nie odczuwamy potrzeby 

odwrócenia się od naszego stwórcy. 
 

— Wielu was jest? 
 

— O ile mutantów są tysiące, o tyle homunkulusów może 

kilkanaście... To teraz... — nie dokończył, bo mięs właśnie wchłonął 

chroniony przedtem twardą, wzmacnianą jakimś metalem czaszką mózg. 

Gdy udało mu się tam dotrzeć, nie było mowy o regeneracji. Homunkulus 

stracił świadomość i upadł na kolana, a potem na twarz, a mięs radośnie 

pochłaniał wnętrze głowy sztucznego człowieka. Stał się większy i był 

gruby na jakieś trzydzieści centymetrów. 
 

— Już o jednego mniej... Dzięki, Krzysiu — tak ochrzcił mięsa, który 

bynajmniej nie był tak rozmowny, jak jego właściciel. 
 

Zapukał do pierwszego lepszego domu i powiedział do widzącej całe 

zajście pani w średnim wieku: 
 

— Dajcie mi jakiś słoik z dziurkami na powietrze. Pochodźcie po 

ludziach i powiedzcie, że już po wszystkim. Łódź uratowana. 
 

Otrzymawszy słoik, zamknął w nim sytego już mięsa. Bez mózgu, 

homunkulus nie był już w stanie zmartwychwstać. Coś więc musiało być 

w tych przedwojennych opowieściach o zombie, którym należy strzelać w 

głowę. Gdy zanalizował rany stwora, doszedł do wniosku, że mięs musiał 

dostać się do mózgu przez szyję, bo czaszka była za twarda. Wewnętrzny 

pancerz, genialne rozwiązanie. To wyjaśniało, czemu kilka strzałów w 

głowę nie starczyło. 
 

— Jestem naprawdę pod wrażeniem — rzekł srebrnowłosy, na oko 

pięćdziesięcioletni włodarz miasta ubrany w nieskazitelnie czysty czarny 

w białe paski garnitur, który miał może dwie dziurki; założył także 

czerwony krawat — jak udało ci się tego dokonać, młodzieńcze? 
 

— Czasem trzeba się wykazać sprytem, bo w przypadku tego oto 

stworzenia, homunkulusa, broń niewiele mogła zdziałać. Może pan nie 

uwierzy, ale rozmawiałem z nim. Pomógł mi mój mały pomocnik, Krzyś 
 

—  i pokazał rządzącemu słoik z sytym mięsem  —  tak, to jeden z tych 



małych podgryzaczy, których wypuścili mutanci. Można powiedzieć, że 

go oswoiłem. Teraz żałuję, że tamte grube mutanty oczyściły pole bitwy z 

mięsów, ale nic. Homunkulusy zdają się nie czuć bólu, a co za tym idzie, 

mają problem ze zmysłem dotyku, co pozwoliło mi na niespostrzeżony 

rzut mięsem. 
 

— Ha, ha, rzucanie mięsem nabrało dziś nowego znaczenia! 
 

— Proszę jednak nie zaprzestawać ostrożności. Gdzie jest doktor 

Piwnica? Potrzebujemy jego zdania na temat anatomii pokonanego 

stwora. 
 

— Chodźmy może w jego stronę. Żołnierze, proszę o niesienie za 

nami ciała tego stwora — polecił im włodarz — czego dowiedziałeś się 

podczas rozmowy z nim? 
 

— Okazuje się, że cała ta sprawa sięga kilkudziesięciu lat wstecz i 

odpowiedzialny za to jest człowiek znany pod pseudonimem Fallen 0. 
 

— Fallen 0? Pierwsze słyszę... 
 

— Muszę się naradzić z moimi towarzyszami, gdy wrócą tu z 

Poznania. Jeśli usłyszy pan cokolwiek o Zerze, albo ogólnie Upadłych, czy 

cokolwiek, proszę mnie poinformować. 
 

— Oczywiście. 
 

Doktor Piwnica przeraził się, gdy zobaczył, że żołnierze wnoszą do 

jego szpitala ciało homunkulusa. 
 

— Co to za kosmita? 
 

— Homunkulus — odparł Niemy — potrzebujemy informacji o nim. 

Słabe punkty, wie pan. Doszedłem do wniosku, że posiada niesamowite 

zdolności regeneracji, nie czuje bólu i ma niewykształcony zmysł dotyku, 

za to pozostałe ma wyczulone bardzo, bardzo. 

— No dobrze, zajmę się tym... Pamiętasz pana z sąsiedniego łóżka? 
 

— No, pamiętam, jak się czuje? 
 

— Kazał przekazać, że życzy ci jak najlepiej, ale on jest już siłą 

przeciągany przez Szatana na drogę, którą chciał podążyć jak najpóźniej. 
 

— Wszystko w porządku? 
 

— Przykro mi to mówić, ale nie żyje. Wydaje mi się, że nie przeżył 

stresu związanego z najazdem, co nałożyło się na i tak ciężką już chorobę. 
 

Niemy zamyślił się. Przypadkowy człowiek, z którym los połączył go 

cierpieniem. I on już wstąpił na tę drogę... wkrótce przyjdzie czas na 

Niemego. 



Masz dwie drogi w swoim życiu. A z czasem pozostaje tylko jedna. 

Jednak im prędzej wybierzesz tę drugą, tym więcej będziesz miał czasu, 

by nią iść. 
 

Ale która byłą tą drugą? 
 
 

* 
 
 

— Zwykłym ludziom nigdy nie było dane przeżyć apokalipsy — 

kontynuował Don Matteo. 
 

— Co masz na myśli? — ożywiła się Ruda. 
 

— Abdullah nie był zły, ale miał dość niebezpieczne poglądy. Co 

prawda życzył dobrze ludziom i chciał, by żyli w zgodzie i tak dalej, ale 

tylko tym, jak to uważał, wartościowym ludziom. 
 

— Wartościowym? 
 

— Tak. Przestępcy, stary rząd, zwykli ludzie bez żadnego 

przeznaczenia nie mieli dla niego znaczenia. Jeden z naszych ludzi, który 

do końca życia pozostanie anonimowy i dbamy o jego bezpieczeństwo, 

był Upadłym. 

Ruda zaniemówiła. Upadłym?! 
 

— To on poinformował hakerów, zwanych później Zapomnianymi, 

których Abdullah wyśledził i brutalnie ukarał ku przestrodze. Dlatego 

chcieli rozgłosić prawdę o Upadłych i stąd właśnie nazwa. Abdullah chciał 

oczyścić świat niczym Hitler. Cóż, miał dobre chęci i nie kierowały nim 

rasistowskie pobudki, a dobro ludzkości, z tym pewnie się zgodzicie. Ale 

czy można posuwać się do takich rozwiązań? Cóż... — wziął łyk whisky — 

stąd Pastallo, chcąc zdobyć jak największe wpływy w ogóle, postanowili 

usunąć wszystkich związanych z Abdullahem, o którym mówi się, że nie 

żyje. Nie wiem, czy to prawda, ale Upadły, którego chronimy, wierzy, że 

tak jest. Wielu u nich miało słabość do materiałów wybuchowych. 
 

Kacper otworzył drzwi. Wszyscy byli zajęci modlitwą, więc ten 

podszedł do Ibrahima. Wiedział, co się stanie. 
 

— Racja. Mieli takie szczęście, że w ich szeregach znalazło się wielu 

piromanów mających wiedzę w tym temacie. Ja również mam jako taką 

wiedzę na ten temat, ale Vincenzo miał na tym punkcie prawdziwego 

fioła. Chodziły plotki, nawet wśród jego ludzi, że chce wysadzić wszystko 

łącznie z sobą. I dokonał tego. Tylko bez wszystkiego — wtrącił Grave, 

który był w przeszłości powiązany z tą mafią. 



— Postanowili wykorzystać do swojego dzieła mutantów — mówił 

dalej Don Matteo — wiecie już na pewno, jak powstawały? 
 

— Elektrownie, prawda? 
 

— Tak. Z początku nie było z nimi tak źle, ale jakieś czynniki 

sprawiały, że traciły inteligencję i stawały się wspaniałą siłą roboczą jak i 

militarną. Dążenie za podstawowymi potrzebami. Nie trzeba było im nic 

więcej, żadnych wyższych uczuć. Nie trzeba się martwić też o ich rozród. 

Pomijając sam fakt, że promieniowanie ich wysterylizowało, mam 

nadzieję, w całości, to większość mutantów to faceci. A nawet, jak nie, to 

szybko nabierali męskich cech. 

— To chyba o czymś świadczy... — wtrąciła pół żartem Ruda. 
 

— Oni mieli oczyścić Polskie Pustkowia z bezwartościowych ludzi, 

w porządku, ale kto miał wyczyścić Polskie Pustkowia z nich? Mówi się o 

sztucznych ludziach. 
 

— Roboty? 
 

— Nie, coś lepszego niż roboty. Nie wszyscy znali szczegóły, ale jeśli 

coś miało służyć do eksterminacji mutantów, to na pewno jest cholernie 

niebezpieczne. 
 

— Rozumiem... 
 

— Da się coś z tym zrobić? — zapytał Adam. 
 

— Ponieważ nie mogą się same rozmnażać, pozostaje chyba 

wytępienie tych żyjących i uniemożliwienie stworzenia nowych. 
 

— Jak to zrobić? 
 

— Wyśledzić główne bazy i natrzeć tam dobrze przygotowanymi 

oddziałami. 
 

— Moglibyśmy pogadać z owym Upadłym, którego chronicie? 
 

— Nikt nie może... 
 

Ruda pokazała mu obrączkę z hasłem — Mogę pokazać, jak loguję 

się na ich forum. Mam tu laptopa. 
 

— Myślisz, że na tym forum będą informacje o bazach mutantów? 
 

— zapytał Grave. 
 

— To całkiem niegłupi pomysł, wiesz? Już dawno mogłam to 

zrobić... 
 

Włączyła laptopa. Zostało baterii na jakąś godzinę, przydałoby się 

go podładować. Po paru minutach włączyła przeglądarkę internetową i 

wpisała odpowiedni adres. Wstukała login i hasło, co wywołało żywe 

zdziwienie na twarzy głowy rodziny. 



Dział Zagrożenia wydawał się idealny na skorzystanie w tym 

momencie. Zaskakująco kompletne informacje na temat niemalże każdej 

zmutowanej formy życia, jaką mogli napotkać, a także o gangach czy 

działających grupach przestępczych. 

— Patrzcie, jest nawet o naszej rodzinie — wtrącił Grave. 
 

— Weź mutanta — polecił Adam. 
 

— „Skóra strasznie zniszczona, pomarszczona i brzydka, barwy 

brunatnej. Z twarzy przypomina raczej groteskową małpę, niż 

człowieka...” Opisali wygląd, żeby łatwiej było rozpoznać. Występowanie: 

wszędzie, szczególnie okolice elektrowni atomowych (Żarnowiec, 

Suchorzów). Skala zagrożenia: cztery, mogą używać broni. Żarnowiec i 

Suchorzów. To może być dobry trop. 
 

— Budowę elektrowni w Żarnowcu ukończono w 2020. Jest kilka 

Żarnowców, ale ten z elektrownią znajduje się na Kaszubach, co oznacza, 

że by tam się dostać, trzeba będzie pokonać Północne Pustkowia. 

Suchorzów mamy na południowy wschód, Podkarpacie. 
 

Byłem też jednym z niewielu Polaków, którym udało się wejść w 

szeregi rosyjskiej armii w charakterze szpiega. Baza rozciągająca się 

gdzieś tam koło Sandomierza, Suchorzów—Baranów, przestrzeń 

dziesięciu kilometrów, baza wojskowa. 

— Szef tam był! — przypomniała sobie Ruda. 
 

— Dokładnie, masz rację. Echo, pan Ryszard, Ain z oswojonym 

mutantem Robertem, jak Szef mi wspominał, wywołali tam niemałe 

zamieszanie. Nie wiem, co z tego, co mówił, było prawdą. Ponoć Echo 

załatwił samego majora Smirnoffa. Im przypisał całkowite 

przeczyszczenie bazy, ale nie był już tego świadkiem, bo uciekł stamtąd 

do Poznania. Wtedy się poznaliśmy. 
 

— Dojedziemy do Łodzi. Stamtąd możemy dojechać do 

Suchorzowa, przejeżdżając przez Piotrków Trybunalski i Kielce. Dwieście 

pięćdziesiąt kilometrów. 
 

— To najpierw tam, a później na północ, do Żarnowca? 
 

— Szczerze wątpię, by były tam mutanty, za zimno. Słyszałem, że 

teraz tam jest bardzo zimno — powiedział Adam. 
 

— Zaraz, czy wy chcecie jechać tam, do tych mutantów?! — oburzyła 

się Ruda — powinniśmy raczej myśleć, jak tu pozostać przy życiu... 
 

— Co prawda sam chciałem unikać baz mutantów... — zaczął Grave 
 

— ...ale wiem, co to wierność rodzinie, a rodzinie zagrażają mutanty. 



Dlatego ja, Vinazzini Gravi, przysięgam, że nie spocznę, póki nie znajdę 

sposobu na pozbycie się owego zagrożenia, albo zginę. 
 

— Grave, co ty... 
 

Don Matteo zaczął klaskać — Dawno się tak nie wzruszyłem. 

Prawdziwe oddanie rodzinie. 
 

— A Adam? 
 

— Ja muszę pomóc ogarniać Poznań panu Matteowi — wyjaśnił 

krótko — nawet jeśli bym chciał, to nie specjalizuję się w szturmach na 

bazy mutantów. A Grave ma jakieś pojęcie o ciężkiej broni, materiałach 

wybuchowych i innych rzeczach, które mogę się tam przydać. 
 

— Jesteś dobrym snajperem, Adam — pochwalił go Grave — z 

twoim celnym okiem i moimi sprawnymi rękoma, a teraz także z 

metalową nogą, no i oczywiście z naszym kumplem, który jest w Łodzi i 

pewnie zdążył już wyzdrowieć, możemy wziąć oddział żołnierzy i 

przeprowadzić atak na bazę. Możemy to też zrobić po cichu, czyli tak, jak 

lubisz. 
 

— Grave, wiesz, że poczucie honoru może sprowadzić na ciebie, jak 

i wszystkich pozostałych śmierć. Nie wiesz zaś, czego możesz się tam 

spodziewać — Ruda starała się go odwieść od tego pomysłu. 
 

— Dlatego również będziesz nam potrzebna jako medyk. 
 

— Ty chyba żartujesz. Mam jechać do bazy zmutowanych 

potworów, żeby was leczyć w razie odniesionych ran...? 
 

— Innej opcji nie przewiduję. Z tobą będzie nam raźniej i pewniej. 

Zawahała się. Nie chciała ryzykować. Ale pewnie Niemy też będzie 
 

chciał tam jechać. Skoro Grave, który wcześniej tak się zastrzegał, żeby 

unikać wszelakich jaskiń, jezior, baz mutantów, jest teraz taki chętny i 

chce ryzykować życie... 
 

— Dajcie mi trochę czasu do namysłu. Pójdę do pokoju. 
 

Poszła i zamknęła drzwi. Bała się też, co może strzelić Niememu do 

głowy. Bierze tabletki, myślała, więc nic nam nie grozi... 
 

Zdjęła z siebie ubranie, łącznie z bielizną i obejrzała z pewnym 

niesmakiem swoje ciało. Gdzie niegdzie nadal miała blizny po czasie 

spędzonym u boku Niemego, gdy jeszcze mówił. Z niesmakiem 

wspomniała chwile, gdy ten podczas maniakalnych epizodów drapał ją, 

bił, a nawet gryzł. Mimo wszelkich trudności znosiła to, bo wiedziała, że 

jest chory i nie wie, że wyrządza krzywdę kochanej osobie. Szukała dla 

niego usprawiedliwienia. A ten nawet nie potrafił jej kochać, bezwzględny 

socjopata. A ona go kochała. Nadal kocha. Czy to przez to, że jej ojciec 



zachowywał się wobec niej podobnie? Bo był do końca życia wrednym 

sukinsynem, który spłodził ją, nie mając nawet osiemnastki? A potem 

porzucił jej matkę, by wrócić po paru latach i oświadczyć, że muszą wziąć 

ślub, bo co to za katolicy z dzieckiem bez ślubu i chrztu? By zdradzać 

żonę po tak oczekiwanym ślubie? By z chorym pożądaniem patrzeć na 

córkę? By robić rzeczy, które dawno wymazała z pamięci? By umrzeć na 

wylew, zanim ona zdąży go wykończyć własnoręcznie? 
 

Podejrzewała, że to właśnie przez to była taka wyrozumiała. 

Skomplikowane reakcje zachodzą w naszych umysłach, myślała, a 

większość jest tak absurdalna, że szkoda gadać. Potrzebowała 

zaopiekować się kimś chorym. Chciała czuć się potrzebna. Mimo 

zmuszania w dzieciństwie do każdej ciężkiej pracy, nie czuła się wtedy 

potrzebna. Czuła się narzędziem, które ma coraz większą świadomość i 

ochotę, by skrzywdzić właściciela. 
 

Położyła się na brzuchu na całkiem wygodnym łóżku, na które 

trudno w tych czasach narzekać, słodko zasypiając. Grave zauważył 

uchylone drzwi i po cichu wszedł do niej. Powpatrywał się chwilę w nią, 

uśmiechając się do siebie. Podobała mu się. Ale miała Niemego... Cóż 

miał zrobić? 
 

— Podejdź tu bliżej, nie śpię, chcę porozmawiać — usłyszał od niej. 

Trochę się zakłopotał, czego powinno się spodziewać raczej z jej strony. 
 

— Tak? — spytał niepewnie 
 

— Co ja mam zrobić? 
 

— Odnośnie czego? 
 

— Mój chłopak... boję się, że coś nam zrobi. Niby bierze te tabletki, 

ale nigdy nie wiadomo, co zrobi. Jest nieobliczalny. 
 

— Zrobił ci coś kiedyś? 
 

Nie odpowiedziała, spuściła wzrok. Ten, chcąc ją wesprzeć gestem, 

położył swoją dłoń na jej ramieniu i powiedział: — Będzie dobrze... 
 

Ta podniosła się do pozycji siedzącej, odkrywając przed nim swoje 

piersi. Grave chciał ukryć podniecenie, ale nie mógł. Zbyt długo nie miał 

do czynienia z takim widokiem. Teraz wstała tak, że mógł zobaczyć jej 

łono i usiadła mu na kolanach, twarzą do niego, kierując jego rękę na 

swoje rude włosy. 
 

— Wiem... — zaczęła, ale uznała, że słowa nie są tu potrzebne. 

Pocałowała go krótko w usta, by zrobić to drugi raz, dłużej. I tak jeszcze 

wiele razy. 
 

— A co, jeśli masz rację? — spytał — Jeśli nie wrócimy stamtąd? 



— Nieważne, co wtedy. Mamy dwie drogi. Żyć albo po prostu dążyć 

do umierania. Z czasem pozostaje tylko to drugie, ale chcemy jak 

najdłużej trzymać się pierwszej trasy. Skoro już schodzimy coraz bardziej 

w stronę tej drugiej ścieżki... to chociaż uczyńmy nasze życie takim, 

byśmy nie musieli tego żałować w piekle. 
 

Zgodził się z nią przytakując i dalej ją całował, masując delikatnie 

jej poranione plecy. 
 

Adam domyślił się, że między Rudą a Grave'm nawiązał się romans. 

