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Po finalnym strzale, piąty i zarazem ostatni wirdm pada na ziemię - robota skończona. Rozejrzałem się po 

okolicy i po moich kompanach, by ocenić obrażenia. Szczęśliwie, nic ważnego w pobliżu nie zostało uszkodzone, Zerna 

miała małe zadrapanie na ręce, Kallowi brakowało tchu, jak w sumie nam wszystkim, a po krótkim rozejrzeniu się 

znalazłem Serda, który jak to on, szukał interesujących rzeczy do wzięcia w miejscu naszej niedawnej strzelaniny. 

Żadnych poważnych obrażeń, czego można się było spodziewać, wysyłając nas do tych stworów z poziomu pierwszego, 

nie wspominając, że w tym świecie znana jest nasza działalność, więc nie trzeba się było bawić w zachowywanie 

anonimowości. Szczerze powiedziawszy jedyne co można technicznie zaliczyć do szkód, to energia w naszych 

blasterach, która znacznie się wyczerpała w trakcie walki, szczególnie patrząc jak się ona zaczęła, z nami na ziemi, 

desperacko próbującymi zrzucić z siebie te stwory, ponieważ przez źle oszacowaną lokację tych szkarad, zostaliśmy 

zaskoczeni od tyłu. Gdybyśmy byli nowicjuszami, to już byśmy leżeli martwi. 

Po złapaniu oddechu zwróciłem się do wszystkich - Dobrze, może nie tak jak chcieliśmy, ale wykonaliśmy pracę. 

Coś chcecie tu jeszcze zrobić, czy może powinniśmy od razu wracać? - Pierwsza odpowiedziała Zerna - Może gdyby to był 

nowy świat, to bym została, by opisać nowe rzeczy, ale skoro tak nie jest, dzięki czemu wiem, że nie ma tu nic godnego 

pozostawania na dłużej, jestem za powrotem. - Następny był Kall – Popieram. Chętnie bym w końcu zjadł coś 

normalnego po tych dniach. - Sam chciałem wracać, więc kwestia została już przegłosowana, została tylko jedna rzecz 

do zrobienia – Hej, Serd! - nasz kolekcjoner odwrócił swoją głowę w moją stronę, przerywając zarazem proces 

wyrywania czegoś z ziemi... mam nadzieję, że z ziemi – Zaraz wracamy! Coś jeszcze bierzesz? - Podniósł wolną rękę na 

znak, by chwilę poczekać, po czym szarpnął się wyrywając niezidentyfikowany obiekt z czegokolwiek go trzymało i 

schował do kieszeni. Następnie kiwnął głową podchodząc do nas – No to już wszyscy gotowi. Zerna, czyń honory! - 

Zadowolona z końca misji, wyciągnęła swój tablet i zaczęła kalibrować teleportację z powrotem. Proces już się powoli 

zaczynał, co można było wywnioskować po świetle, które zaczęło się rozchodzić po naszych ciałach. Czekaliśmy, aż ten 

nudny etap będzie za nami, dopóki nie usłyszeliśmy cichego warczenia, na które nie mieliśmy nawet czasu zareagować, 

zanim nie ujrzeliśmy czegoś wyskakującego z krzaków wprost na Zernę, a potem oślepiającego światła teleportu. 
 

Po odzyskaniu wzroku (czyli prawie od razu), zauważyć dało się, że nie jesteśmy w bazie, tylko gdzieś na placu 

pośród budynków, w środku nocy. Na więcej rzeczy nie zwracałem uwagi, bo były ważniejsze rzeczy do zrobienia w tej 

chwili, jak na przykład Zerna przybita do ziemi przez niespodziewanego napastnika i usilnie odpychająca głowę, tego 

stworzenia od twarzy. Nie było sensu by sięgała po blastery - oba straciły już energię. W ten sposób może jedynie 

przeciągać nieuniknione, bez wsparcia nie ma szans wygrać, na szczęście, od tego jesteśmy my. W tym samym czasie, 

gdy to myślałem, natychmiastowo wszyscy wyciągnęliśmy blastery z pasów i wycelowaliśmy w prawie że 

przezroczystego stwora dającego nikłą, białą poświatę - kolejny wirdm, report przewidywał tylko tamtych pięć. 

Nienawidzę, gdy to się dzieje. Podczas tego procesu myśli, strzały leciały ode mnie i Kalla. Nie od Serda, który, jak 

zauważyłem przelotnie, wyciągnął tą nieszczęsną spluwę, którą znalazł na Mythi - czystym fartem udało mu się z niej 

wtedy strzelić, ukazując jej, całkiem sporą, moc i od tego czasu ją ze sobą taszczy łudząc się, że uda mu się to ponownie. 