Nie planował mówić o tym Niememu. Szczerze mówiąc, nie przepadał za 

nim. Przerażał go nieco. Nie widział go prawie w ogóle, ale ten raz w 

łódzkim szpitalu, jego spojrzenie, wygląd, sposób wypowiadania się, czy 

to, co w drodze do Poznania mówili o nim kochankowie, że potrzebuje 

tabletek, bo ma problemy z odróżnieniem rzeczywistości od fikcji, to było 

trochę przerażające. Ponieważ dobrze życzył Rudej, ale już nie Niememu, 

postanowił, że nie wyjawi prawdy. Potwierdzenie owej otrzymał, gdy rano 

Grave wyszedł z sypialni Rudej. Był bardzo z siebie zadowolony i 

przyodziany w bokserki. 
 

— Yo, ziom, jak tam poranek? — zagadnął Adam. 
 

— Cześć, a świetnie. Bardzo, bardzo świetnie. 
 

— Widziałem, że wychodzisz z jej sypialni — walnął prosto z mostu. 

 

— No i...? 
 

— Ponieważ nie wchodziłeś tam rano, musiałeś wejść tam 

wieczorem. Ponieważ nie zaprosiliście mnie, nie mogła to być zwykła 

nocka. Ponadto, twój aktualny ubiór sugeruje, że... zresztą, wiesz, o co mi 

chodzi. 

— Uch... — Grave zawstydził się nieco. 
 

— W porządku. Nie powiem o tym nikomu. Róbcie, co tam chcecie, 

byle byście byli szczęśliwi, o. Rób, co chcesz, niczego nie żałuj... 
 

— Dzięki, Adam. 
 

Pojawiła się i Ruda. Z rozmarzoną miną, ubrana w krótką, 

satynową koszulę nocną. 
 

— Dzień dobry — powitała kolegów. 
 

Ci jej odpowiedzieli, a ona włączyła ekspres do kawy, by po krótkiej 

chwili zalać wsypane do kubka ziarenka i otrzymać cudowny napój. 
 

— I jak nastrój? — zapytał Adam. 
 

— Świetny — odpowiedziała — Tak. Bardzo świetny. 



Po rozpoczęciu poranka pożegnali się z Donem Matteo, który życzył 

im powodzenia i dał każdemu po tysiąc żetonów na drogę (pięćset 

złotych). 
 

— Zgłoście się do Wojtka w piwnicy obok składu broni. 

Powiedziałem mu, żeby zaopatrzył was w parę niespodzianek. 
 

— Dziękujemy ci, Donie Matteo. Wiele ci zawdzięczamy. 
 

— Ojciec robi wszystko dla swych dzieci, by te były bezpieczne i 

szczęśliwe. Powodzenia. 
 

Cała trójka wkrótce doszła do piwnicy. 
 

— O, to was przysłał Matteo. Chodźcie, chodźcie, mam coś dla was. 

Niepewnie się zbliżyli, a Wojtek zaczął wymieniać, co każdemu 
 

wręczał. 
 

— Dla Adama Vinazziniego Don Matteo ofiarowuje wielkokalibrowy 

karabin wyborowy Steyr HS .50, czy, jak to nazywali w Stanach, anti— 

materiel rifle, dziś będzie to idealny karabin snajperski, niemalże wolny 

od wad. W razie konieczności, pistolet Gaussa, cud techniki. Vinazzini 

Gravi otrzymuje pistolet maszynowy W&E 10mm, który spokojnie 

wystarczy. A ty, śliczna, masz pistolet strzałkowy z pakietem różnych 

chemikaliów, w których można zamoczyć amunicję. Powiedział, że to 

powinno ci się spodobać. 
 

— Wow, lovely, co na przykład? — zapytała z ożywieniem. 
 

— Masz tu na przykład wyciągi z Grzybogrzewu (halucynacje 

murowane), Trikstury (niemalże natychmiastowa i trwająca kilka godzin 

amnezja), Opalu (również dobry halucynogen), kwas siarkowy (osłabi 

zarówno pancerz, jak i ciało), spirytus (tłumaczyć chyba nie trzeba), 

benzyna (ułatwi podpalenie) i wiele innych, w tym bardzo egzotyczny i 

ciekawy, mały mięs, który wstrzelony będzie zjadał ofiarę od środka, jest 

jednak jednokrotnego użytku. Działa to tak, że ampułkę z wybranym 

środkiem wkładasz do tego miejsca, o, tutaj — pokazał — a przy strzale 

automatycznie jest pobierane trochę specyfiku. Co prawda Vinazzini 

generalnie są przeciwko narkotykom, to dostałem pozwolenie na 

wykazanie się wyobraźnią w tych sprawach i tak mamy tak wymyślne 

sposoby urozmaicenia czyjegoś życia. Wy to na mutanty, prawda? 

Dorzucę jeszcze parę ampułek z nieradioaktywnym jodem, coby ich 

osłabić. „Płyn Lugola smaczny jak cola!” Na bardzo ekstremalne sytuacje 

mam też trochę mutagenu, którego używa się na sojusznikach. Przejmą 

na chwilę właściwości mutanta, to znaczy, że będą silniejsi i bardziej 

wytrzymali na obrażenia, ale również ich umysł zostanie nieco 



zamroczony, nie radzę więc tego zażywać przed jakimiś ważnymi 

zebraniami dotyczącymi przyszłości Narodu Polskiego. Czasem mam 

wrażenie, że wynaleziono to już parędziesiąt lat temu właśnie w tym celu. 

Do tego ampułki z płynem leczniczym, który przyspiesza regenerację 

tkanek i zmniejsza ból. To jeszcze nie koniec niespodzianek, bo mam dla 

was wyrzutnię rakiet wraz z packiem dziesięciu sztuk amunicji. 

Zmieścicie to do samochodu i jeśli zdecydujecie się na ostrzał, to może 

okazać się dobrym rozwiązaniem. Ogólnie, to życzę wam powodzenia, 

ludzie! 
 

— Dzięki, Wojtek! 
 

— Zaraz, chyba nie myślicie, że pojedziecie nieopancerzonym 

samochodem, którego jedyną zaletą są zbrojone szyby? Mam dla was 

jeepa! 
 

— Jeepa? 
 

— Co prawda to tylko na misję, ale myślę, że będziecie go mogli 

potem zatrzymać. W życiu nie możecie tam jechać zwykłym 

samochodem, jedna rakieta i leżycie. I nie wstajecie. 
 

— Dzięki — rzucił Grave, otrzymując kluczyki. 
 

Przenieśli rzeczy ze starego samochodu do bagażnika jeepa. Był on 

wysoki na jakieś dwa i pół metra, miał duże, czarne koła. Gdy odjechali, 

Wojtek jeszcze chwilę im pomachał i wrócił do swoich zajęć. Po drodze 

natknęli się na kilka utopców, ale mogli sobie pozwolić po prostu na 

przejachanie obok lub po nich. Poza tym, droga przebiegła 

bezproblemowo. Pojawili się u bram Łodzi. Zaniepokoiły ich spore ilości 

martwych mutantów i mantykor i przylgnięte do nich mięsy i zmutowane 

szczury. Po pokazaniu się, zostali wpuszczeni. Zaparkowali jeepa i 

skierowali się do szpitala, gdzie spodziewali się Niemego. 
 

„Poznajcie, że czyny wasze muszą iść za głosem szczerości, z głębin 

waszego serca.” Niemy przeczytał w myślach losowy fragment z 

egzemplarza Księgi Życia, który znalazł w tutejszej bibliotece. W części 

poświęconej cytatom znajdowało się kilka nieprzypisanych żadnemu 

autorowi, a to był jeden z nich. „Podzielony umysł to taki, ...” czytał dalej 

„...który nie jest zdolny poznać istoty samego siebie. Podzielony umysł 

rozszczepia ciało. Myśli skoncentrowane na jednym celu wzmacniają 

ciało. Poznając siebie, rośnijcie w siłę.” 
 

Zastanawiał się nad znaczeniem tych słów. Podzielony umysł? 

Podzielony umysł nie może poznać samego siebie... 



Czy on ma podzielony umysł? Czy jego cele, zamiast pokrywać się i 

nakładać, kierują go w dwóch przeciwnych kierunkach, skazując go na 

rozdarcie? 
 

Była to książka idealna, którą można było zacząć czytać w 

dowolnym momencie, wzbogacać fragmentami wyciągniętymi 

kilkadziesiąt stron wcześniej czy później, zakończyć na końcu, początku, 

albo nawet środku. 
 

„Wielka Wojna była tym, co przyniosło koniec, ale też nowy 

początek. Początkiem końca był jej początek i nowym początkiem był jej 

koniec. Sprzeczne cele były przyczyną, bo cóż innego? I nieważne, kto 

pierwszy czy ostatni zrzucił bomby. Wszyscy byliśmy tak samo winni. 

Rozdarcie było przyczyną. I rozdarcie było skutkiem. Poznawszy tę 

prawdę, mogę prawdziwie poznać siebie samego. Ta święta księga 

pozwoli na podtrzymanie wspólnego celu, jakim jest jedność wszystkich 

ludzi i to jest jej przeznaczenie. To jest Rok Zero, początek nowej ery. 

Ery, w której wszyscy ludzie będą żyć w jedności. Nie trzydzieści trzy 

triskaidekady, ani nie nawet trzydzieści trzy miriady miriad triskaidekad. 

Boże, pozwól nam żyć wieczność w jedności. Boże, nie pozwól, by wojna 

znów zniszczyła dziedzictwo naszej rasy. Boże, wybacz nam nasze błędy. 

Boże, zasiej świadomość w umysłach swoich dzieci, by wszystkie dążyły 

do tego samego celu — jedności. Boże, błogosław nas wszystkich. Nie 

pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen.” 
 

Sprzeczne cele... Rozdarcie... Czyż to nie to, co w tej chwili właśnie 

odczuwał? Do czego go to zaprowadzi? Jak może to zakończyć? 
 

Nie wierzył co prawda w boga, ale ta modlitwa wydała mu się 

osobliwie piękna. Specyficzna i skomplikowana, ale piękna. 
 

— Boże, pozwól nam żyć wieczność w jedności. Boże, nie pozwól, by 

wojna znów zniszczyła dziedzictwo naszej rasy. Boże, wybacz nam nasze 

błędy. Boże, zasiej świadomość w umysłach swoich dzieci, by wszystkie 

dążyły do tego samego celu, jedności. Boże, błogosław nas wszystkich. 

Nie pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen. 
 

Jeśli ktoś tam jest, myślał, to na pewno mnie wysłucha. 
 

Zamknął księgę i zapytał panią odpowiedzialną za bibliotekę, czy 

może sobie wziąć jeden egzemplarz. 
 

— Proszę bardzo. Wiele ci zawdzięczamy, proszę, przyjmij to jako 

prezent. 
 

Niemy uśmiechnął się i poszedł w stronę szpitala, gdzie czekali już 

Ruda, Grave i Adam. 



Z radości Ruda wykrzyczała jego imię i rzuciła się na niego. Ale czy 

naprawdę się cieszyła? A może uznała to za konieczność z przyzwoitości? 
 

— Już jesteś zdrowy! — zawołała. 
 

— Tak, jestem w doskonałym zdrowiu, ale mało brakowało. 
 

— Co się stało? 
 

— Mutanty, mutanci, mutantowie najechali Łódź. 
 

— To straszne! 
 

— Mało tego, musicie coś zobaczyć. Doktorze Piwnica! — zawołał go 
 

— może im pan pokazać homunkulusa? 
 

Wszyscy z żywym zainteresowaniem podążyli we wskazanym przez 

niego kierunku, by zobaczyć zwłoki sztucznego człowieka. 
 

— Początkowo mieli służyć do oczyszczenia Polskich Pustkowi z 

mutantów, którzy z kolei mieli wyczyścić je z ludzi nieukrytych w 

schronach. 
 

— Czy to może być to, o czym mówił Don Matteo? — zastanowił się 

Grave. 
 

— Don Matteo? 
 

— Głowa rodziny Vinazzinich, której teraz jesteśmy członkami. 

Przewrót się udał, pozostałe mafie już nie będą próbowały przejąć władzy. 
 

— To doskonale, czyli teraz Poznań będzie już spokojnym miastem? 
 

— Tak powinno być. Dowiedzieliśmy się, że to właśnie ukryty cel 

Upadłych oczyszczenia Polskich Pustkowi był powodem, dla którego 

Zapomnieni chcieli uświadomić ludność. Nie zrobili jednak tego 

wystarczająco szybko i zawisnęli. 
 

— Ja też się czegoś dowiedziałem. Nie tyle winny jest Abdullah, co 

jego kumpel zwany Fallen 0. 
 

— Fallen 0? 
 

— Tak. Chcieli utworzyć Nowe Jeruzalem... Homunkulusów jest 

ledwo kilkanaście, ale każdy jest śmiertelnie groźny. Na własne oczy 

widziałem, jak rzucał ludźmi na prawo i lewo. Są silne jak mutanty, a 

nawet silniejsze. Kule się ich nie imają, bo mają zdolność regeneracji, jak 

Zieloniacy, a nawet ulepszoną. Do tego mają inteligencję przewyższającą 

tę człowieka i wyczulone zmysły, jak u zwierzęcia, za wyjątkiem jednego 
 

— tu pacnął ciało dłonią — nie czują bólu, a zatem i zmysł dotyku u nich 

szwankuje. Dzięki temu i mojemu zwierzątkowi udało mi się go pokonać. 
 

— Zwierzątkowi? 
 

— Poznajcie Krzysia — Niemy wyjął z kurtki słoik z mięsem, którego 

miał teraz zawsze przy sobie. 



— To mięs...?! — zdziwił się Grave 
 

— Tak, oswojony. Kiedy wróg nie patrzył, rzuciłem mu to na głowę, 

a ten dogryzł mu się do mózgu. 
 

— Ich kości są wzmacniane metalem — wtrącił się doktor — a skóra 

i mięśnie się regenerują, więc nawet broń palna ma trudności z 

wyrządzeniem im szkód. Dobrym pomysłem są materiały wybuchowe, 

żeby ich szybko rozerwać; impulsy elektromagnetyczne, żeby porazić ich 

układ nerwowy; miotacze ognia, żeby rozgrzać ich od środka i uszkodzić 

rdzeń kręgowy. 
 

— Czy to znaczy, że mamy odstawić prawie cały nasz aktualny 

arsenał? 
 

— W żadnym wypadku. Ponoć jest ich kilkanaście, mutantów jest 

dziesiątki razy więcej. A oni często noszą ciężką broń, więc miotacze 

ognia podejrzewam, że będziecie podnosić z ziemi hurtem. 
 

— Coś jeszcze? 
 

— Nie jestem pewien, czy szpary w dole czaszki, przez które 

przedostał się mięs, to wada produkcyjna, czy celowy zabieg, który 

mógłby na przykład służyć usunięciu w razie problemów. Upchnęli też 

tam inne ważne organy, jak u ślimaka. Są trochę problematyczne, ale na 

pewno sobie poradzicie. Macie jakąś obstawę? 
 

— Robimy zwiad, trzeba wiedzieć, ilu ludzi jest potrzebnych. Owa 

baza znajduje się przy elektrowni w Suchorzowie. 
 

— Cóż, mam nadzieję, że wrócicie. Potem jakieś plany? 
 

— Inna jest w Żarnowcu. Może tam. 
 

— Powodzenia. 
 

Wszyscy założyli swoje metalowe pancerze i spakowali wszystko do 

jeepa. 
 

— Jest jeden problem — zauważyła Ruda — nawet, jeśli zwiad nam 

się uda, to skąd weźmiemy odpowiednie ilości ludzi do przetrzęsienia 

bazy? Mafia? Tu trzeba wojska! 
 

— Może i tak. To będzie dobry pretekst do zjednoczenia ludu — 

odpowiedział Niemy. 

 

* 
 
 

Pierwszym ważniejszym przystankiem na trasie miał być Piotrków 

Trybunalski. Puste domy mijane po drodze przygnębiały. Dawały 

świadectwo o tym, że tak naprawdę nie ma już milionów w naszym kraju. 



Zostało może kilkaset, czy może w lepszym wypadku kilka tysięcy. A oni 

już tylu zabili podczas swojej drogi. Coraz częściej zdarzały się kratery po 

rakietach i bombach. Miasto było doszczętnie zniszczone. 
 

— Mamy licznik Geigera? 
 

— Nie. 
 

— Cholera. Dobrze by było ominąć miasto jak najszerszym łukiem. 

Szukając objazdu, natrafili na namioty z Zieloniakami. 

Żyli swoim życiem, nie przejmując się zupełnie zabójczym 

promieniowaniem. Jeśli życiem można nazwać ich sposób egzystowania. 

Zdawało się to być nieustannym cierpieniem. Skóra im odpadała, po 

czym odrastała, by wkrótce znów opuścić właściciela. Każda chwila 

przepełniona była udręką. Nim zasną, czują na całym ciele pieczenie 

związane ze stycznością z podłożem. Ponadto nie mają zbyt przyjemnego 

zapachu, a wyglądają jak żywe trupy, więc o kontaktach towarzyskich z 

tak bliskimi im ludźmi nie ma raczej mowy. Przykre. Ten temat był 

zupełnie obcy podróżnikom przejeżdżającym właśnie obok Piotrkowa, aż 

do pewnego czasu. 
 

Jechali prawie pustą ulicą, gdzie niegdzie stały opuszczone 

samochody. Był to teren zamieszkały przez Zieloniaków. Jeden z nich 

postanowił skoczyć pod koła. Trochę podskoczyli, a pod spodem 

chrupnęło. 
 

— Stój! — powiedziała Ruda do Grave'a, który kierował — Stój! 
 

— Czemu? 
 

— Potrąciłeś kogoś, nie zauważyłeś? 
 

— To Zieloniak... Nie warto się nimi przejmować, skoro skoczył, 
 

to... 
 

Dziewczyna zaciągnęła ręczny, otworzyła drzwi, wyszły i zbliżyła się 

do potrąconego. Nie wyglądał specjalnie różnie od pozostałych ofiar 

radiacji. Zgniło—zielonkawa skóra sprawiała wrażenie spływającej po 

nim. Ubrany był w starą, podartą przedwojenną kurtkę i dżinsy w 

podobnym stanie. 
 

— Nic ci nie jest? 
 

— Niestety nie... — odparł. 
 

— Niestety? Próbowałeś się zabić? 
 

— Już nie raz. Zawsze się trochę połamię, ale nigdy nie udaje mi się 

zakończyć tej udręki... — jęknął 
 

— Jak się nazywasz? 



— A czy to istotne? Wszystko przemija. Imiona nie mają 

najmniejszego znaczenia. 
 

— W takim razie nie poznasz też mojego. 
 

— Nie przeszkadza mi to... Co wy robicie w Nekropolis? 
 

— Uch, Nekropolis? 
 

— Ano... Nie uświadczysz tu gładkoskórków. Sami Zieloniacy. I ich 

miasto. Budynki, sklepy, mieszkania... I niekończąca się męka... 
 

— Cóż, powodzenia — pożegnała go, po czym skierowała się z 

powrotem w stronę auta. Zatrzymała się jednak, bo nie mogła go tak 

zostawić. Postanowiła kontynuować rozmowę — Czekaj. Są tu jakieś 

mutanty? 
 

— Oprócz nas? Najczęściej dzikie psy, ale nie atakują nas, bo 

wiedzą, że nie jesteśmy smaczni. Utopce, próbowaliśmy się z nimi 

porozumieć, ale im kompletnie odwaliło. Czasem zdarzy się przemarsz 

tych dużych mutantów na południowy wschód bądź w przeciwnym 

kierunku. Wystarczy udawać martwych. Wychodzi to nam świetnie. 

— Coś jeszcze potrafisz? — zainteresowała się. 
 

— Niekoniecznie. Czy ty chcesz mi coś zaproponować? 
 

— Być może przyda nam się pomocna dłoń. 
 

— A jedziecie dokądś w konkretnym kierunku? 
 

— Do Suchorzowa. 
 

— Do Suchorzowa? Tam jest elektrownia! I mutanci! Mnóstwo! 
 

— Skąd to wiesz? 
 

— To się słyszy... to nie do końca prawda, że nie ma u nas 

gładkoskórków. Chodźcie, a pokażę wam, kogo złapali nasi strażnicy. A 

tak przy okazji, mów mi Łazarz. 
 

Ruda również się przedstawiła, uznając jego imię za oryginalne. 

Zaprosiła go do samochodu, by ten wskazał im odpowiedni kierunek. Nie 

pachniał zbyt ładnie, ale pewnie kwestia przyzwyczajenia. Towarzysze 

zareagowali na niego zaskoczeniem, ale skoro Ruda uważa go za 

wartościowy nabytek do drużyny, to uszanowali jej wybór. Chociaż to 

wcale nie zostało powiedziane. Dojechali do siedziby straży miejskiej. 

Stało tam kilku Zieloniaków w strojach sugerujących ich przynależność. 

Potwierdzały to ośmioramienne gwiazdy przybite do klatek piersiowych. 

Cała piątka weszła do środka. W wytrzeźwiałce, która widać stanowiła 

substytut więzienia, nie było zbyt wiele ubezwłasnowolnionych osób. Ale 

jednak ktoś był. I nie była to osoba o zielonawej cerze. 



Kilkunastoletnia dziewczyna o bladej cerze, czarnych włosach i 

zielonych oczach leżała na podłodze odziana w starą przedwojenną 

czerwoną sukienkę. To, że była podarta i brudna, nie odbierało 

dziewczęciu urody. Spała. 

— Obudź się, Julio. 
 

Julia niezbyt chętnie podniosła się, przetarła oczy i przeciągnęła i 

po części leżąc, po części siedząc, zadała pytanie: 
 

— Co to za ludzie, Łazarzu? Więźniowie? Będę miała kolegów w 
 

celi? 
 

— Nadszedł dzień, w którym odzyskujesz wolność. Obiecano mi, że 

zostaniesz uwolniona i przekazana pierwszym ludziom, których uda się 

spotkać na tych terenach i nawiązać z nimi kontakt. Niestety większość 

do nas strzela, ale na szczęście ta czwórka okazała się bardziej miła. 
 

— O, tak! — ucieszyła się — Dziękuję wam! — i po otworzeniu krat 

rzuciła się na każdego z uściskiem, obcałowując, kończąc na Łazarzu, 

który się odsunął. 
 

— Chyba tego nie chcesz... 
 

— Oj tam, oj tam — i pocałowała go w policzek — słodki z ciebie 

Zieloniak, wiesz? 
 

— Do rzeczy — przerwał Niemy — jedziemy do Suchorzowa i ponoć 

wiesz co nieco o tym miejscu. 
 

— Ba, nawet tam byłam! 
 

— Byłaś tam?! 
 

— A i owszem. Istnieje wejście przez kanalizację. Mieszkałam w 

mieście, ale gdy mutanty z całego południa zaczęły się tam zjeżdżać, 

trochę mnie to zaniepokoiło. Podejrzewam, że nikomu nie udało się 

uratować. Postanowiłam przeczekać zagrożenie w kanałach, ale nie 

mogłam znieść bezczynności. W końcu doszłam do jakiejś drabiny i 

chciałam zobaczyć, co jest na górze. Okazało się, że było to awaryjne 

zejście z elektrowni atomowej. Poznałam po naklejkach, wiecie, o co 

chodzi. Zasłoniłam wejście różnymi papierami i wzięłam się przeszłam 

korytarzem. Tam mnie znaleźli i wzięli do Żuka, chociaż nie bardzo wiem, 

w jakim celu. To były najgorsze chwile mojego życia, bałam się, że mnie 

zabiją. Nie są zbyt roztropni, więc jakoś udało mi się wyskoczyć z 

samochodu. Jak się okazało, byłam niedaleko Piotrkowa. Postanowiłam 

znaleźć jakieś mieszkanie. Znalazłam tam jedzenie, spanie i w ogóle, ale 

okazało się, że jakiś Zieloniak już sobie zaklepał tę miejscówę. 

Wylądowałam więc tutaj. Zakumplowałam się z Łazarzem, który, jak 



widzicie, znalazł sposób na uwolnienie mnie zupełnie na legalu. Gdyby 

nie wy, to by się nie stało. 
 

— Do usług. Fascynująca historia. Twoja wiedza może nam się 

przydać. Pojedziesz z nami? 
 

— Żeby mutanci mnie znów porwali? Mowy nie ma! — przerwała — 

Chociaż... w sumie co mi pozostało. Przynajmniej będzie ciekawie. A po 

co tam jedziecie? 
 

— Troje z nas to honorowi członkowie mafii z Poznania. 
 

— Mafia? Ja cię! Mafia! Nie, wkręcacie mnie! 
 

— No i jedziemy zinfiltrować elektrownię. Kiedyś kręcili się tam 

Ruscy, ale teraz jest o wiele groźniej. Dlatego mamy pełne wyposażenie, 

jak widzisz. Niestety nie mamy zbroi dla was. 
 

— Ale fajnie, to Łazarz też jedzie? 
 

Ruda rzuciła spojrzenie do Zieloniaka, którego ten unikał. 
 

— Naprawdę wam się na nic nie przydam... chyba, że na mięso 

armatnie... 
 

— Nieprawda! — zaprzeczyła Julia — a o sokolim wzroku i torbie z 

niespodzianką to im nie powiesz? 
 

— Jesteś snajperem? — zapytał Adam. 
 

— Nie jestem żadnym snajperem. Po prostu mam świetny wzrok. 

Węch i dotyk przestały mieć takie znaczenie, więc... 
 

— Poradziłbyś sobie z karabinem snajperskim? 
 

— No nie wiem, może... 
 

— Przestań, wiem, że byś sobie poradził — wtrąciła się Julia — w 

końcu ustrzeliłeś tego minotaura z parudziesięciu metrów... umiesz 

korzystać z broni, jesteś w straży miejskiej... 
 

— Och, nie musieli tego wiedzieć... 
 

— Nie wstydź się. Tak samo ta torba, w której... 
 

— Jeśli zajdzie taka konieczność, użyję jej. Dobra, chyba nie mam 

wyboru. Idę z wami, umrę na polu bitwy przynajmniej. 
 

Wziął na pierwszy rzut oka zwyczajną papierową torbę, w której coś 

się znajdowało, tylko nie wiadomo, co. 
 

— Co tam w środku jest? — zapytał Niemy. 
 

— Nieważne. Jak zajdzie potrzeba, użyję tego. 
 

— Doskonale. Aby wyruszyć w podróż, należy zebrać drużynę. A my 

już ją mamy! — z satysfakcją zauważyła Ruda. 
 

— Tak! — pisnęła z radości Julia. 



Wyszli na zewnątrz. Zanim doszli do samochodu, Julia 

zwymiotowała na ziemię, upadając na kolana. 
 

— Co jest? 
 

— Choroba popromienna, podejrzewam — poinformował 

niepokojącą się resztę Łazarz — w końcu spędziła trochę czasu w 

elektrowni i jeszcze więcej tutaj. Proponuję, byście się zaopatrzyli po 

drodze w jakieś środki przeciw promieniowaniu, a ją jakoś odradiowali, 

bo tak od paru dni już jest. To chyba już postać jelitowa. 

Dziewczyna zawstydziła się, Zieloniak pomógł jej wstać. 
 

— To bardzo źle — zauważył Grave — postać jelitowa... 
 

Julia jeszcze bardziej się zawstydziła i przyspieszyła kroku. 
 

— W Kielcach kupimy Lugolę i coś... 
 

— Mam Lugolę! — wyrwała się Ruda — dostałam jako część 

wyposażenia do pistoletu strzałkowego. Co prawda miał służyć do 

osłabiania mutantów, ale może trochę pomoże Julii. Sami weźmiemy to 

przed wjazdem do miasta. 

— Dużo tego masz? 
 

— Niekoniecznie, może parę ampułek. 
 

— Mam nadzieję, że mi się poprawi — wypowiedziała się Julia. Ani 

Ruda ani Grave nie przypominali Niememu o tabletkach. Ten 
 

miał je cały czas przy sobie, ale nie zażył ani jednej. Jaki to może mieć 

skutek? 
 

Jechali tej nocy, a jego ukochana była przy nim. Gorączka i 

halucynacje nie dawały mu spokoju. 
 

— Może dam mu jeszcze jedną tabletkę...? — zaproponowała 

zaniepokojona dziewczyna, nie wiedząc, że nie przyjął ani jednej. 
 

— Nie może ich brać za dużo. Na pewno brał, zanim zasnął, lepiej 

nie ryzykować i nie zwiększać dawki — uargumentował swoją odmowę 

Grave. 
 

Tymczasem w głowie Niemego coraz bardziej się nasilały głosy. 

Były to głosy osób, które zabił i które zginęły przez niego. Przed i po 

Szefie, ale to właśnie on im przewodził. Osoba, która wywarła ogromny 

wpływ na przebieg zdarzeń. Osoba, która łączyła Niemego, Rudą i 

Grave'a. A kto wie, może Julia i Łazarz też są powiązani? Nic nie jest 

wykluczone... Szef... Ibrahim... Asila... Kierowca... Krzyk, krzyk 

kierowany wobec Niemego w nierzeczywistości i krzyk jego samego w 

realnym świecie. 
 

— Ona musi umrzeć — powiedział mu ten drugi. 



— Muszę... — odpowiedziała mu Ruda, leżąc na szpitalnym łóżku. 
 

— Dlaczego? Nie możesz mnie opuścić... Zostań, będziemy mogli 

razem wychować nasze dzieci, jeśli nam się uda... 
 

— Nie uda się. Obiecałeś, że nigdy nie weźmiesz już tych pigułek. 

Ciągle się trujesz prochami. Nie mogłabym znieść myśli, że w takim 

stanie możesz zajmować się naszymi dziećmi. Usunęłam ciążę. 
 

— Nie, to niemożliwe...! Nie może być...! Nie! 
 

— Wszystko przez twoje puste słowa. Gdybyś nic nie mówił, byłoby 

znacznie lepiej, wiesz? Tylko kłamiesz. Wykorzystujesz wszystkich, 

łącznie ze mną. I wszystko to, by zdobyć te prochy. 
 

Gdyby nic nie mówił... Wkrótce potem uwierzył, że zmarła, ale ona 

tak kazała powiedzieć lekarzom. Sypnęła im trochę i oni za jego kłamstwa 

zrewanżowali się oszukaniem jego samego. I nie rozmawiał już z ludźmi 

w dzień. Czasem w nocy, gdy wszyscy najczęściej spali, on jak gdyby 

modlił się do swojej ukochanej. W pewnym sensie jego modlitwy zostały 

wysłuchane, gdy spotkał ją na nowo. Zupełnie na nowo, bo nie wiedział, 

kim ona była naprawdę. I doszli aż tutaj. 
 

— Bandyci? Arabowie? Upadli? Zapomnieni? Kultyści? Mafia? 

Mutanci? Homunkulusy? Kto jest wrogiem, a kto sojusznikiem w tej 

wojnie z samym sobą? Może wynegocjować z mutantami układ? Może 

skłonić resztę do zdrady rodziny mafijnej? W końcu do niej nie należysz, 

co ci szkodzi? Może podążyć śladem Zapomnianych? A może zgodzić się z 

poglądami Upadłych? Dołączyć do jakiegoś kultu i będąc karmionym 

religijnymi kłamstwami wieść beztroskie życie w oczekiwaniu na 

obiecane zbawienie? Stać się kimś lepszym, przejść na wyższy poziom 

egzystencji albo wyższe stadium rozwoju człowieka, dając się zmienić 

mutantom? Co zrobić? Czemu nie warto zostać przy obieranej dotąd 

drodze? A może jednak warto? Czego oczekujesz od życia po apokalipsie? 

Wygody? Zadowolenia? Satysfakcji? Radości? Przyszłości? A może raczej 

zagłady, smutku, zniszczenia, przykrości, bólu, udręki i śmierci? 
 

— Nie wiem... 
 

— A może powiesz mi, kim są osoby, którym próbujesz zaufać? 

Twoi towarzysze? Co sądzisz o Zieloniaku? Skóra i kości, zero pożytku. 

Skłonności autodestruktywne, wartość bojowa dość wątpliwa. Doskonale 

zdaje sobie sprawę z tego, że na nic się nie przyda. 
 

— Szczerze mówiąc, nie wyrobiłem sobie jeszcze o nim zdania. Ale 

podał nam pomocną dłoń. I ponoć ma niezły wzrok. 



— Kto ci to powiedział? Ach, młoda uciekinierka. Zakochana w 

zmutowanym odpadzie dewiantka. Trudno ją sobie wyobrazić na polu 

bitwy. Do tego dotknęła ją choroba popromienna. Jak myślisz, dlaczego? 

Czy spędziła w bazie mutantów aż tak wiele czasu? 
 

— Nie obchodzi mnie, co czuje do Łazarza. Może nie była tam 

długo, ale jej wiedza o ukrytym wejściu może się okazać przydatna. 
 

— Równie przydatna co wiedza nowego kochasia twojej 

dziewczyny? Ostrzegł cię przed mantykorami i utopcami, ale czy to on 

bronił Łodzi przed kolejnymi falami mutantów? Może i wie wiele, ale 

odwagi to on nie ma wystarczającej, by być godnym towarzyszyć ci. Na 

pewno nie powiesz, że jest ci potrzebny. 
 

— Może nie jest, ale... 
 

— A dziewczyna? Czy ona naprawdę cię kocha? Nie. Spójrz tylko, 

jak na niego patrzy. Widzisz to, ale nie chcesz dostrzec. Nie chcesz, bo 

sprawi ci to ból. Czas, abyś ty sprawił im wszystkim ból. Są bezużyteczni. 

Są tylko narzędziami, które już dawno się stępiły. Czas je zastąpić tak, jak 

zastąpiono ci twoją uszkodzoną rękę wbrew twojej woli. Gdyby nie oni, 

sam byś sobie doskonale poradził, czyż nie? 

— Wątpię... 
 

— Pomyśl o tym... 
 

A może tak naprawdę nie było w ogóle apokalipsy? Może to 

wszystko to wytwór mojej wyobraźni? Może to się nie dzieje? A może w 

ogóle nie istnieję? Jeśli rzeczywiście mnie nie ma, to w jaki sposób mogę 

doznawać bodźców zmysłowych? Czy one też mogą być złudzeniem? 

Czemu się nad tym zastanawiam? 
 

Rzeczywistość się rozpadała, widział wysokie wieże niszczone przez 

fale i sztormy, zawalające się na miasta nie będące tylko miastami, a 

zbiorową świadomością ich mieszkańców, udręczoną i obolałą od 

cierpienia każdej pojedynczej istoty. Ruiny zapadały się pod ziemię, 

spadając bez końca, a on sam spadał z myślą, że jeśli piekło istnieje, to na 

pewno do niego trafi, czego to by jeszcze nie dokonał w życiu dobrego. Za 

dużo było zła. I będzie jeszcze równie dużo, a może nawet więcej. Świat 

jest zły. Nie akceptował go od początku, bo był inny. Odrzucili go. 

Zostawili na pastwę bezlitosnego losu. I musiał sobie jakoś poradzić, 

musiałeś sobie jakoś poradzić, czyż nie? 
 

Obudził się rano, mając w pamięci swoje wizje z minionej nocy. 

Wolał ich nie mieć, ale musiał. Gdyby tak nie było, wyrzuciłby je ze 

swojego umysłu razem z tym drugim ja. Dręczył go. Zmuszał do 



szkodliwych rozmyślań, które popychały go do uczynienia tego, czego tak 

naprawdę nie chciał. 
 

A ona była przy nim cały czas. Gdy się obudził, przywitała go 

uśmiechem, który sprawiał, że można było zapomnieć o rzeczywistości, 

która rozgrywa się na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ale i tak dręczyło ją 

poczucie winy po zdradzeniu go z Grave'm. 

— Nie mogę — zaczęła później rozmowę ze swoim kochankiem. 
 

— Czego nie możesz? — zapytał niepewnie. 
 

— Pamiętasz, co się stało... Nie chciałabym, żeby to się powtórzyło... 
 

Mimo wszystko, nadal jestem zobowiązana przysięgą małżeńską, 

prawda? I te obrączki, na których wygrawerowałeś login i hasło ciągle 

nam o tym przypominają. 
 

— Cóż, może to nieodpowiedni moment na rozmowę o tym. Tak czy 

inaczej, może po prostu o tym zapomnijmy. Teraz mamy na głowie 

mutantów i dowodzącego nimi Zero, który myśli, że jest pieprzonym Kirą 

czy innym Raskolnikowem i może oczyścić świat z przestępców i innych 

bezwartościowych ludzi. 
 

— Skończy pewnie podobnie. Mam nadzieję, że nie masz na myśli 

tego, że my się tym zajmiemy. My jedziemy tylko na zwiad, prawda? 
 

— Nie po to mamy wyrzutnię rakiet, żeby robić tylko zwiad. Może 

nawet uda się... 
 

— Uważasz, że w szóstkę sobie z tym poradzimy? Że jesteśmy 

jakimiś superżołnierzami, ech? Ja ci powiem, że nie jesteśmy. 

Zdecydowanie nie jesteśmy. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mieli 

sporo szczęścia w nieszczęściu i udało im się jakoś dożyć obecnej chwili w 

postapokaliptycznej Polsce. Myślę, że niepotrzebnie ryzykujemy. Ktoś z 

nas może zginąć! Czemu po prostu nie osiedlimy się gdzieś na stałe? Czy 

to w Gorzowie, czy w Łodzi, Poznaniu, gdziekolwiek? Czemu nie 

próbujemy prowadzić normalnego życia, tylko podejmujemy się tego, 

czego się podejmujemy? 
 

— Nie wiem, czy potrafię ci wytłumaczyć mój tok myślenia. To nie 

ma większego sensu tak naprawdę. Ale czy cokolwiek ma? 
 

— Chcesz powiedzieć, że jedziemy tam, bo ty szukasz sensu w 

całości? W życiu? Czyż sensem życia nie jest czerpanie z niego jak 

najwięcej przyjemności, unikając bólu i cierpienia? Zaprzeczasz temu, 

ciągle pakując się tam, gdzie nie trzeba i doznając więcej ran, niż my 

wszyscy razem wzięci. 



— A nie jest sensem szukanie doznań, które zapadną w pamięci? 

Nie doświadczysz niczego takiego, siedząc spokojnie na fotelu i 

zastanawiając się, kiedy ceny pójdą w górę, a cywilizacja osiągnie poziom 

sprzed wojny. Szara codzienność. Monotonia. 
 

— W każdym poglądzie jest trochę racji, ale widzisz, cenię sobie 

stateczność. Nie nazwałabym tego monotonią, stateczność to bardziej 

odpowiednie słowo. Bezpieczeństwo. Pewność. Ty podążyłeś w zupełnie 

inną stronę. 
 

Julia siedziała z tyłu obok Łazarza, spoglądając co chwilę na 

posadzonego obok nich Niemego. 
 

— Gdy podróżuję po tych pustkowiach, czuję się jak Dante 

schodzący coraz niżej do coraz głębszych kręgów Piekła. Tylko zamiast 

kosy mam M4, a zamiast demonów, grzeszników i nieochrzczonych 

dzieci, mamy szeroko pojęte mutanty. 