Wciąż czekam na dzień, kiedy ta broń wystrzeli po raz drugi, ale to nie dziś, co w sumie jest dobrą wiadomością, bowiem 

broń z tą mocą zabiłaby nie tylko wirdma, ale i Zernę, która, dzięki naszemu atakowi, zdołała zrzucić z siebie 

zaskoczonego stwora i szybko wstając, wrócić w nasze szeregi. 

Udało mi się oddać jeszcze dwa strzały, Kallowi - może trzy, zanim nasza broń odezwała się sykami protestu – 

brak energii i w tych, świetnie. Przyjrzałem się wirdmowi, który wciąż otrząsał się z naszego ostrzelania: 

zwierzopodobny; cztery łapy; ogon; bez pazurów, ale z kłami; dwie pary oczu i przypominająca kolce sierść. Wygląda na 

Zyrila - zagrożenie poziomu drugiego, normalnie coś takiego nie jest dla nas żadnym problemem, ale normalnie możemy 

korzystać z blasterów, a pięściami wirdma nie można zabić. W takim obrocie spraw, zostaje nam tylko jedna opcja  

- Wiejemy! - 

Wszyscy zerwali się do biegu, włączając przy okazji przyśpieszacze w butach (Prosty patent - małe działka 

kinetyczne zamontowane w podeszwach, które dają większą siłę każdemu pchnięciu nóg. Moc, a więc i prędkość można 

dostosować mentalnie), co było dobrym pomysłem, bo z prędkością z jaką ten zwierz zaczął nas zaraz gonić, na pewno 

by nas dopadł, gdybyśmy byli w naszym standardowym sprincie. Skierowaliśmy się w dół asfaltowej ulicy (przynajmniej 

nie wywaliło nas do kompletnych prymitywów, gdzie są tylko ziemne). Kiedy mijaliśmy dużą czerwoną budowlę z 

czarnym dachem i kilkoma krzyżami na nim zatkniętych, wyglądała na świątynie - ujrzeliśmy spory, odgrodzony budynek 

w żółto-niebieskie pasy, przy którym drogi się rozgałęziały. Spojrzeliśmy po sobie - każdy wiedział co należy zrobić. Kall i 

Serd pobiegli lewą drogą, Zerna i ja - prawą, a wirdm – za nami. Biegliśmy dalej drogą, z prawej była chyba pusta, 

zielona przestrzeń, ale nie byłem pewien, bo zaraz przy drodze rosły drzewa zasłaniające widok, z lewej zaś mijaliśmy 

jakieś domy. Cieszę się, że jest noc i wszyscy śpią (przynajmniej tak myślę, patrząc na to jak wszędzie jest pusto), chociaż 



   
 

   
 

nawet, gdyby ktokolwiek teraz wyjrzał, to zobaczyłby tylko dwójkę biegaczy i nic więcej, bo nikt normalny tych stworów 

zobaczyć nie może! Nie może nigdy być prosto, trzeba, albo się kryć, albo odpędzać je do miejsc odludnych, bo zaraz 

ktoś się przyczepi, że strzelamy w tłumie i tak dalej, a im się tego nie da wytłumaczyć - nie uwierzą! (Dobra, może jest 

kilka światów, gdzie nas znają i nie ma problemów, ale przeważnie tak to wygląda) Tak byłem zajęty tymi myślami, że 

dopiero teraz zauważyłem w oddali znak blokujący trasę ze strzałkami w lewo. Stwór wciąż za nami biegł i powoli się 

zbliżał, chyba nawet minęliśmy skrzyżowanie, ale teraz jest za późno, by je wykorzystać. Skierowałem wzrok znowu 

przed siebie i ujrzałem... rzekę - zaraz za znakiem. Prawa strona nie była odgrodzona, więc wiedzieliśmy co robić. 

Kontynuowaliśmy nasz bieg aż do brzegu, a potem wykonaliśmy ten sam manewr co wcześniej - Zerna w lewo, ja w 

prawo, wzdłuż rzeki, a wirdm... oczywiście, że za mną! 

Dlaczego zawsze przy takich pogoniach pada na mnie? Jestem najmniejszy z naszej drużyny, przecież 

nawet się mną nie najedzą. Z drugiej strony, to jest wciąż lepsza opcja niż gdyby ruszył, na przykład, za 

Serdem, jego torby na znaleziska tak go obciążają, że prędzej czy później zaczyna zwalniać, a wtedy łatwo go 

dopaść. Taa, lepiej za mną.  Na prawo widziałem kilka drzew tu i ówdzie, ale w głównej mierze było tam duże 

puste pole – bez broni na nic mi się to nie zda, potrzebuję jakiegoś zagęszczenia, gdzieś, gdzie trudno byłoby 

manewrować - wtedy miałbym szansę go zgubić - więc biegnę dalej. Po krótkim czasie zauważyłem przed 

sobą jakąś dziwną strukturę w oddali - żółty łuk nad rzeką z końcami wbitymi w ziemię po obu brzegach. 

Chciałem się zastanowić po co takie coś stawiać, ale wtedy, za tym, zobaczyłem lasek – idealnie! Tak się 

skupiłem na tym, że prawie nie zauważyłem rowu z odnogą rzeki przecinającego mi drogę, prawie. Zdołałem 

go na szczęście przeskoczyć, straciłem trochę na prędkości, ale to wciąż lepsze od stracenia całej przez 

wpadnięcie do rowu. Wróciłem do biegu, skierowałem wzrok przed siebie, jasna żółć tamtej rzeczy 

odruchowo przykuła mą uwagę i wtedy, z bliższej odległości, zobaczyłem na niej... kolce, nie wiem czemu, ale 

tam były i to dało mi jeszcze lepszy pomysł. 

Skierowałem się w stronę łuku, stopniowo zwalniając, jak gdybym się zaczął męczyć, cały czas 

oglądając się za siebie. Ten gatunek zawsze atakuje przez skok na ofiarę, mogę to wykorzystać. Wirdm zaczął 

się zbliżać coraz bardziej, aż w końcu zauważyłem, że zamierza on skoczyć. W tym momencie rzuciłem się na 

przód i zacząłem robić przewrót, tak że moje wyrzucone w górę nogi trafiły prosto w pierś lecącego Zyrila. 

Pchnąłem z całej siły wykorzystując jego pęd, jeszcze odpaliłem przyśpieszacze na pełnej mocy, byle tylko 

posłać go z jak największą siłą w kolce na łuku. Pisk bólu potwierdził, że nie spudłowałem i przetrwam jeszcze 

jakiś czas. Wstałem i spojrzałem na swe dzieło, bestia szamotała się i próbowała zrobić cokolwiek, ale kolce 

nie pozwalały jej na nic. Idealny moment do dobicia, gdybym tylko miał czym! Niestety nie mogę nic zrobić, a 

kolce nie utrzymają go na długo, ale starczy mi czasu, by zwiać. Na odchodne wyjąłem Lorta z kieszeni i 

strzeliłem w uwięzioną zwierzynę, byśmy mogli go znaleźć jak już przygotujemy się na kontratak. Odchodząc 

zauważyłem dwie tablice na łuku, mogłem je rozczytać (co jest dobrą wieścią, gdyż skoro translator wyłapał 

te napisy, znaczy to, że już kiedyś odwiedziliśmy ten świat): “Rura gazowa”, “Uwaga gaz! Nie podchodzić z 

ogniem”. Bez ognia? To dobrze, że trafił nam się Zyril, a nie Zaphyr, bądź Serth. Oddaliłem się szybko od 

miejsca zdarzenia, odciągnąłem rękaw by sprawdzić radar na ręce, pomarańczowa kropka ukazywała, że lort 

zadziałał i zacząłem szukać reszty drużyny. 

Łatwo znalazłem Zernę, gdyż wciąż była w pobliżu, więc zaczęliśmy iść już przez miasto w 

poszukiwaniu pozostałej dwójki (bez przyśpieszaczy, lepiej nie marnować energii i w nich). Chyba zaczęli 

zataczać jakieś koło wokół nas, bo radar pokazywał ich gdzieś prawej, a nie lewej. W międzyczasie Zerna 

włączyła skaner i zaczęła badać otoczenie, oboje zgodziliśmy się co do tego, że już kiedyś tu byliśmy, ale 

wypada wiedzieć bardziej szczegółowo. Po jakimś czasie spaceru w dół ulicy, gdy niebo zaczęło się czerwienić 

- doszliśmy do czegoś co mogę opisać jako park nad rzeką z kilkoma jeziorami i oświetleniem, przyznam, że 

widok był niezły, może tam kiedyś wrócę. Przeszliśmy na drugi koniec parku, gdzie była rzeźba kaczek, bez 

ciekawych wydarzeń, nie licząc końca skanowania, ale postanowiliśmy poczekać z rewelacjami, aż będą 

wszyscy obecni. Skierowaliśmy się w prawo i już nie musieliśmy korzystać z radaru, bo zauważyliśmy ich 

przed sobą, siedzieli na czymś co myślę, że było sceną z małą kamienną figurą przymocowaną do jej 

krawędzi. Po podejściu bliżej zauważyliśmy, że dojadają nasze racje z tamtego świata. Nie mieli broni przy 

pasie, więc pewnie już je schowali, dobry pomysł - zwłaszcza, że było już praktycznie jasno. 