— Co?! 
 

— Ach, nie żyłaś w moich czasach, to nie zrozumiesz. 
 

— A kim był ten Dante? 
 

— Na przełomie XIII i XIV wieku we Włoszech żył pewien pisarz, 

Dante Alighieri. W jednym ze swoich utworów, który nazwał Boską 

Komedią, główną postacią uczynił samego siebie i opisał tam swoją 

wędrówkę po Piekle, Czyśćcu i Raju. Gdybyśmy jakimś cudem zahaczyli o 

jakąś bibliotekę, chętnie bym do niej zajrzał i poszukał egzemplarza. 

— Nie słyszałam wcześniej o tej książce. 
 

— Cóż, trudno się dziwić. Dziś nie ma miejsca na kulturę w naszym 

świecie. To niepraktyczne. Ale ci, co mieli nie zapomnieć, nie zapomnieli. 

I kiedy już świat zostanie odbudowany, spiszą dawne historie na nowo, 

by nie zostały zapomniane na zawsze. 
 

— Ile ty masz właściwie lat, Łazi? 
 

— To nie ma już znaczenia. Umarłem już dawno temu. 
 

— A... ha... 
 

Adam prowadził. Dostrzegł dom przy polnej drodze, który wyglądał 

na zamieszkany przez kogoś. 
 

— Zatrzymujemy się? — zapytał 
 

— Tak, przyda się — odparła mu Ruda. 
 

— Jak się trzyma... 
 

Pierwszy wyszedł Grave z kałachem, by sprawdzić teren. 
 

— Na zewnątrz czysto... — zmrużył oczy i w oddali dostrzegł 

samotnego wędrowca — chwila! Ktoś tam jest! 



Oczom przyjezdnych ukazała się postać mężczyzny ubranego w 

skórzaną kurtkę, bojówki, czarną koszulę z białym wzorem 

przedstawiającym maskę przeciwgazową, w której jednym szkle odbijał 

się atomowy wybuch, a w drugiej była zębatka z trzynastką. Miał bladą 

cerę, ciemne włosy i piwne oczy, które chronił czapką. Jak gdyby nigdy 

nic podszedł do Niemego, który wyszedł zaraz po Grave'ie. 
 

— Kim jesteś? — zapytał obcego. 
 

— Różnie mnie nazywają. Jedno z moich imion to Gniewny. To imię 

nawiązuje do mojej przeszłości, która dziwnym trafem może pasować do 

twojej teraźniejszości i przyszłości. 
 

Niemy poczuł dziwne mrowienie z tyłu głowy. Opuścił broń i to 

samo nakazał Grave'owi. Sprawdzili dom obok. Nikogo nie było w 

środku. 
 

— Chcę porozmawiać z każdym z was na osobności. Nie mam 

żadnej broni, jeśli chcecie, możecie mieć. Chcę poznać waszą historię — 

wyznał nieznajomy — każdego z osobna. 
 

Towarzysze rzucili sobie niepewne spojrzenia i po chwili 

zastanowienia uznali, że co im szkodzi. Szczególnie Niemy, który czuł 

wyjątkowo silną potrzebę swojego rodzaju spowiedzi. Ale nie poszedł 

pierwszy. Grave to zrobił. Został sam na sam z wędrowcem w pokoju 

wypełnionym półkami z puszkami i konserwami. Wpatrywali się w siebie 

chwilę, ale w końcu mężczyzna zaczął. 

— Opowiedz mi o sobie. 
 

— Dlaczego mam ci opowiadać o sobie, skoro nie wiem nic o tobie? 
 

— Moja historia nie ma znaczenia. Zaś twoja może mieć ogromne. 
 

— Dlaczego niby? 
 

— Macie jakiś cel. Nie bez powodu masz też metalową nogę, czyż 
 

nie? 
 

Grave się zakłopotał i odparł nerwowo: 
 

— Nie twoja sprawa — wyszedł z pokoju i oznajmił — kto chce, to 

niech wchodzi, ja mu nie będę nic opowiadał. 
 

— To ja mogę — zaproponował Łazarz — wszyscy już dawno 

zapomnieli, kim byłem, więc... 
 

— Słucham — powiedział Gniewny, gdy Zieloniak wszedł. Jego 

przydomek nie pasował do jego usposobienia. 
 

— Urodziłem się na długo przed Wielką Wojną. Wiodłem spokojne 

życie w Piotrkowie. Wiadomo, edukacja, praca. Jako nastolatek 

postanowiłem dołączyć do grupy emo. Nie było to miłe, bo inni 



naśmiewali się z nas. Po studiach zostałem policjantem. Bomby 

zaskoczyły wszystkich, w tym i mnie. Nie miałem zbyt wiele szczęścia. 

Poparzenia, łysina i to wszystko, co aktualnie widać — mówiąc to, uciekał 

nieco wzrokiem i podrapał się w miejscu, gdzie niegdyś miał włosy — ze 

względu na moją poprzednią pracę, zostałem strażnikiem w Nekropolis, 

które powstało na gruzach Piotrkowa. Wszyscy Zieloniacy trzymali się 

razem i dzięki temu potrafili przetrwać jakoś najazdy mutantów czy 

poszukiwaczy przygód. Tam poznałem Julię. Rozmowy z nią należały do 

przyjemnych i interesujących. Niestety musiała zostać uwięziona. Co 

prawda niesłusznie, ale nie mogłem nic na to poradzić. Do czasu, aż 

znaleźli się kolejni przyjezdni. I jedziemy teraz do Suchorzowa. 
 

— Rozumiem. Co sądzisz o swoich towarzyszach? 
 

— Julia jest mi bliska. Z Adamem nie zdążyłem jeszcze się 

zapoznać. Grave sprawia wrażenie lidera grupy. Wydaje się zarywać do 

swojej rudej koleżanki, która chyba jest z tym w czarnych włosach. Mają 

obrączki, cóż. Trudno coś więcej o nich powiedzieć. 
 

— Dzięki, poproszę następną osobę. Mam nadzieję, że ktoś będzie 

chciał. 
 

Naturalnie pozostali przyjaciele nie mogli usłyszeć tego, o czym 

rozmawia ze swoim rozmówcą Gniewny. Niemym targały wątpliwości. 

Zanim się zdecydował, uprzedziła go jego dziewczyna. 
 

— Chciałam opowiedzieć swoją historię. 
 

— Skoro tak uważasz... 
 

Weszła, spokojnie i ostrożnie stawiając kroki. Zastanawiała się nad 

tym, jaki sens ma to wszystko. Z drugiej strony, jeśli oni nie przeżyją, 

pozostanie o nich pamięć. Jeśli oni przeżyją, a nieznajomy nie, nic się nie 

stanie, podobnie w wypadku, gdy wszyscy zginą, zanim zdąży 

opowiedzieć ich historię komuś innemu. Mimo wszystko sytuacji 

towarzyszyła dziwna, specyficzna atmosfera pewnego absurdu. Pojawił 

się znikąd i mu opowiadają... Nieważne. 

— Śmiało — zachęcił ją. 
 

— Wszystko zaczęło się jakiś czas przed wojną. Wydaje mi się, że 

minęły wieki. Nie wiem, może te wspomnienia są fałszywe, może ktoś z 

góry nas nimi nakarmił, żebyśmy nie znali prawdy? Może Illuminaci, 

którzy są nawet ponad Upadłymi, patrzą na to wszystko, śmieją się z 

naszej nieporadności? Moja rodzina przyjechała dawno temu ze Wschodu 

do Gorzowa. To wszystko przez strach przed Rosjanami. Masowe 

wysiedlenia. Po upadku Unii bali się, że będzie trudno. Wieści o tej całej 



gospodarczo—politycznej Wspólnocie Siedmiu dawały jakieś nadzieje, ale 

nie na długo. 
 

— Jak mijał ci czas, gdy byłaś nastolatką? 
 

— Na pewno mieliśmy czego pozazdrościć naszym rówieśnikom 

sprzed parudziesięciu lat. Moja rodzina... Nie ma już jej... Gdy bandyci 

opanowali Gorzów... och... 
 

Otrzymała chusteczkę na otarcie łez — Mów dalej. 
 

— Żeby pomóc sobie, postanowiłam pomóc komuś innemu. 

Wyszłam za chorego psychicznie człowieka, by móc się nim opiekować. 

Zamaskowałam swoje problemy, zajmując się kimś innym. Niestety, 

wpadłam w depresję, a do tego doszedł rak płuc. Lekarzom udało się go w 

miarę unieszkodliwić, chociaż nie mam gwarancji na długie życie. Dużo 

paliłam. Postanowiłam uciec, bo chorobliwa zazdrość męża mogła się 

bardzo źle skończyć. Fakt, zdarzało mi się nadużyć jego zaufania, ale 

przesadzał. Dogadałam się z lekarzami, że powiedzą mu, że zmarłam. Nie 

był to dobry pomysł, bo mocno się to odbiło na jego psychice. Tymczasem 

jeden z lekarzy okazał się należeć do Upadłych. 
 

— Upadłych? 
 

— Elitarna grupa założona przez pewnego Araba, która miała 

zapewnić przetrwanie względnie wartościowym ludziom. Ten lekarz 

zdradził mi sekret grupy i pokazał stronę. Namówił swojego kumpla, 

informatyka, by zrobił mi konto. Zostałam trzydziestym trzecim 

Upadłym, jedyną kobietą w tym gronie. Pretekstem do przyjęcia mnie był 

fakt, że jakiś czas wcześniej ktoś ukradł im silnik strony i na mnie spadła 

chwała za wykrycie dziur w zabezpieczeniach. To dość skomplikowane. 

Ponieważ bomby oszczędziły miasto, udało nam się przetrwać. Mnie, jak i 

mężowi. Nosiłam obrączkę. Na mojej było napisane hasło, a na jego login 

do forum Upadłych. Spotkałam go zupełnie przez przypadek. Nie poznał 

mnie. Obrączki zabrał nam bandyta, na szczęście jakiś czas potem udało 

się je odzyskać. Poznawaliśmy siebie na nowo. Zamieszkaliśmy na jakiś 

czas w opuszczonej katedrze. Łupieżcy przyszli ją splądrować i zabrali nas 

do swojej siedziby, gdzie poznaliśmy Szefa. Tak naprawdę nie był zły, 

wykorzystał tylko swoje wpływy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. 

Zdarzyło mu się szpiegować Rosjan, dołączyć do mafii i pewnie to jedne z 

wielu przykładów na jego niesamowitość. Czułam się rozdarta. Mogłam 

ofiarować moje uczucie jemu, w końcu tamten nie wiedział, kim byłam. 

Dowiedział się, ale do tego dojdę za moment. Zabił go. Zabił Szefa z 



zazdrości. Już mieliśmy razem wejść do schronu, ale zaatakowali nas 

mutanci. Ten mój oberwał, Szef chciał mu pomóc i zarobił kulkę w łeb... 
 

Kilka łez spłynęło po jej twarzy — mów dalej. 
 

— Minęło trochę czasu i Gorzów prawie powrócił do dawnej 

świetności. To spory sukces. Wyruszyliśmy do Santocka, by wypytać o 

Upadłych syna założyciela. Niestety zginął przez zamachowca— 

samobójcę, który wdarł się do jego siedziby. Boję się, że nieświadomie 

mu w tym pomogliśmy, odwracając uwagę Araba. Zaraz mieli mieć ten 

swój czas modlitwy i... 
 

— W porządku, mów dalej. 
 

— Pojechaliśmy do jego córki w Chwalęcicach. I ona nie miała 

szczęścia, bo kultyści złożyli ją w ofierze Szatanowi i innym demonom. Ja 

w tym czasie wróciłam do Santocka, by spotkać się z tymi, którzy przeżyli. 

Khashm, jeden z Upadłych, zmarł, ale przedtem poprosił mnie, bym 

zawiozła go do meczetu. Tam chciał umrzeć. Do końca wierny swoim 

ideałom. Mojemu udało się zabić głównego kapłana kultystów, którym 

okazał się ten sam facet, który porwał nas i zabrał nam obrączki. 
 

— Dlaczego nie używasz imienia swojego męża? 
 

— Stare przyzwyczajenie. Prosił mnie, bym go nigdy nie używała. 

Uważał, że w imionach tkwi niebezpieczeństwo. Nie mam pojęcia, czemu. 

W każdym bądź razie, razem z nim i Grave'm pojechaliśmy do Poznania, 

gdzie pomogliśmy zdobyć władzę jednej z rodzin mafijnych zaraz po 

wizycie w Łodzi, gdzie mąż był w szpitalu, a my zwerbowaliśmy 

charyzmatycznego Adama, który wkrótce otrzymał prawa do bycią 

następcą ojca chrzestnego mafii. 
 

— Dlaczego mąż był w szpitalu? 
 

— Mafia postrzeliła go, trzeba było przeszczepu ręki. Nie był zbyt 

zadowolony. Grave stracił nogę przez przygniecienie gruzami budynku, 

który zawalił się po wybuchu bomby, czy czegoś. On dostał protezę. 
 

— To ten, który nie chciał opowiadać swojej historii, prawda? 
 

— Tak. Jest bardzo ostrożny i rozważny, nie zdradzi jej byle komu i 

nie chcę go do tego namawiać. 
 

— W porządku. Co było dalej? 
 

— W Nekropolis spotkaliśmy Julię i Łazarza, ale już pewnie 

słyszałeś, jak to wyglądało. I jedziemy do Suchorzowa, choć uważam to za 

bardzo, bardzo zły pomysł. Mamy sprawdzić bazę mutantów, wyobrażasz 

to sobie? Nie ogarniam tego, czasem wydaje mi się, że to wszystko to 

jeden wielki sen. 



— Czasem nam się tak zdaje. Czasem śnimy o zwykłych rzeczach, a 

czasem rzeczywistość dobija nas swoją absurdalnością i 

nieprawdopodobnością. Ja jestem skromnym pustelnikiem, 

kronikarzem, historykiem także, można by rzec. I nie ma dla mnie 

znaczenia, czy to, co tu i teraz się dzieje, dzieje się naprawdę, bo ważne 

jest to, by w każdej sytuacji robić to, co się uważa za słuszne. Nie udawać 

kogoś innego, być ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami i tworzyć 

świat, nieważne, który. 
 

Po chwili wyszła z uczuciem oczyszczenia. Nie miała komu się 

spowiedzieć z tego wszystkiego. Niemy by nie zrozumiał. Nie znała 

Gniewnego. Ale uznała, że kolejna nazwa, która nie pasuje do tego, co 

nazywa. Może tak właśnie jest z imionami? Zostają nam nadane wbrew 

naszej woli i z czasem od nich uciekamy? Nie, to bez sensu. Myśli kłębiły 

się w jej głowie, ale zamiast odpowiedzi, otrzymywała kolejne pytania. 

Teraz Adam siedział na krześle przed pustelnikiem. 
 

— Jak tu zacząć... — pomimo swojego wiecznego zdecydowania, 

tym razem nie był to głos pewny, zdecydowany. 
 

— Najlepiej od początku. Możesz też spróbować od końca. Odkąd 

byś nie zaczął, w końcu i tak powstanie pewna całość. 
 

— Łódź jest moim domem, kocham ją jak rodzinę. Jazz lat 

osiemdziesiątych wypełniał pokoje mieszkania moich rodziców. 
 

— Zawsze tak zaczynasz, prawda? 
 

— Dlaczego tak myślisz? 
 

— Recytujesz to. Przygotowujesz sobie mowy na każde sytuacje. Nie 

lubisz improwizować, wolisz sprawdzone schematy, bo wiesz, że się nie 

zatniesz, ani nie pomylisz. 
 

— Być może masz rację. Łódzka krew w moich żyłach. Wybuchła 

wojna. Czasem mawiam, że to słowa, nie bomby, cechują rozsądnych. 

Udało mi się dotrwać do teraz, jak widać. I jest dobrze. W zamian za 

pomoc w przejęciu władzy rodzinie Vinazzinich, otrzymałem prawa do 

przejęcia władzy po aktualnym donie. To niewątpliwy sukces. Wyposażyli 

nas w co trzeba i musimy jechać na tę bazę. Czasem myślę, że to jak misja 

samobójcza. Ale trzeba być dobrej myśli, prawda? 
 

— Kiedyś Robert Oppenheimer powiedział: „Optymiści sądzą, że 

żyjemy w najlepszym z możliwych światów...” 
 

— „...Pesymiści to wiedzą,” prawda? 
 

— „Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata.” 
 

— Lec... 



— Czytałeś cytaty, bo odpowiednio je dobierając, masz szansę na 

dotarcie do rozmówcy. Ale nie są to przypadkowe cytaty. Czy twoim 

zdaniem pesymizm i optymizm mają rację bytu w świecie, który już się 

skończył? 
 

— Jak najbardziej. Tylko będąc pełnym optymizmu można brać 

udział w wielkiej odbudowie Polski, naszej Ojczyzny o chwalebnej 

historii. Pesymistom pozostaje egzystować w warunkach, jakie sobie 

wybiorą, albo zakończyć to, bo nie ma już naprawdę sensu. 

— Więc uważasz, że jest nadzieja... 
 

— Tak. Jestem przekonany w stu procentach, że będąc dobrej myśli, 

mogę zajść daleko. Nawet w dzisiejszym świecie. 
 

— A więc to jest twoja odpowiedź... 
 

— Tak, to jest moja odpowiedź. To wszystko, czym chciałem się 

podzielić. Dajmy szansę innym. 
 

Gniewny uśmiechnął się. Optymizm. Zgadzał się z tym, co mówił 

Adam. Gdyby nie to, czy zaszedłby tak daleko? 
 

— Nie martw się, możesz mi powiedzieć, co tylko zapragniesz — 

powiedział potem do Julii — jeśli nie chcesz, by jakaś informacja wyszła 

na zewnątrz... 
 

— Nie trzeba, w porządku. Moja historia... Nie jest taka ważna. 

Ważne jest to, co jest teraz i co czuję w tym momencie. 
 

— Co czujesz? 
 

— Łazarz... On... nie potrafię tego opisać... 
 

— Jedyna osoba, która okazała ci choć trochę dobroci, prawda? 
 

— Nie, no, tamci też są w porządku, ale dzięki niemu jestem na 

wolności, a tak, to zgniłabym u Zieloniaków... 
 

— Jak doszło do twojej niewoli? Opowiedz mi o tym. 
 

— Mieszkałam w Suchorzowie. Zaczęli się tam zjeżdżać mutanci, 

więc było dość niebezpiecznie. Schroniłam się w kanałach, odkryłam 

tajne wejście do ich bazy... z tą wiedzą uda nam się zinfiltrować to 

miejsce. Złapali mnie i chcieli gdzieś wywieźć, ale udało mi się uciec. 

Trafiłam do Piotrkowa, teraz Nekropolis. Tam szukałam noclegu i 

okazało się, że w wybranym przeze mnie miejscu już mieszkały jakieś 

Zieloniaki. Nie są tacy głupi, jak mogłoby się wydawać. Gdy byłam 

uwięziona, Łazarz zaopiekował się mną i obiecał, że znajdzie sposób na 

legalne uwolnienie mnie. Poszedł na układ. Gdy pojawią się pierwsi 

ludzie, zostanę przekazana im. I tak to właśnie było... 
 

— Nie wspomniał o tym, że to jego zasługa. 



— Jest bardzo skromny. Ogólnie nie przepada za sobą i często 

żałuje, że żyje. Nie dziwię mu się, ale boję się, że to doprowadzi do czegoś 

złego... 
 

— Może spróbuj go uświadomić, co czujesz? 
 

— Zwariowałeś? Odrzuci mnie, tak jak wszystkich, którzy chcą mu 

pomóc. 
 

— A jednak was nie odrzucił, tylko podróżuje z wami. 
 

— Hmm...Prawdę mówiąc, mam szóstego palca u lewej stopy, coś 

mi się w genach poprzewracało pewnie już. 
 

— Myślisz, że ma to znaczenie? Kiedy to nastąpiło? 
 

— Myślę, że nie jest ważne, kiedy. Stało się i już, przez zwykłą 

głupotę wszystko przepadło. O, przepraszam, nie wszystko. To, że tu 

jesteśmy i rozmawiamy dowodzi tego, że nie wszystko przepadło. 

Odbudujemy Polskę, zaludnimy ją i będzie dobrze. 

— Optymistka. W porządku. 
 

Grave nadal był przeciwny. Niemy w końcu doczekał się swojej 

kolejki i tylko utwierdził się w swoim przekonaniu, że warto dokonać 

takiej spowiedzi. Nie wszystko mógł powiedzieć swoim towarzyszom. Nie 

wszystko. 
 

— Witaj. 
 

— Witaj. 
 

— Zanim zacznę, chcę spytać, dlaczego Gniewny? Jesteś 

najspokojniejszą osobą, jaką widziałem, a już na pewno tutaj. 
 

— Czasem tak jest, że przez swoje uczynki otrzymujemy przydomki. 

Nie każdy pseudonim wybieramy sobie sami. Na niektóre trzeba 

zapracować. Pozytywnie lub negatywnie. Porzuciłem swoją przeszłość. 
 

— Dlaczego więc zostawiłeś przydomek? 
 

— Przyzwyczajenie? Sympatia? Nie wiem. Sam siebie nie znam. Na 

nowe imię dopiero zasłużę. Chciałbyś już zacząć swoją historię? 
 

— Dobrze. Tym samym się jej pozbędę. Nie wszystko, co usłyszysz, 

jest czymś, z czego jestem dumny. Raczej większość nie jest. Urodziłem 

się tak dawno, jak pamiętam. Szczerze mówiąc, straciłem rachubę czasu. 

Może to było dwadzieścia, może trzydzieści, może czterdzieści lat. Od 

dziecka miałem problemy z mową. Nie miałem też zbyt dobrych 

kontaktów z rówieśnikami. To pewnie przez to, że nawet nie znałem 

swoich rodziców. Mieszkałem w domu dziecka, w którego ruinach lata 

później znalazłem schronienie. Przez okres dojrzewania byłem 

samotnikiem. Unikałem kontaktu z innymi. Zamykałem się w pokoju i 



moim oknem na świat był internet. Tam nie miałem problemu. Łatwo 

było po prostu powiedzieć komuś coś. Na żywo osiem razy bym się 

zająknął, albo trzy razy bym się zastanowił, zanim bym to powiedział i 

bym zrezygnował. Byłem uzależniony. To jest fakt. Chodziłem na różne 

terapie i tam poznałem moją przyszłą żonę. Ona zmarła. Ta tutaj tylko 

podszywa się pod nią. 
 

— Skąd to wiesz? 
 

— Wiem, widzę, poznałbym moją żonę, prawda? 
 

— Wiesz, co jest prawdą, a co nie? Wiesz, co jest realne, a co tylko 

twoją mrzonką? 
 

— Nie wiem i nie wiem, jak to sprawdzić. Muszę ufać instynktowi. I 

to, co czuję, to to, że nie jest to moja prawdziwa żona. 
 

— Wspominała o jakichś obrączkach. Czemu były tak wyjątkowe? 
 

— Wraz z żoną kazaliśmy wygrawerować sobie na nich hasło i login 

do forum Upadłych. Nie uważam tego już za jakąś tajemnicę, szczególnie 

teraz, kiedy być może przyjdzie nam umrzeć. 
 

— Wszyscy kiedyś umrzemy. Myślisz, że w sytuacji, gdy to wszystko 

może się zakończyć, warto pozbyć się sekretów i powiedzieć je komuś, kto 

powtórzy je w najbliższym barze? 
 

— Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. 
 

— Wróćmy jednak do twojego postrzegania rzeczywistości. Nie 

jesteśmy tu sami, prawda? 
 

— Nie jesteśmy — obok przyszłego gawędziarza, który będzie 

opowiadał tę historię samemu Rorsarchowi, bohaterowi z Radomia, 

Niemy zobaczył drugiego siebie. Tego złego — nie jesteśmy sami — 

powtórzył. 

— Dlaczego nie bierzesz leków? 
 

— Nie ufam tabletkom. Myślę, że oni chcą mnie otruć. 

Unieszkodliwić i porzucić gdzieś na pustyni. 
 

— Kto jest tu z nami? 
 

— Ten drugi. Tak go nazywam. 
 

— Co w tej chwili mówi? 
 

Niemy chwilę zatrzymał się wpatrzony w przestrzeń obok 

rozmówcy, wierząc, że stoi tam ten drugi. 
 

— Mówi, żebyś udowodnił, że można ci zaufać. 
 

— A co, jeśli nie mogę udowodnić? 



— To wtedy ci nie zaufam — odparł Niemy. 
 

— On nie jest prawdziwy. To jest prawda, którą musisz 

zaakceptować. Inaczej może być naprawdę groźnie. Popatrz — Gniewny 

pomachał ręką w miejscu, w które jeszcze przed chwilą wpatrywał się 

Niemy. 
 

— To go tylko irytuje i wiesz dobrze o tym. Nie chcesz poczuć jego 

gniewu. 
 

— Jak to jest, gdy on się gniewa? 
 

— Wtedy boli mnie głowa, czasem tracę przytomność. Ale on dba o 

to, żebym nie upadł i przejmuje wtedy kontrolę. Teraz mieszka w mojej 

przeszczepionej lewej ręce — pokazał mu wnętrze dłoni — I będzie dbać o 

moje bezpieczeństwo. Jedyna osoba, której mogę faktycznie zaufać. 
 

— Dlaczego? 
 

— Nie zawiedzie mnie i nie opuści. Pozostali chcą to zrobić. Wiem, 

że ta, która podaje się za moją żonę romansuje z Grave'm. Jestem 

zazdrosny. Wiem o tym, ale jestem bezradny. 
 

— Porozmawiaj z nią. 
 

— Porozmawiać...? Hmm... 
 

— Rozmowa to najlepsze rozwiązanie w większości możliwych 

problemów. Problem tkwi w tym, że ty nawet nie wiesz, czy ta rozmowa 

rozgrywa się naprawdę. Czy nie obudzisz się za chwilę w samochodzie i 

uznasz, że gdy ostatnio zamykałeś oczy, byłeś kilkadziesiąt kilometrów 

wcześniej. 
 

— Tak, dokładnie. Nie mam żadnej gwarancji. 
 

— Weź tabletkę. 
 

— Nie. Nie ufam tabletkom. 
 

— Opowiedz mi o swoich snach. 
 

— Sny...? Skąd to pytanie? 
 

— To może być istotne. 
 

— Nie wiem, co było, a co nie było snem, może to wszystko to jest 

sen, a jadę do tej bazy tylko po to, by zginąć i się obudzić. 
 

— Dlatego tam jedziesz, prawda? Nie ma innego celu. Chyba, że 

pokuta, żal za grzechy. Grave i Adam są lojalni swojej mafii, która swoją 

drogą okazała się być całkiem sensownym rozwiązaniem anarchii w 

Poznaniu. Dziś to miasto o coraz lepszej reputacji. To nie jest powód, dla 

którego ty jedziesz. Twoja żona jedzie tam ze względu na ciebie. Julia to 

pomoc, ale jedzie ze względu na Łazarza, który został przez was 

namówiony do wzięcia udziału w akcji. A ty, ty jedziesz tam, żeby się 



obudzić. Dlatego nic nie mówiłeś, dopóki nie doznałeś uczuć, które 

przyniosły ci wrażenie życia w rzeczywistości. Nie chciałeś się wiązać z 

tym światem, bo zbyt wiele straciłeś przed laty. Wolałeś odciąć się i 

udawać niemego. A teraz chcesz się obudzić i być tego pewnym. 
 

— Obudzić...? Tak, chcę się obudzić. Mam tego dosyć. 
 

— Nie chciałeś sobie jednak odbierać życia. Bałeś się? Miałeś zasady 

moralne? To dobre pytanie, szczególnie w tych czasach. Mogłoby się 

zadawać, że nie ma nadziei. Ale mi się wydaje, że jest. Ukryta, czy wręcz 

skrywana, ale jest gdzieś tam, głęboko. W pewnej chwili zauważysz, że 

twoje dotychczasowe przekonania są oparte na błędnych założeniach. 

Zobaczysz. Ale nadzieja pozostanie. Mówi się, „nadzieja umiera ostatnia”. 
 

— Zobaczę. A co z tobą? 
 

— Ja będę zmierzać na północny zachód. Jest wielu podróżników, o 

których słyszałem i których mam zamiar spotkać. Chcę też opowiedzieć 

ludziom o was, by wasza historia nie zginęła. 
 

— Kim ty tak naprawdę jesteś? 
 

— Podróżnikiem. Pielgrzymem. Gawędziarzem. Najemnikiem. 

Pustelnikiem. Turystą. Nauczycielem. Uczniem. Twórcą. Niszczycielem. 

Każdym i nikim zarazem. Nie zawracaj sobie tym głowy. 
 

Jeszcze kilka opowieści zostało opowiedzianych. O Upadłych, o 

Ibrahimie, o Asili, o czcicielach demonów, o mafii, o mutantach, o 

homunkulusach, o Zero. 
 

Falująca na wietrze kurtka z jakimś napisem wydrapanym nożem to 

rzecz, w którą Niemy długo się wpatrywał, zanim Gniewny nie zniknął 

wraz z nią za horyzontem. Czas ruszać. Poczuł się znacznie lepiej, 

zrzucając z siebie ciężar tego wszystkiego. Jego obawy i grzechy. Głęboko 

zamyślony siadł w samochodzie, czekając, aż reszta wsiądzie, Adam 

uruchomi silnik i zabierze ich tam, w stronę przeznaczenia. 
 

Przeznaczenie? Dobre sobie. Czy istnieje coś takiego jak 

przeznaczenie? Los. Dola. Fatum. Predestynacja. Karma. Czyż nie jest 

ono wymówką głupca w chwili klęski, która często jeszcze nie nadeszła? 
 

Czy ta chwila odbywa się naprawdę? 

Czy to tylko wytwór mojej wyobraźni? 
 

Dlaczego powiedzieli mu wszystko? Po co się zgodzili? Jaki to miało 
 

sens? 
 

Jaki sens ma spowiedź w konfesjonale? 
 

Już dawno dostrzegłem, jak destrukcyjna bywa ślepa wiara. 

Człowiek jest beznadzieją samą w sobie, ale jest pierwszą i ostatnią 
 



rzeczą, w jaką powinniśmy wierzyć. Tak myślę. 
 

Nie będąc pewnym, czy ostatnia rozmowa faktycznie miała miejsca, 

Niemy wyjrzał przez okno samochodu, oglądając kolejne opuszczone 

miasto. Podłoże zdawało się nie być do końca stabilne. 
 

— Gdzie jesteśmy? — zapytał Niemy. 
 

— Właściwie na miejscu. Jeśli spojrzysz uważniej, zobaczysz tam w 

oddali kompleks budynków wojskowych i samą elektrownię — 

odpowiedział mu Grave — musieli ją budować w pośpiechu z racji 

niebezpiecznych czasów. Nie tak, jak z Żarnowcem, gdzie czekaliśmy 

kilkadziesiąt lat i wiedzieliśmy, że w końcu ją wybudują, tu wszystko szło 

znacznie sprawniej, co nie znaczy, że dobrze. Powinniśmy obadać teren, 

bo widzę, że zakopiemy się, jeśli będziemy dalej tak jechać. 
 

Niemy z Adamem wysiedli. Faktycznie, koła były prawie zakopane. 

Co gorsza, zdawało się, że powoli zagłębiali się w piasku. 
 

— Zawracaj, trzeba znaleźć inną drogę. 
 

Grave podniósł kciuk na znak, że zrozumiał i wrzucił wsteczny z 

zamiarem objechania miasta. W tym czasie z piasku wyłonił się 

kilkumetrowy robak, który chciał trafić pozostałych na miejscu, ale 

odsunęli się i ten wpadł z powrotem do ziemi, w którą bez problemu się 

zanurzył, jak gdyby była to woda. Wymieniwszy łączące ostrzeżenie z 

przerażeniem spojrzenia towarzysze rozbiegli się w stronę równoległych 

domostw i przystanąwszy na gankach wyczekiwali na robaka. Nie musieli 

długo czekać, gdyż zmutowany obojnak znów wyskoczył, tym razem na 

znacznie większą wysokość i trafił na dach domu, przed którym skrył się 

Adam. Teraz było więcej czasu, by przyjrzeć się tej dziwnej formie życia. 

Powierzchnia skóry przywoływała nieco skojarzenie ze skórą jakiejś 

jaszczurki lub żaby, spore żółte oczy wskazywały na możliwość 

kierowania się zmysłem wzroku. Tuż pod nimi miał otwór gębowy z 

ostrymi zębami. Ześlizgnął się po dachu i oberwał serią z anti—materiela 

i M4A1 od obu swoich planowanych ofiar. 
 

Larwa padła, zdawałoby się bez życia, ale po chwili w przeraźliwym 

spaźmie wykonała pionowy obrót o sto osiemdziesiąt stopni i wkopała się 

z powrotem w ziemię. Już nie wyskoczyła. 
 

— Co to miało być? — wyraził zaskoczenieNiemy. 
 

— Chyba po tak długim czasie spędzonym na Polskich Pustkowiach 

nie jesteś czymś takim zaskoczony? — rzucił Adam — Wracajmy do jeepa 

i naszych. 
 

Tak też zrobili, po czym objechali miasto i byli coraz bliżej bazy. 



 
 

Czuję się jak dziecko, które bawi się w wojnę. A raczej uczestniczy w 

zabawie po jej zakończeniu. Czuję bezsens. Brak celu. Nie widzę go... 
 

A powinienem, czyż nie? 

Powinienem. 
 

Pierwsze mutanty, humanoidy. Ze znudzeniem opróżniam 

magazynek i faszeruję ich ołowiem. Nie liczę, ile ich nadchodzi. Nie 

obchodzi mnie to. Nie wiem, po co tam idę, zupełnie zapomniałem. Nie 

mam pojęcia, po co... 

Chyba żeby umrzeć. 
 

Ale to w sumie bez sensu. Nie, nie umrę tam, tam dokona się coś 

innego. 
 

Tam dokonam przeistoczenia. Zostanę bogiem. Czemu nie? Kreuję 

własną rzeczywistość... a jeśli pomyślę, że nadejdzie kolejna fala 

mutantów, to nadejdzie? Tak, tak się stało! A jeśli pomyślę, że ich nie ma 

i baza jest pusta? Tak, wszystko się zgadza, panuję nad tym. Ty stoisz 

obok mnie i kierujesz moją ręką. Razem i osobno. Wchodzimy, nie 

patrzymy na wystrój. Wszystko się zamazuje. Rozmywa. Nie wiem, gdzie 

jestem. Nie jestem tam. Jestem gdzieś indziej. 

 

Niemy otworzył oczy. Był w samochodzie. Przy nim została Ruda, 

pilnował ich Łazarz z okiem w lunecie. 
 

— Co się stało? 
 

— Straciłeś przytomność... Ostatnio za często ci się to zdarza. To 

może być groźne... — wyraziła swoje obawy dziewczyna. 
 

— Gdzie reszta? 
 

— Poszli z Julią, żeby ta im pokazała tajne przejście. 
 

— Idę z nimi... 
 

— Nie ma mowy, padniesz tam po drodze... 
 

Nie zważając na jej słowa, stawił się na równe nogi i wybiegł z auta 

w stronę wejścia do kanałów. Otworzył właz i zszedł po drabinie, nie 

przejmując się za bardzo smrodem i brudem. Co ciekawe, na powierzchni 

było wyjątkowo spokojnie. 
 

Nie odczuwał za bardzo strachu, był zaślepiony emocjami. 

Narastający gniew na Grave'a. W tym miejscu wszystko jest możliwe... 
 

Pełzały do niego trzy larwy, wyższe od niego jakieś półtora raza, 

bardzo podobne do tej, którą spotkał w mieście, tylko nieco mniejsze. Z 

początku powolne, potem przyspieszyły i od razu jedna padła ze 



zmasakrowaną od M4 twarzą. Dwie pozostałe przy życiu zareagowały na 

to wybiciem się (wykorzystanie praw fizyki) i poszybowaniem w stronę 

Niemego. W istnym szale pozbawił je tego, co miały w głowach, strzelając 

im prosto w paszczę. Spotkał po drodze jeszcze kilka takich, aż natrafił na 

liczne, bo złożone z co najmniej kilkunastu larw, które otaczały Grave'a, 

Adama i skrytą za nim Julię. Załatwili już wiele, ale nadal było bardzo 

niebezpiecznie. Uważając, by jeszcze w nich nie trafić, Niemy zaczął 

zabijać kolejne larwy. Gdy skończył się magazynek, szybko przeładował. 

Przerzuciły się na niego, co było dla nich błędem. Po kilkudziesięciu 

sekundach jedynymi ruszającymi się obiektami była czwórka ludzi. 
 

— Widzę, że czujesz się znacznie lepiej — skomentował fakt Grave 
 

— Tak, znacznie, znacznie lepiej — odpowiedział mu Niemy — jaki 

jest plan? 
 

— Tu, zaraz — Julia wskazała na schody — jest to ukryte wejście. 

Wchodzimy, oczyszczacie pomieszczenie, jeśli jest taka konieczność i po 

prostu pozbywacie się wszystkiego, co nie powinno tam być. W sumie nas 

tam nie powinno być, ale mniejsza o to. Ja się za bardzo wam nie 

przydam, więc może już wrócę? 
 

— Znasz mniej więcej rozkład pomieszczeń, a powrót może być 

jeszcze bardziej niebezpieczny — oznajmił Adam 
 

— Szczerze w to wątpię. Ale sprawdzam was tylko, chcę pójść tam 

na własne ryzyko, muszę zobaczyć, jak zajmujecie się tymi mutantami! 
 

— No, dobra. Chociaż mam wrażenie, że to rzecz, której będę 

żałować najbardziej. Ale wchodzimy. 
 

Grave wszedł na początku, za nim Niemy, Julia i Adam, chroniący 

tyły. Znajdowali się w pomieszczeniu, które wyglądało na więzienie. 

Możliwe, że więźniów zrzucano do larw. W zamkniętych celach było 

trochę zwłok, ale nikt ich nie pilnował. 
 

Eksploracja piętra wykazała, że nikt się na nim nie znajdował, 

absolutnie nikt. Żaden mutant. Komputery działały, ale nie miały 

połączenia z internetem. 
 

— To bardzo dziwne, ostatnim razem było tu ich mnóstwo — 

zdziwiła się Julia. 
 

— Możliwe, że się przenieśli? — zapytał Adam. 
 

— To nie takie głupie, w końcu po coś mnie przewozili. 
 

— Czyli pomijając fakt żarłocznych robali, baza 

najprawdopodobniej jest bezpieczna, tak jak przewidywano i Vinazzini 

mogą tu zakwaterować swoje oddziały. 
 



— A więc o to chodzi! 
 

— Od samego początku... myślałem, że wiecie. Zresztą, mieliśmy 

tylko potwierdzić te informacje. Uzbrojenie to zwykły środek 

bezpieczeństwa. 
 

— Musimy przeszukać pozostałe piętra — oznajmił Niemy — 

zjedźmy może na dół, w razie problemów, odetniemy dostęp do niższych 

poziomów i wrócimy na górę. 
 

— Jak planujesz to zrobić? 
— Choćby odciąć kable, zniszczyć przyciski, itp. cokolwiek tam jest, 

nie jest nieśmiertelne i po jakimś czasie się to naprawi, a przynajmniej 

będzie gwarancja, że się nie wydostanie. 
 

— Chyba nie uważałeś jednak, mutanty zmieniły miejsce pobytu i 

już ich tu nie ma. 
 

— Ale larwy okupują kanały i pobliskie miasto. Zjeżdżamy. 
 

Podeszli do windy i bez słowa dali nacisnąć Niememu przycisk. 

Zjechali na piętro —1. Technicznie znajdowało się ono jeszcze niżej niż 

kanały. Wystrój był podobny, ale atmosfera była jeszcze cięższa. 
 

— Łazarz mówił — zaczęła Julia — że na tym piętrze można się 

spodziewać nieudanych eksperymentów i tym podobnych. 
 

— Łazarz? Skąd on może to wiedzieć? 
 

— Och, miałam o tym nie wspominać. On tu pracował. 
 

— Pracował tu? I nie powiedział nam o tym? Gdyby było groźniej, 

to, co wie, mogłoby się okazać nieocenioną pomocą... 
 

— W każdym bądź razie na pewno nie mieli ochoty brać nieudanych 

eksperymentów. Śmierdzi tu. 
 

Szybko odkryli źródło nieprzyjemnego fetoru. Najbliższe otwarte 

pomieszczenie zajmował mutant grubszy niż najbardziej spasiony 

egzemplarz pożeraczy, jakiego zdarzyło im się spotkać. Trudno było 

określić, czy żyje, czy nie. Cielsko rozpływało się po podłodze. Ciekawscy 

weszli do środka, bo trzeba było to sprawdzić. 
 

— Dobra, mamy tu pożeracza, ale jest grubszy niż każdy, jakiego 

widzieliśmy wcześniej — relacjonował do małego zielonego radia Grave. 
 

— Ty, skąd masz to radio? Od Dona? 
 

— Ano. Trzeba mieć kontakt. 
 

Deptali po ciele mutanta. Było to bardzo nierozważne, szczególnie, 

że nie wiedzieli jednego; on żył. Był jednak zbyt spasiony i wygłodzony, 

by mógł się poruszać. Gdyby pamiętał język polski, pewnie zawołałby do 



nich „hej, to mój brzuch! Nie deptać mi po nim!”, ale mózg zmniejszał się 

wprost proporcjonalnie do wzrostu masy tłuszczowej. 
 

— Myślicie, że on myśli i czuje jak człowiek? — zapytał Adam, gdy 

zobaczył, że ten się w niego wpatruje, ale nie rusza się zbyt dynamicznie. 
 

— Raczej nie — odpowiedział Niemy i strzelił w głowę 

wynaturzenia, skracając jego cierpienia. Julia stała za drzwiami, nie 

mogąc patrzeć na to okropieństwo. 
 

W kolejnych pomieszczeniach widzieli na przykład człowieka, 

któremu całkowicie zeszła skóra, odsłaniając zmizerniałe i odpadające 

mięśnie; karłowate mantykory, które nigdy nie urosły powyżej wysokości 

pół metra; mężczyznę z trzecią ręką, którego stan jednak wykluczał 

rozmowę. I to wszystko w tych otwartych celach. Rzecz w tym, że od 

wyniesienia się mutantów, te wszystkie ofiary losu powinny już umrzeć. 

Ale żyły, jak gdyby ktoś je dokarmiał... 
 

Karłowate mantykory w liczbie cztery nie atakowały. Wzniosły się 

jednak i wleciały przez dziurę wysoko w ścianie. Sufit rzeczywiście 

znajdował się na dość spore wysokości, co najmniej czterech metrów. 

Zatrzymali się przed dwumetrowymi żelaznymi drzwiami. 
 

— Julia, schowaj się, otworzymy te drzwi. 
 

— Nie, nie otwierajcie ich... 
 

— Czemu? Może jeszcze powiesz, że wiesz, co się za nimi znajduje? 
 

— To... 
 

Drzwi otworzyły się z potężnym skrzypnięciem. Ubrany w czarną 

szatę homunkulus był tym, który za to odpowiadał. Kilkanaście metrów 

za nim dało się dostrzec gigantycznego mutanta, który wyrósł do 

rozmiarów jakichś czterech metrów noszącego lekką zbroję skórzaną 

zapewniającą podstawową ochronę. Oczy chronił metalowy pasek 

obejmujący również okolice uszu. Gdzieś w tych okolicach latały mu małe 

mantykory. 
 

— Broń na ziemię — oznajmił stojący bliżej, inteligentny wróg — 

jeśli nie chcecie umrzeć, postąpicie zgodnie z poleceniem. 
 

Bohaterowie zawahali się. Julia w panice zaczęła uciekać. 
 

— Powiedzcie jej, żeby się zatrzymała i tu wróciła, albo strzelę — 

dopiero teraz zauważyli, że trzymał on pistolet laserowy, którym 

potrząsnął. Smukła i wydłużona twarz wyglądała jeszcze groźniej niż u 

tego, który uczestniczył w najeździe na Łódź. 
 

— Julia... zatrzymaj się i wróć tu — powtórzył Niemy — zachowywał 

on nienaturalny spokój. 
 



Dziewczyna przerażona upadła na podłogę, po kilku sekundach 

podniosła się i wróciła do grupy, kryjąc się za Adamem, który w dalszym 

ciągu stał na tyłach. 
 

— To może zamiast tak głupio stać, zaczniecie strzelać, albo 

rozmawiać? Pewnie macie mi coś do zaoferowania w zamian za wasze 

życia. 
 

— Kim jesteś? — zapytał Grave, który nie widział jeszcze żywego 

homunkulusa. 

— Jestem Ósmy. I to wszystko, co musicie o mnie wiedzieć. Tak 

naprawdę powinniście modlić się do swoich bogów o posiłki, bo, jak 

widzicie, wasza sytuacja jest naprawdę, naprawdę beznadziejna. Nie 

próbujcie sztuczek, zauważę to. Nie naradzajcie się w sprawie nagłego 

ataku, usłyszę to. Jeśli mnie pamięć nie myli, to ta dziewczyna uciekła 

nam jakiś czas temu. Tak, to na pewno ona — zastanawiał się, wskazując 

na Julię — Dobrze, dobrze. 
 

Krzyknęła. Gigantyczny mutant zbliżył się, ale nie mógł przedostać 

się przez mniejsze od niego dwa razy drzwi. 
 

— Nie drażnij go — oznajmił Ósmy — więc czas na to, byście 

poddali się po dobroci i zabieramy was do Żarnowca. 
 

Grave włączył jakiś czas przedtem radio. Chciał, żeby ich przełożeni 

znali sytuację. Ale w końcu zdał sobie sprawę, że słyszy echo. To samo 

słychać było gdzieś w pobliskim pomieszczeniu. Czy to możliwe, że...?! 
 

— Już do was dotarło? — kontynuował homunkulus — Zostaliście 

sprzedani. Tak, sprzedani! Wasi towarzysze z powierzchni pewnie już są 

wpakowani do ciężarówki. 
 

Julia upadła na kolana — Jak to sprzedani...?! 
 

Grave i Adam wymienili przerażone spojrzenia. Czy to możliwe? 
 

— Zero jest bardzo bogaty. Poznań potrzebował pieniędzy na 

rozwój. Czy kilka miliardów złotych na rozbudowę nie jest warte utraty 

szóstki ludzi i trochę sprzętu? 
 

— Nie wierzę... miałem zostać następcą... i Don Matteo wysłałby 

mnie na śmierć? 
 

Adam podniósł anti—materiela, swój wielkokalibrowy karabin 

wyborowy marki Steyr i strzelił, trafiając Ósmego prosto w głowę. Pocisk 

zatrzymał się jednak na zbrojonej czaszce. Oberwał jeszcze kilka razy i 

upadł, ale zdążył oddać kilka strzałów ze swojego pistoletu. Jednym trafił 

Adama w prawą dłoń. Wykluczyło to korzystanie z niej, a był 

praworęczny. Przepełniony bólem syk poprzedzający upadek karabinu na 



podłogę to zapowiedź jego końca. Kolejne dwa strzały otrzymał w klatkę 

piersiową. Upadł na plecy i obficie krwawiąc, patrzył na swoich 

przyjaciół, o których tak trudno w tym spaczonym świecie. 
 

— Modliłem się o śmierć spokojną... we śnie... 
 

— Przestań, nie umierasz! Adam! — Julia przeraziła się. 
 

— Pogodziłem się z tym... Nie ma sensu się wściekać... Tak być 

musi... 
 

Utkwiwszy oczy w lampach wysoko ponad nim, zamknął oczy. 
 

Grave odwrócił głowę. Był bezsilny. Gdyby Adam poczekał jeszcze 

chwilę... Niemy miał przecież asa w rękawie... Miał, ale nie zdążył go 

użyć, Adam zareagował za szybko. Teraz trzeba improwizować. 
 

— Przekonani? Nie martwcie się, dostąpicie zaszczytu 

przeobrażenia. 
 

— Przeobrażenia? Czy myślisz, że jesteście lepsi od ludzi? Za kogo 

się uważasz? 
 

— Zero doskonale to wszystko zaplanował. Nie ma wariantu 

niepowodzenia. Nowa rasa z ulepszonymi zmysłami i zwiększonym 

intelektem zaopiekuje się planetą znacznie lepiej niż delikatni i krusi, 

aczkolwiek wojowniczy ludzie. 
 

Wtedy nastąpił ten moment. Po wymianie spojrzeń Niemego i Julii, 

ta druga zaczęła krzyczeć, co rozdrażniło gigantycznego mutanta. 
 

— Przestań! Cichaj! — ostrzegał ją homunkulus i odwrócił się, by 

zatrzymać olbrzyma. 
 

W tym samym czasie Niemy otworzył szybko słoik z Krzysiem i 

rzucił go na plecy Ósmego, którego siła zdumiewała. Jedną ręką 

powstrzymał kilkadziesiąt razy większą należącą do jego 'kolegi' 

zniewolonego łańcuchami. To była kwestia czasu, aż mięs weżre się do 

mózgu, tak, jak w Łodzi. 

 

— Wielu was jest? 
 

— O ile mutantów są tysiące, o tyle homunkulusów może 

kilkanaście... To teraz... — nie dokończył, bo mięs właśnie wchłonął 

chroniony przedtem twardą, wzmacnianą jakimś metalem czaszką mózg. 

Gdy udało mu się tam dotrzeć, nie było mowy o regeneracji. Homunkulus 

stracił świadomość i upadł na kolana, a potem na twarz, a mięs radośnie 

pochłaniał wnętrze głowy sztucznego człowieka. Stał się większy i był 

gruby na jakieś trzydzieści centymetrów. 
 



— Już o jednego mniej... Dzięki, Krzysiu. 
 
 

Za chwilę kolejny homunkulus padnie. To tylko kwestia sekund. W 

starciu z większą ilością ten patent się nie sprawdził, ale wszystko 

wskazywało na to, że tylko ta dwójka znajduje się w ogromnej sali. Dalej 

są większe drzwi, zamknięte, zapewne po to, by umożliwić 

wyprowadzenie giganta. 

— Wiem o Zerze — przyznał się Niemy — o jego planach z 

Abdullahem, itd. Odpowiedz mi na pytanie: czy spotkamy się z Zerem w 

Żarnowcu? 
 

— Tak, będzie on tam na was czekał. Sam przerobił siebie na 

homunkulusa. Osiągnął więc nieśmiertelność jako pierwszy człowiek. 
 

— A Abdullah? 
 

— Nie chciał się na to zgodzić. Chyba widział coś złego w tego typu 

modyfikacjach. Jak dla mnie, to jest to jak najbardziej dobre. Zapewni 

długowieczność w dobrych warunkach najbardziej wartościowym 

jednostkom i... 

Upadł. Mięs już się nim zajął. 
 

— Krzysiu! — zawołał Niemy. 
 

Gigant widząc upadek Ósmego, podniósł jego ciało, gdzie znajdował 

się także Krzysiu. Zjadł ich na dwa razy. Niemy zaniemówił, ale Grave 

nakazał mu zostawić to i uciekać. Zwolnili przy Adamie. 
 

— Trzeba go jakoś pochować, albo coś... — zasmuciła się Julia. 
 

— Nie ma czasu, musimy wyjść na powierzchnię i ogarnąć, czy z 

naszymi wszystko w porządku. 
 

Wrócili drogą, jaką tam przyszli. Jednak przy wchodzeniu do 

kanałów pojawiła się wątpliwość. 
 

— Jeśli to prawda, co mówił Ósmy, to na pewno obstawili wejście 

do kanałów. 
 

— Nie może nas to przerazić, chociaż racja. Nie ma na tym piętrze 

okien, a musimy się spieszyć... chyba pozostaje zaryzykować. 
 

— W porządku. Julia niech się trzyma z tyłu. 
 

Ruszyli jak tylko szybko mogli i wkrótce znaleźli się przy drabinie 

na zewnątrz. Grave ostrożnie odchylił właz, by ogarnąć sytuację. 
 

Było gorzej, niż mogli przypuszczać. Obok jeepu stali nie mutanci, a 

kolejny homunkulus. Tym razem nie było tajnej broni w postaci mięsa, 

więc starcie może być bardzo problematyczne. Co gorsza, najmniejszy 

ruch nie mógł mu umknąć, więc wiedział już, że zaraz wyjdą tym 



wyjściem. Grave planował strzelić ze swojego kałacha w jego głowę, 

wyskoczyć, i obezwładnić go, ale to było z góry skazane na 

niepowodzenie. 
 

— Wyjdź, człowieczku — polecił odziany w metalową zbroję 

homunkulus — słyszę cię, widzę, czuję, nie ma potrzeby, byś się ukrywał. 

Pogódź się z tym, przegrałeś. 

Nie, nie przegrałem, chciał odpowiedzieć i myślał intensywnie o 

rozwiązaniu. 
 

— Tak, to koniec. Nad tobą stoi Dwunasty. Nie możesz się łudzić, że 

mnie pokonasz. 
 

Rozsądek wziął górę nad emocjami. Niemy postąpiłby inaczej. 

Grave odsunął całkowicie właz i powoli wyszedł. 
 

— Czy osoby w samochodzie są bezpieczne? 
 

— Tak, jak najbardziej. Niech ci, którzy są nadal na dole, także 

wyjdą. 
 

Niemy i Julia wyszli i stanęli obok Grave'a. 
 

— Wyjść! — rozkazał Rudej i Łazarzowi Dwunasty. Ci posłuchali się 

i wyszli zza auta. Małym szczegółem był miotacz ognia w ręku Łazarza. 

Dwunasty, oślepiony swoją pychą, nie odwracał się nawet — Na rozkaz 

Zero zostajecie przetransportowani do Żarnowca, gdzie dokona się wasze 

przeobrażenie. Odegracie wielką rolę w budowaniu Nowego Jeruzalem. 
 

Wtem Łazarz pociągnął za spust. Urządzenie zapłonowe zadziałało, 

wypluwając na homunkulusa falę ognia z rury. Reszta odsunęła się, a on 

sam niezbyt przejął się atakiem. Skóra trochę mu się stopiła, ale nie czuł 

tego, ponieważ nie posiadał zmysłów somatycznych. Zbliżył się do 

Łazarza i wygiął rurę miotacza, zaś Zieloniaka złapał za głowę i oderwał 

ją. 

— Nie! — wrzasnęła Julia — Nie! Nie! Nie! Konrad! 
 
 

Konrad był kiedyś policjantem, ale podczas wojny postanowił 

dołączyć do wojska, by walczyć w obronie ojczyzny. Rosjanie zamknęli go 

w bazie wojskowej i zmuszali do pracy przy elektrowni atomowej w 

Suchorzowie. Wywarło to na niego tragiczny skutek. Choroba 

popromienna nie zakończyła się jednak śmiercią, a po wyłysieniu i 

poparzeniu przechrzcił się na Łazarza, gdyż zmartwychwstał. Uratował go 

ktoś z rosyjskiej armii w czerwonym berecie. Szpieg, któremu zrobiło się 

żal biednego jeńca. Za złamanie zasad i uwolnienie Łazarza, został 

skazany na kilka lat, ale uciekł do Poznania. Łazarz zaś wrócił do 



Piotrkowa. Stan, w jakim zastał miasto, pozostawiał wiele do życzenia, ale 

odnalazł ocalałych, którzy okazali doświadczyć podobnego losu, choćby 

jeśli chodzi o zamianę w Zieloniaka. Jakiś czas później miał szczęście 

poznać Julię, której udało się uciec z tej samej bazy wiele lat później, ale 

wtedy już okupowanej przez mutantów, a nie przez Rosjan. Łazarz miał 

sobie za złe, że dał się złapać, chciał odegrać znaczącą rolę w wygranej 

Polski. Jak się okazało, w tej ostatniej, największej wojnie, trudno mówić 

o zwycięzcach. 

Wszyscy są przegrani. 
 
 

Ciało Łazarza, wciąż trzymające broń, upadło, a tuż obok jego głowa 

zamarła w kaprysie wiecznego niezadowolenia z życia. Jego marzenie, o 

którym myślał po przegranej, spełniło się, nie żył. 
 

Julia rzuciła się na jego zabójcę i jednym ruchem dłoni została 

pozbawiona większości narządów. W przypływie adrenaliny nie poczuła 

bólu tak mocno, ze wszystkich sił próbowała okładać bezlitosnego 

przeciwnika. Działanie to, oczywiście z góry skazane na niepowodzenie, 

to ostatnia rzecz, jaką zrobiła w swoim życiu obok wrzasków. 

— Konrad! Konrad! KONRAD! 
 

Homunkulus złapał i oderwał jej ręce, jednocześnie kopiąc ją w 

brzuch. Upadła kilka metrów dalej, ciągle próbując się poruszać. 
 

Zostali tylko Niemy, Ruda i Grave. Zupełnie tak, jak gdyby nigdy 

nie spotkali Adama, Łazarza i Julii. Z niedowierzaniem patrzyli na to, co 

się tu rozgrywało i w całą trójkę wstąpiło przeczucie, że lepiej jednak 

poddać się i potem powstać, niż walczyć w sytuacji, w której szans 

pozbawieni są już na starcie. 
 

— Miejcie więcej rozumu. Nie walczcie, poddajcie się. Nie musicie 

odkładać broni. I tak was zabiję, jeśli spróbujecie do mnie strzelać. Ten, 

kto potrafi tu najlepiej prowadzić, siada za kierownicą i będzie jechał 

zgodnie z moimi wskazówkami. Jeśli zboczy z kursu, może obawiać się o 

swoje zdrowie. Jeśli będziecie postępować zgodnie z moimi instrukcjami, 

nikomu nic się nie stanie — oznajmił, wyrzucając gdzieś na bok ręce Julii. 
 
 

 

Strach. 
 

Niepewność. 
 

Rezygnacja. 
 



Ruda podsumowywała sobie sytuację i wspominała utraconych 

przyjaciół. 

 

Adam z tej trójki towarzyszył nam najdłużej i najbardziej zdążyłam 

się z nim zżyć. Niezwykle utalentowany, nie tylko w walce, ale i 

retorycznie. Wspaniały mówca, każdego potrafił przekonać do swoich 

racji. Czy faktycznie mógł zostać oszukany? Czemu wysłano nas na 

śmierć...? Czy istniał choć cień szansy, że tak naprawdę Adam nie umarł i 

udał się w pogoń za nami...? 

Łazarz... Współczułam mu. Bez nadziei na bezbolesne i normalne 

życie próbował je sobie odebrać. Pewnie poczuł pewnego rodzaju ulgę; 

nie będzie musiał się męczyć już na tym świecie. Ale i tak nie mogę się z 

tym pogodzić. 
 

Julia była taka młoda i sympatyczna... promieniowała radością 

niczym ruda uranu, jak to się czasem mówi. A jednak teraz leży gdzieś na 

pustkowiach i nie powstanie już... 

 

Czy ich czeka taki sam los? Czy słońce będzie prażyć ich kości na 

złowieszczych piaskach dawnej Polski? Im dalej na północ się poruszali, a 

droga była to bardzo długa, tym stawało się coraz zimniej. 

Zdezorientowani nie zdawali sobie sprawy, gdzie tak naprawdę są, a 

zdenerwowanym i roztrzęsionym Grave'm kierował Dwunasty. Tylko on 

wiedział, jaki jest cel tej długiej, żmudnej, męczącej drogi do piekła. 

 

* 
 
 

Elektrownia Jądrowa Żarnowiec to polskie źródło energii atomowej 

budowane już w latach 1982 — 1990 w miejscu zlikwidowanej wsi 

Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim na północy Polski. Zmiana 

warunków ekonomicznych w Polsce po 1989 roku, a także długotrwałe 

protesty aktywistów i negatywny odbiór części społeczeństwa, który 

wzmógł się szczególnie po katastrofie w Czarnobylu, spowodowały, że 

prace zostały przerwane. Jednak w 2010 roku Żarnowiec został uznany 

za najlepsze miejsce do budowy takiej elektrowni, co poskutkowało 

planami wysuniętymi dziesięć lat do przodu i ich realizacją. Mówi się, że 

ta w Suchorzowie, budowana w pośpiechu i z konieczności nie mogłaby 

mocą, jak i bezpieczeństwem i dopracowaniem dorównać tej na północy. 
 



O ile na południu i w centrum Polskich Pustkowi było względnie 

znośnie, Północne Pustkowia, zwane też przez niektórych Mroźnymi, 

zapewniały ekstremalne warunki i przeżyć mogli tylko najwytrwalsi z 

najbardziej wytrzymałych mieszkańców. Mówią, że temperatura musiała 

spaść zaraz po wojnie. Nie jest łatwo to wytłumaczyć, ale to tylko jedna z 

wielu anomalii na tych terenach. Występowały tam mutanty, które 

musiały się jakoś przystosować do trudnych, nawet dla nich, warunków i 

zmuszone były do adaptacji w tym nieprzyjaznym środowisku. To tu, 

mawiają, udał się mityczny w niektórych kręgach Rorsarch, choć nie do 

końca było wiadomo, w jakim celu. 

Wyczerpanie bardzo dręczyło bohaterów, szczególnie, że 

homunkulus nie dawał im nawet kilku minut na odpoczynek. Szczególnie 

dotknęło to Grave'a, który zmuszony był prowadzić. Nie tylko fizycznie, 

ale i psychicznie — co chwilę słyszał, że jeśli się zatrzyma, albo zjedzie z 

kursu, bez wahania zostanie zabity, a przed tym jego towarzysze. Zależało 

więc od niego bardzo wiele. Ale miał ten żal, czuł się, jakby prowadził ich 

na rzeź. 
 

Już z daleka było to widać. Ponad siedemdziesiąt hektarów samej 

elektrowni i prawie pięćset przeznaczonych na zaplecze budowlane i 

obiekty wspierające. Dało się zauważyć w pewnym momencie Jezioro 

Żarnowieckie i elektrownię szczytowo—pompową, swoją drogą, 

największą w Polsce, która z początku miała być akumulatorem energii 

dla tej atomowej. 
 

— Zatrzymaj się! — usłyszał Grave, gdy dotarli na miejsce — 

wysiadać! Wziąć broń! Tą z bagażnika zajmą się potem mutanci. 
 

Na zewnątrz padał śnieg. Nie był to zwykły śnieg, przybrał barwę 

pomarańczową. Im bliżej celu, tym mniej zostawało na ziemi. 
 

Wprowadzeni do głównych drzwi malowanego w szarych barwach 

budynku, wiedzieli, że oto zbliża się koniec. 
 

Ze wszystkich stron oglądali ich mutanci, głównie ci humanoidalni. 

Więc to jest to miejsce, którego szukali. Mijali kolejne korytarze, drzwi i 

sale. Łatwo było się w tym pogubić. Dotarli wreszcie do pomieszczenia, 

które wyróżniało się. Ściany ozdobione zdjęciami i wycinkami z gazet, 

nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Bogato wyglądający dywan we 

wschodnie wzory. Biblioteczka z różnymi tytułami. Naprzeciw wejścia 

drewniane biurko, na którym stał monitor podłączony do stojącego obok 

stacjonarnego komputera. Ponadto trochę pojedynczych papierów i 



książek. Jedną trzymała postać na obrotowym krześle siedząca do 

przybyłych na razie tyłem. Niemy rozpoznał książkę. Księga Życia. 
 

— „...Boże, pozwól nam żyć wieczność w jedności. Boże, nie pozwól, 

by wojna znów zniszczyła dziedzictwo naszej rasy. Boże, wybacz nam 

nasze błędy. Boże, zasiej świadomość w umysłach swoich dzieci, by 

wszystkie dążyły do tego samego celu, jedności. Boże, błogosław nas 

wszystkich. Nie pozwól spłonąć nam w ogniu tysiąca słońc. Amen.” 
 

Postać przerwała i odwróciła się. Łysy mężczyzna, niezbyt 

urodziwy, z licznymi bliznami. Pomarszczona skóra o niejednolitym, acz 

jasnym kolorze. Drobne, niebieskie oczy, czarna szata. To on, Niemy już 

wiedział... 

 

— Abdullah podzielał zdanie swojego przyjaciela, którego imienia ni 

nazwiska nikt nie znał. Mówili o nim, używając pseudonimu Fallen 0. Był 

ważniejszy nawet od Abdullaha. On podzielał jego zdanie na temat tego, 

że nie każdy człowiek zasługuje, by dożyć utworzenia Nowego Jeruzalem. 
 

— Stąd elitarność grupy... — zdał sobie sprawę Niemy. 
 

— Oczywiście, dokładnie stąd. Postanowili wspólnie oczyścić kraj z 

ludzi nieprawych, zostawiając tylko wybranych, których starannie dobrał, 

zapewniając im nieco mniej rozgarniętych i poinformowanych ludzi 

koniecznych do rozrodu i przetrwania gatunku. 

 

— Zero... — wydusił z siebie Niemy. 
 

— Tak. I nie będę wam przedstawiał żadnego innego imienia — 

odpowiedział — zostaliście już na pewno poinformowani, że zostaliście 

legalnie sprzedani? 
 

— Jak to możliwe? 
 

— Po prostu. Poznań potrzebował dwóch rzeczy. Po pierwsze, 

jednolitej władzy zapewnionej przez ukrócenie wojen gangów. To 

załatwiliście im wy. Po drugie, pieniędzy. Można powiedzieć, że to 

również załatwiliście im wy. Doskonały wybór. Pastalli tak naprawdę 

wiele się domyślali. Usunęli Ibrahima. To dowód na to, że nie byli tymi, 

którzy zasługiwali na życie w nowym świecie. 

— Dlatego zorganizowali ten zamach na Ibrahima... 
 

— Tak. Federacja Polska próbuje poszerzyć swoje wpływy ze 

wschodu na zachód. 
 

— Ale przecież Poznań należy do Federacji! 
 



— W tym rzecz. Gdy pozostałym kantonom skończy się gotówka, 

będą musieli przystać na moje warunki. 
 

— Co planujesz z nami zrobić? 
 

— Nie jest to jakaś wielka tajemnica. Choć myślałem, że będzie was 

więcej... nie chciałem robić łapanki na ulicach jakiegoś miasta. Po prostu 

poradzenie sobie z mafią dowodzi, że jesteście jednostkami wybitnymi. 

Zaczynając od początku: to wam Gorzów zawdzięcza powrót do bycia 

tętniącym życiem miastem, bo rozwiązaliście problem bandytów i to w 

sposób, jakiego bym się nie spodziewał. Przeciągnęliście ich przywódcę 

na swoją stronę i zabiliście, zanim dostał się do schronu, imponujące! 
 

Ruda rzuciła Niememu ledwo zauważalne pełne wyrzutu 

spojrzenie, po czym Zero kontynuował. 

— Pomijając już fakt, że to ta sama osoba, która przeszkadzała nam 

w Poznaniu, Suchorzowie i nie tylko. Idąc dalej, pozbyliście się 

zagrożenia ze strony bardzo niebezpiecznego kultu w Chwalęcicach. 

Muszę też podziękować osobiście tej pani — zwrócił się do Rudej — za 

transport Khashma do meczetu. Tak chciał umrzeć, blisko swojego Boga i 

ty mu to zapewniłaś. Dziękuję — nie spodziewając się cienia uśmiechu, 

mówił dalej — rozbiliście w pył imperia brudu dwóch mafii w Poznaniu, 

czym doprowadziliście Vinazzinich na sam szczyt. Ty — zwrócił się do 

Niemego — obroniłeś Łódź przed armią mutantów, mało tego, z 

towarzyszącym im Piątym, czyli homunkulusem, które zgładzić jest 

niezwykle trudno. Nie mogłem uwierzyć, gdy to usłyszałem. 
 

— Nie byłem sam — odpowiedział. Postanowił przemilczeć to, jak 

mu się to udało. 
 

— Nie mniej jednak, przeżyłeś. Mało komu by się to udało. 

Pomijając już fakt, że przetrzebiłeś moją armię, to był to czyn godny 

wyrazów uznania. I te wszystkie elementy składają się na pełny obraz was 

jako bohaterów wielu miast. Bohaterów całej powojennej Polski. 

Anonimowych, których zniknięcia nikt nie zauważy. Nie, to złe słowo. Nie 

znikniecie. Dokonacie przeobrażenia. 
 

— Co masz na myśli...? 
 

— Staniecie się czymś więcej, niż ludźmi, czymś więcej, niż 

mutantami. Uczynię z was homunkulusy. 
 

— Nie! — krzyknęła Ruda i z ukrytego dotąd pistoletu strzałkowego 

wystrzeliła pocisk z kwasem prosto w mostek Zero. 
 

Spotkało się to z natychmiastową reakcją Dwunastego, który złapał 

ją od tyłu i podniósł do góry, a ta machała nogami. Zero nie przejął się 



tym za bardzo, wyjął po prostu strzałkę, nie trudząc się domyślaniem, co 

też było w środku. 

— Dziewczyna zostaje tutaj, a mężczyzn wrzuć na arenę. 
 

— Co to ma znaczyć? — oburzył się Grave. 
 

— To, że... sami zobaczycie. 
 

Cała trójka dostała niepostrzeżenie zastrzyki na uśpienie ich na 

jakiś czas. Nagle, bez ostrzeżenia. Ciemność. 

 

* 
 
 

Niemy otworzył brudne powieki i z niesmakiem zauważył, że nadal 

żyje. Gdy był nieprzytomny, założono mu obrożę, do której łatwo przypiąć 

smycz. Tak samo Grave, który obudził krótko przed nim. Znajdowali się 

w małym pomieszczeniu z dwojgiem drzwi. Jedne były zamknięte, drugie 

to właściwie kraty, za którymi w oddali dało się zauważyć mutantów na 

trybunach. Zapewne to elita intelektualna gatunku, bo stali na miejscu, 

wznosząc czasem jakieś okrzyki ekscytacji. 
 

— Jak się czujesz? — zapytał Grave. 
 

— Bywało lepiej... gdzie my jesteśmy? 
 

— Wygląda na to, że zaraz wyjdziemy na arenę. 
 

— Arenę... 
 

— To chyba oznacza, że będziemy musieli walczyć — przyznał z 

niechęcią. 
 

— Walczyć, powiadasz... — Niemy ukrywał pewnego rodzaju 

satysfakcję. Rozwiązanie objawiło się samo. O to przecież chodziło mu od 

dawna. 
 

— Chcę, żebyś wiedział, że naprawdę mi przykro z tego powodu. Ale 

gdy już przejdziemy przez te drzwi, proszę, nie miej mi za złe, że próbuję 

przeżyć. 
 

— Nie przejmuj się. Walcz najlepiej, jak potrafisz. Wiadomo coś o 

broni? 
 

— Zapewne bardzo różnorodna. Biała, palna, jaką sobie tylko 

wymarzysz. Podobno pobawimy się ze zwierzętami i będziemy musieli 

współpracować. Co potem, nie wiem. 
 

— Chcę mieć to już za sobą. 
 

— Dziękuję ci za wszystko — Grave wyciągnął rękę do uściśnięcia. 
 



— Również dziękuję — po chwili zastanowienia Niemy 

odpowiedział mu nie do końca szczerze i uścisnął jego dłoń – chodźmy. 

Musimy żyć, póki nie umrzemy. 
 

Z łatwością podnieśli kraty i skierowali się w stronę centrum areny. 

Przeszli po zimnym podłożu obsypanym sporą ilością piasku. Gdy wyszli, 

przywitały ich okrzyki w znacznej mierze negatywne. Ponad wejściem 

zauważyli lożę z Zero, który trzymał na smyczy Rudą. Otoczył się ochroną 

złożoną z kilku homunkulusów. 
 

Arena nie była pusta. Pośrodku ustawiono kilka rzędów otwartych 

metalowych szafek z półkami z różnego rodzaju bronią. Dlaczego 

pośrodku? Zapewne dla urozmaicenia, poza tym stanowią ochronę przed 

pociskami. Z drzwi naprzeciwko wyprowadzonych na łańcuchach zostało 

kilka stworzeń. Po pierwsze, znany już im obojgu grubas, tym razem z 

rękoma chwytającymi zębami wielki podwójny topór — labrys, który 

składał się z dwóch obuchów w kształcie zaostrzonego klina i styliska z 

twardego metalu. Poruszał się ociężale powoli do przodu. Wiele blizn 

zdobiło jego tłuste ciało, gdzie niegdzie został wykolczykowany. Po 

drugie, dwumetrowa, brązowo—brunatno owłosiona małpa — yeti, 

groźny przedstawiciel miejscowej fauny. Mówi się, że potrafią przerwać 

człowieka na pół. Po trzecie, nieco mniejszy, ale zapewne równie groźny, 

czworonożny gad o ciemnozielonej łusce. Nie było trzeba długo czekać, 

żeby przekonać się, na czym polega jego wyjątkowość. W niewiadomy 

sposób udało mu się wywołać z paszczy płomień, który poszedł do góry. 

Całą trójkę groźnych stworzeń prowadziło razem sześciu mutantów. 

Odpięli ich łańcuchy i nie trzeba było długo czekać, aż jeden skończył ze 

ściętą głową, drugi podpalony, a reszta zdążyła uciec. Niemy i Grave 

pobiegli w stronę szafek, by wziąć prędko jakiś karabin, bo to wydawało 

im się najodpowiedniejsze w tym momencie. Na prowadzenie wysunął 

się yeti, który skoczył na szafkę i spowodował jej upadek. Mężczyźni 

zdążyli wyjąć pierwszą lepszą broń. Grave'owi udało się złapać za 

miniguna Wulkan, z którego szybko zaczął strzelać. Niememu trafiła się 

dziwna rura bambusowa wypełniona czymś w środku. Przypominał 

sobie, co to jest. 

 

— To jest lanca ognista. Huǒ qiāng, jeśli znasz chiński — 

powiedziała Asila. 

— Niestety nie. 
 



— Ta lanca powstała w dziesiątym wieku. I co najlepsze, nadal 

działa. Wystarczy podpalić, zasięg to jakieś dwa metry. 

 

Podobną broń, tylko znacznie starszą, Niemy widział w arsenale 

Asili, córki Ibrahima. Z tą wiedzą i ze smokiem w pobliżu, będzie w stanie 

to wykorzystać. Pobiegł szybko w stronę smoka, który również się zbliżał. 

Nie trzeba było długo czekać, a paszcza wypuściła strumień ognia, który 

zapalił lancę. Na zasadzie działania miotacza ognia, udało się obrócić to 

przeciwko yetiemu, który unikając pocisków z jednej strony, z drugiej 

oberwał z ognia i gorących kawałków żelaza i ołowiu. Wiele pocisków 

trafiło go w plecy i głowę, po chwili padł na ziemię bez życia. Niemy 

prawie zapomniał o grubym mutancie z labrysem, który z szybkością 

niewspółmierną do właściciela, przeciął powietrze pomiędzy Niemym a 

smokiem. To również można łatwo wykorzystać. Niemy, unikając po raz 

kolejny zionięcia, wskoczył na plecy smoka. Ten próbował go zrzucić, ale 

pożeracz był szybszy, topór odciął głowę gada. Porzucał się jeszcze chwilę, 

a Niemy odbiegł na bezpieczną odległość, by móc szukać nowej broni. W 

tym czasie Grave z miniguna zakończył żywot mutanta, po czym upuścił 

broń. 
 

— Łatwo poszło — wyraził swoją ulgę Niemy, biorąc z półki katanę. 

Tak, jak kiedyś załatwił kapłana demonicznego kultu, tak dziś odbierze 

życie temu, który uwiódł dziewczynę podającą się za jego żonę. 

Zapakował sobie też dwa granaty do kieszeni. 
 

— No, już po nich, co teraz? — Grave rzucił spojrzenie w stronę 

Zero, który uśmiechał się dziwnie — nie musisz podnosić broni, wygląda 

na to, że to już wszystko... 
 

Wtedy Niemy zamachnął się mieczem na Grave'a. Wszystko stało 

się jasne. Celował w głowę. Ten zdążył paść i zablokować uderzenie swoją 

lewą nogą, metalową protezą. Wymierzył kopniaka w twarz Niemego, 

cofnął się i powstał. Ruda obserwowała to wszystko z przerażeniem, zaś 

Zero z satysfakcją, widocznie pranie mózgu nie będzie potrzebne. 

— Jak po tym wszystkim możesz...?! 
 

Przerwał, bo prawa ręka Niemego właśnie wybiła mu ząb. Pochylił 

się. Trochę krwi skapnęło na ziemię. Zrobił szybki przewrót w przód, by 

dobyć jakiejś broni, udało mu się złapać wekierę z metalowym styliskiem 

i głowicą nabijaną ostrymi kolcami. Teraz on się zamachnął i napotkał 

blokadę ze strony katany Niemego. Prędkość kolejnych uderzeń 

zdumiewała. Wtedy Grave kopnął przeciwnika swoją metalową nogą 



prosto w wątrobę. Niemy upadł obok szafki i wziął w drugą rękę jeden z 

leżących pistoletów i strzelił kilka razy. Dwa pociski trafiły, ale w 

przypływie adrenaliny Grave niewiele sobie z tego zrobił. Niemy zostawił 

pistolet i wykonał pchnięcie, w tym samym czasie Grave uderzył swoją 

bronią. 
 

— Dlaczego...? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi... — wydusił z 

siebie Grave. 
 

Lewy bark Niemego został prawie zmiażdżony wekierą. Jego katana 

zaś przebiła Grave'a między żebrami. 
 

— Od samego początku chciałeś odebrać mi tę, która podawała się 

za moją zmarłą żonę... Może to nie ona, ale jednak zapałałem do niej 

uczuciem... 
 

— Nie wiesz, co mówisz... to naprawdę ona... 
 

— Powinieneś był poznać... to ty wygrawerowałeś dla nas login i 

hasło na obrączkach... 

— A ty zabiłeś z zazdrości Szefa, czyż tak nie było? I dlatego 

czerpiesz satysfakcję również z tej chwili? 
 

— Gdyby nie to, on zabiłby nas. Przejąłby schron razem ze swoim 

gangiem. 
 

— Mylisz się. Spędziłem z nim dobre parę lat i jestem pewien, że 

chciał postąpić dokładnie tak, jak powiedział. 
 

— No nic, zdarza się. 
 

Grave podniósł brwi i odrzucił broń, Niemy wysunął z niego miecz. 

Grave przybliżył się i sięgnął do kieszeni Niemego. Wyjął opakowanie 

tabletek. Risperidon. Otworzył. 
 

— Nie połknąłeś ani jednej tabletki... 
 

— Chcieliście mnie otruć, jak mogłem jeść tabletki od was? 
 

— Nie chcieliśmy cię, uch, otruć... chcieliśmy dla ciebie dobrze, 

żebyś nie miał tych dziwnych wizji, przywidzeń, przesłyszeń... żebyś żył w 

prawdziwym świecie, a nie tym swoim... 
 

Niemy uderzył go, a ten upadł. 
 

— Nie ma prawdziwego świata, Grave. 
 

Ten zdążył wypowiedzieć imię Rudej, po czym ostrze miecza zostało 

zatopione pod jego gardłem, przebijając serce. 
 

Grave zginął. Ruda 

zapłakała. Niemy 

się zaśmiał. 

Zero wstał i zaklaskał. 



 
 

— Mieliście naprawdę niewyobrażalne szczęście. Zwykłym ludziom 

nigdy nie było dane przeżyć apokalipsy. 

 

I właśnie tę szansę zmarnowałeś. 
 
 

— Imponujące widowisko. Brawo — pochwalił go Zero — za jakiś 

czas będziesz gotowy do przeobrażenia. Oczywiście twojego kolegę też 

wykorzystamy. Jego mechaniczna noga będzie wspaniałym dodatkiem, 

nie uważasz? 
 

— Może i racja. Najpierw jednakże potrzebuję czasu na 

rekonwalescencję. 
 

Ruda patrzyła na niego z niesmakiem. 
 

Bark Niemego został opatrzony. Leżał w szpitalu. Nikt do niego nie 

przyszedł. Tak, jak zaplanował. Po paru dniach, gdy poczuł się już lepiej, 

postanowił poszukać reaktora. Nauczył się, jak tam dojść z gabinetu Zero. 

Teraz pozostało tylko wszystko zorganizować. 
 

Wizyta u Zero w towarzystwie milczącej żony Niemego. 
 

— Zatem uważa pan, że nie powinno być żadnych podziałów na 

partie polityczne i rządy powinien sprawować jeden jednolity rząd o 

centralnych poglądach? 
 

— Tak — odpowiedział Fallen 0 i pokazał na Księgę Życia — tu 

wszystko spisaliśmy. To klucz do dobrego przeżywania czasu, jaki został 

nam dany. 
 

— Być może coś w tym jest. To samo, jeśli idzie o religie, racja? 
 

— Tak. We wszystkich są jakieś wspólne elementy, po prostu 

zostały inaczej przedstawione. Udowadniamy, że mity o powstaniu świata 

to tylko przypowieści spełniające rolę dydaktyczną, Jezus był równie 

prawdziwy co Budda czy Mahomet, żyli tylko w innym miejscu i czasie, a 

Bóg nazywany różnymi imionami to ten sam Bóg. 
 

— Czy nie odczuwa pan wrażenia, że to człowiek stworzył Boga, a 

nie na odwrót? 
 

— Istotnie, tak właśnie jest. Bóg to idea. Potrzebna idea. Idea, o 

którą można się kłócić, ale która może być również pretekstem do 

zjednoczenia wszystkich. W tych czasach to jeszcze trudniejsze, ludzie 

raczej myślą, że Bóg ich opuścił, porzucił, zostawił, rozumiesz. 
 

— Tak... wie pan, mam pewną prośbę. Chciałbym porozmawiać na 

osobności z moją żoną. 
 



— Ależ proszę, nie ma problemu. 
 

Gdy zostali umieszczeni w odosobnionym pomieszczeniu, Niemy 

zaczął. 
 

— Chcę cię przeprosić. Wiem, że to, co zrobiłem... 
 

— To, co zrobiłeś było niewybaczalne! Nie dość, że już kiedyś 

zabiłeś z zazdrości Szefa, to teraz jeszcze Grave... Grave! On nam robił 

obrączki! 
 

— Ale faktem jest, że go pokochałaś, czyż nie? 
 

Dziewczyna zamilkła. Uroniła łzę. Miał rację. Nie czuła już nic 

szczególnego do Niemego. Bała się go. W każdej chwili mogła się 

spodziewać krzywdy z jego strony. Ten spuścił głowę i posmutniał. 
 

— A jednak miałem rację... mimo wszystko, uwierzyłem, że jesteś 

prawdziwa. Jesteś moją żoną. I wierzę, że zaakceptujesz to, co chcę 

zrobić. 
 

— Co... co ty chcesz zrobić...? 
— Nie mamy drogi ucieczki, a jedynym sposobem na przeżycie jest 

zgoda na przeobrażenie. 
 

— Co ty...? 
 

— Pójdę do reaktora i wysadzę go. Mutanty zebrały się w jednym 

miejscu. Może tu być ich nawet kilka tysięcy, jak nie więcej! Uratujemy 

Polskie Pustkowia... 
 

— Ty... chcesz nas wszystkich zabić... — zatrzęsła się z zimna. 
 

— I tak nie ma już dla nas ratunku. Weź to — pokazał jej tabletkę. 
 

— To twoja tabletka? 
 

— Tak. 
 

— Ona nie jest zatruta. Naprawdę nie chcieliśmy cię otruć. 
 

Niemy sposępniał i rzucił tabletkę na podłogę. 
 

— Skoro nie ma innego wyjścia... — kontynuowała Ruda i wyjęła 

własną tabletkę, nasenną. Poobracała ją w dłoni. Demalgon, czyli 

karbromal. Dzięki temu mogła spokojnie spać — czy to naprawdę koniec? 
 

— Nie. Najpierw zabiję Zero. Chcę być pewny, że nie przeżyje tego. 
 

— Jak to zrobisz? Nie masz już mięsa... 
 

— Nie potrzebuję mięsa. Bądź wtedy przy mnie, a przekonasz się, 

dlaczego. 
 

— Kocham cię — wyznała mu, ale trzęsła się z zimna. 
 

— Ja ciebie też. Zawsze cię kochałem — odpowiedział z lekkim 

uśmiechem, po czym jego wyraz twarzy spoważniał — czas to zakończyć. 

 



* 
 
 

Ktoś kiedyś powiedział, że coś może być niczym, ale nic nie może 

być czymś. 

 

Pewnym krokiem Niemy i Ruda wstąpili do gabinetu Zero. On w 

swojej brudnej koszuli i dżinsach, ona w spódnicy, oboje w obrożach. Ona 

trzymała pistolet strzałkowy na wszelki wypadek, on całkowicie 

zamierzenie trzymał pistolet Gaussa. W kieszeniach ukrył granaty, które 

wziął sobie podczas pojedynku. 
 

Zero w czarnej szacie, z Dwunastym i kilkoma innymi 

homunkulusami przy boku w ramach ochroniarzy. Ekscytował się, bo już 

niedługo do tego grona, według jego zamierzeń, miał dołączyć Niemy z 

nowym, wzmocnionym szkieletem i ciałem, które będzie zdolne do 

regeneracji. Niemy tego nie chciał. On wolał zginąć jak człowiek, nie 

ulepszać siebie. I tak miał przeszczepioną rękę. 
 

Zrobi coś dla Polskich Pustkowi. Zupełnie anonimowo. 
 

Niemy stał przed gabinetem, jak gdyby czekając na Zero, który 

akurat wciągał tabakę przy swoim biurku. Zauważył przybysza i sam 

podszedł, zostawiając ochronę daleko w tyle. Minął Rudą, która weszła do 

pomieszczenia, gdzie stały same homunkulusy. Usiadła na krześle przed 

biurkiem. Kilka chwil wcześniej połknęła tyle tabletek nasennych, ile się 

dało, by nie było boleśnie. Przynajmniej Niemy uważał, że wzięła. 

 

— O czym chciałbyś dzisiaj porozmawiać? 
 

— Najpierw chciałem spytać o pana przeszłość. Bardzo mnie to 

ciekawi. Gdzie pan poznał Abdullaha, gdzie pan pracował i tak dalej. 
 

— Byłem dość światowym człowiekiem. Moje prace były równie 

różnorodne, co kraje, które odwiedzałem. Zdarzyło mi się pracować w 

latach dziewięćdziesiątych w sierocińcu w Wielkiej Brytanii. Parę lat 

później wziąłem się za pomoc niemieckim politykom. Tam poznałem 

Abdullaha. Uznał, że przyjedzie do Polski i rozkręci interes, zadba o 

prawa mniejszości narodowych i religijnych, bo w Niemczech bardzo mu 

się to udało. Okazało się, że mamy podobne poglądy. 

— Podobne poglądy? 
 

— On również uważał, że źródłem niezgody jest religia. Po co kłócić 

się o to, skoro najpewniej i tak wszyscy czczą tego samego boga, tylko na 



różne sposoby? Nie można powiedzieć, że jedna religia jest lepsza od 

drugiej. Wszystkie są równe. I dlatego powinny były stać się jednością. 
 

— Mam pytanie. Czy uważa pan, że dobro i zło istnieją? 
 

— Myślę, że to zależy od punktu patrzenia na to. Na przykład 

zabicie w imię dobra narodu złego dyktatora będzie dla narodu dobre, ale 

dla niego raczej nie bardzo, prawda? 
 

— Tak, myślę, że coś w tym jest. Doskonały przykład. 
 

Znajdowali się przed drzwiami do elektrowni. 
 

— Co masz na myśli? 
 

Niemy strzelił, celując w mostek. Nie było to przypadkowe miejsce, 

parę dni wcześniej kwas zaimplementowany przez Rudą wyżarł część 

mostka i dał bezpośredni dostęp do serca. Pocisk się do niego dostał, ale 

Niemy na tym nie chciał poprzestawać; wiedział, że homunkulusa zabić 

jest niełatwo. 

— Ja chciałem... uch... tylko idealnego świata... — mówiąc to, 

osłabił czujność Niemego, po czym wystrzelił w jego kierunku macki i 

starał się go oplątać. Ten walczył i udawało mu się to całkiem nieźle. 

Oswobodził się i prędko wyjął granat, grożąc, że wrzuci go do sali z 

reaktorem. 
 

— Nie, nie zrobisz tego. Nie zrobisz — jego przeciwnik poważnie się 

przeraził perspektywy końca — Odłóż to, porozmawiajmy na spokojnie... 
 

Wiesz, że to się nie dzieje naprawdę, proszę, odłóż to... 
 

— Dzieje się. Bo to moja rzeczywistość. 
 

Zero nie zauważył, że za nim stała Ruda, która strzeliła w jego głowę 

pistoletem strzałkowym kilkukrotnie, by zakończyć całość pociskiem z 

mięsem w środku. Ból, gdyby przeciwnik mógł go odczuwać, musiałby 

być niewyobrażalny. Ostatecznie Zero padł. Jego plany o idealnym 

świecie już nigdy się nie udadzą. Nikt nie będzie kontynuował jego idei, a 

nawet jeśli, to nie wystarczająco skutecznie. 
 

I tak jedyna kobieta wśród Upadłych zabiła anonimowego mistrza, 

pozostawiając tysiące mutantów bez jedynego dowódcy. Z pełnym 

satysfakcji uśmieszkiem zbliżyła się do Niemego, mijając po drodze 

truchło homunkulusa stworzonego samego przez się. Wypowiedziała jego 

imię, ale nim dokończyła, jego ostrze zatopiło się w jej szyi. Krztusząc się 

własną krwią i patrząc ze zdziwieniem i przerażeniem na Niemego, 

upadła na kolana. Całe życie stanęło jej przed oczyma. Chwila, jak go 

poznała. Jak wzięli ślub. Chwila, w której ją zabił. Chwila, w której sam 

zginął. 
 



W głowie rozbrzmiewała mu muzyka, którą słyszał, gdy włożył 

tajemniczą piracką płytę podpisaną jedynie liczbą „13” w domu Asili. 

Niepokojące dźwięki zaczynające łączyć się w pewną całość i całkowicie 

miażdżyć jego wnętrze, rozszarpywać i rozrzucać na wietrze w 

postapokaliptycznych ruinach tego, co niegdyś było Polską. 
 

— To koniec — rzucił i nie zważając na hałas sugerujący 

zbliżających się mutantów oraz krwawiącą i płaczącą dziewczynę, wszedł 

do pomieszczenia obok. Nagle oprzytomniał i zdał sobie sprawę z tego, co 

zrobił; a raczej z tego, co zrobiła jego prawa ręka. 
 

— Dlaczego?! Dlaczego?! Dlaczego musi zginąć?! 
 

— Sam tego chciałeś. W końcu nie była prawdziwa. 
 

— Była! Była! Czemu to zrobiłeś? 
 

— Bo tego chciałeś. Teraz możesz odłożyć ten granat i uciekać, póki 

cię jeszcze nie złapali. 

— Nie. 
 

— Nie? Jak to nie? 
 

— Wysadzę to wszystko, łącznie z tobą. 
 

— Nie! Nie! Nie wolno! Stój! 
 

Niemy nie słuchał. Wyciągnął zawleczkę. 
 

— Przepraszam. 

Uśmiechnął się. To koniec. 
 

Ruda podniosła jeszcze na niego wzrok ostatkiem sił i próbując 

złożyć ręce do modlitwy ostatecznie upadła, by nigdy nie powstać. 

 

Wielki atomowy wybuch rozświetlił zachmurzone niebo. 
 

Błysk. Blask. Promieniowanie. Tysiące mutantów, które odbyły 

swoistą pielgrzymkę do tego miejsca, wyparowały. Podobnie 

homunkulusy, które właśnie tam przebywały. Zagrożenie z ich strony 

zostało częściowo zażegnane. Tego samego dnia zakończył swój żywot 

niegdysiejszy członek mafii, który mimo wszystko starał się być dobrym 

człowiekiem; zginął też pierwszy Upadły, który mimo swoich dość 

radykalnych metod zrobił za swojego życia wiele dobrego; trzydziesty 

trzeci Upadły, rudowłosa kobieta, której imienia nikt z żyjących nie zna, 

podobnie jak ostatniej osoby — niemego przez kilka lat z wyboru 

mężczyzny z przeszczepioną ręką, który cały czas walczył ze swoją 

chorobą. Do samego końca... 

 

* 



 
 

Kilka miesięcy później, gorzowski bar. Ubrany w luźne spodnie i 

bluzę z kapturem ciemnowłosy mężczyzna z zarostem i widocznymi 

poparzeniami na prawej dłoni siedział przy stole, trzymając opróżniony 

niedawno kufel. Podszedł do niego drugi, odziany w mundur wojskowy i 

z kataną na plecach. Postawił dwa pełne kufle na stole i od razu spytał: 

— Czemu jesteś poszukiwany? 
 

— To długa historia, nie warto o tym mówić. Chyba, że ty wiesz, 

gdzie mogę szukać człowieka zwanego Rorsarchem? 
 

— Och, a czemu ci jest potrzebny? 
 

— To kolejne pytanie. Wydaje mi się, że jest to człowiek, który może 

wiele zdziałać i jeśli uda mi się go uświadomić, to powstrzyma ekspansję 

Federacji. Może nie wiedzieć o ich tajnych układach. Niewielu wie. 
 

— A więc jesteś zwolennikiem teorii spiskowych? 
— Słuchaj — wziął głębokiego łyka i kontynuował — ja to wiem. To 

się wiąże z zadanym przez ciebie pytaniem. Federacja Polska, Poznańska 

mafia, arabski możnowładca, Upadli, mutanci... Wszystko się ze sobą 

wiąże. 

— Mafia? Mutanci? 
 

— No i wiesz już, dlaczego jestem poszukiwany. Miałem być 

następcą obecnego szefa mafii, a zostałem wysłany na samobójczą misję 

wraz z przyjaciółmi. Dwójka zginęła w Suchorzowie, a pozostała trójka 

najpewniej zginęła w wybuchu elektrowni parę miesięcy temu, musiałeś o 

tym słyszeć. Widzisz te poparzenia? — pokazał mu rękę — dostałem 

jeszcze parę strzałów z lasera na klatę od homunkulusa. 
 

— Czego? 
 

— Czegoś, czym ci z góry chcieli zasiedlić Polskę, jeśli nie ziemię. 

Gdzieś tam jest duchowy spadkobierca Hitlera, który chciał oczyścić 

Ziemię. A teraz mów, co wiesz o Rorsarchu. 
 

— Po zrobieniu porządku w centrum, wyruszył na północ, na 

Mroźne Pustkowia. 
 

— To też słyszałem, a jakieś szczegóły? 
 

— Wiem, że był w Toruniu. Tam na pewno szybko wpadniesz na 

jego trop. 
 

Adam zwrócił uwagę na miecz na plecach nieznajomego. 
 

— Który rocznik? — zapytał 
 

— Z dwa tysiące czwartego. Dobra rzecz. 
 



Miedziana rękojeść z bogato zdobioną tsubą sugerowały robotę 

solidnego i ceniącego się rzemieślnika. Powietrze świsnęło przed twarzą 

Adama przez siedemdziesiąt centymetrów ostrza przelatujące mu przed 

twarzą — Mieszkasz tu? — zapytał jej właściciel. 
 

— Jestem przejazdem. Zatrzymałem się tu na jakiś czas. Na 

szczęście jeszcze Federacja nie wchłonęła Gorzowa, więc tu jestem 

bezpieczny, a potem mogę ruszać na północny wschód. 
 

— To dobrze się składa, bo wraz z moimi kumplami szukamy kogoś, 

kogo nic tu nie trzyma i jest przeciwko Federacji. 
 

— Anarchiści? — zapytał niechętnie Adam. 
 

— Nie obrażaj nas. Nie zapomnieliśmy o przedwojennej Polsce i 

dbamy o to, by nikt nie zapomniał. Obecnie rządzący chyba pragną 

zniszczyć przeszłość i zacząć budować od nowa, a nie jest to odpowiedni 

sposób. 

— Wasz cel wydaje mi się całkiem sensowny. A na jakiej zasadzie 

szukacie ludzi? 
 

— Zapewnimy pożywienie i wszystko, czego potrzeba do życia, ty 

będziesz nam pomagał jako dodatkowa para ramion do trzymania 

karabinu i kolejna głowa popierająca naszą ideę. Oczywiście, stając się 

jednym z nas, możesz być pewien, że zaoferujemy ci pełną pomoc i 

obronę w trudnych sytuacjach i będziemy liczyć na to samo. 
 

— A nazywacie się jakoś? 
 

— Nie szukaliśmy jakiejś bardzo wyszukanej nazwy, a po prostu 

czegoś, co jasno i prosto określi to, o co nam chodzi. Odrodzenie, oto my. 

Żadna Federacja, tylko Polska! 
 

— Okej. No to zaprowadź mnie do wozu i omówimy z twoimi 

ludźmi wycieczkę na północ. 
 

— Szybko się zgodziłeś, myślałem, że będę musiał cię dłużej 

przekonywać. Nawet nie spytałeś mnie o imię. 
 

— A po co? 