   
 

   
 

Wyciągnąłem swoje blastery zza pasa i zawołałem - Hej Serd! Przechowasz i nasze? - Oboje byli przez 

chwilę przerażeni, zanim nie zorientowali się, że to tylko my. Serd kiwnął głową, wziął broń ode mnie i Zerny i 

schował do lewej torby przy pasie, w tym momencie odezwał się Kall - Jak poszedł pościg? Za kim pobiegł? - 

Zacząłem odpowiadać - Za mną oczywiście i... - wtedy zauważyłem zadowolenie na twarzy Kalla i strapienie u 

Serda, czy oni na serio znowu się o to zakładali? Przecież i tak nie ma w tym sensu, skoro pada zawsze na 

mnie - … i zdołałem go chwilowo przyszpilić, chociaż prawdopodobnie już się wykaraskał, chwila... - 

spojrzałem na radar i oddaliłem obraz, kropka zmieniła miejsce - … Tak. Zdołał. - dokończyłem - Dobrze, a 

wiadomo już, gdzie jesteśmy? Nie wygląda to na tereny nieznane. - powiedział zwracając się do Zerny, która 

powiedziała - Wedle skanera trafiliśmy na Ziemię. - Wszyscy przyswoili sobie tą wiadomość i zaczęli się 

zastanawiać co to dla nas znaczy. Świat, na teraz, średnio rozwinięty, ale idzie się przyzwyczaić, ludzie 

wyglądają podobnie do nas, więc łatwo można się wmieszać (Może nie Serdowi z jego niebieską skórą i 

czerwonymi znakami tu i ówdzie, ale możemy udawać, że są to te malunki cielesne tak tu popularne, te, no... 

tatuaże!) i najważniejsze - ogólnodostępne kompendium wiedzy a.k.a Internet, to ułatwia sprawy 

niebosiężnie. Wciąż pamiętam tą misję na Peldcie, gdzie, by się czegokolwiek dowiedzieć, musieliśmy 

przepytywać każdą osobę we wsi, a potem i tak wysyłać kolejno ekspedycje do pobliskich miasteczek, bo nie 

mogliśmy oczywiście iść wszyscy naraz, bowiem ktoś musiał pilnować wirdma na którego polowaliśmy, a 

który, jak się spuści z niego oko, mógł zaraz zwiać na drugą stronę planety; zajęło nam to z miesiąc (Tutaj to 

chyba byłby tydzień), więc cieszę się, że tutaj jest ta konwencjonalna encyklopedia - chociaż, aby jej użyć 

trzeba mieć jakieś urządzenie, które może się połączyć do tego Internetu. Odwróciłem się do Serda – Hej, nie 

brałeś przypadkiem jednego z tych, em... telefonów jak tu wcześniej byliśmy? - Odpowiedział mi swoim 

sztandarowym kiwnięciem i otworzył swój plecak, który leżał obok i po chwili grzebania wyciągnął cienką 

cegłę ze szklanym ekranem, po czym mi ją podał. Na szczęście telefon miał jeszcze energię - nic dziwnego, 

patrząc, jak rzadko z niego korzystamy, włączyłem Internet i zaczęliśmy dyskutować co powinniśmy 

wyszukać. Ostatecznie postanowiliśmy sprawdzić później mapę otoczenia, a teraz przypomnieć sobie, jakie 

tutaj są sposoby wytwarzania energii, bo może któryś pozwoli nam naładować broń. Po kilku minutach 

czytania artykułów o generatorach, elektrowniach i działania tarcia, zanim się zorientowaliśmy, że tutaj 

chodzi o energię cieplną - trafiliśmy na opis baterii, które, same w sobie, nam nie pomogą, ale płyn w nich 

zawarty jest, może nie taki sam, ale wystarczająco podobny do tego co używamy w blasterach, aby 

zaryzykować jego użycie. Najlepszą wiadomością jest to, że można je łatwo kupić, potrzeba tylko pieniędzy. 

Po szybkim wyszukaniu zwróciłem się do Serda – Nie masz przypadkiem jakichś złotówek przy sobie? - 

Złotówki, według Internetu, były walutą miejsca, do którego trafiliśmy. Serd wepchnął rękę do kieszeni i 

wyciągnął garść papierów i po ich krótkim przejrzeniu, wybrał jeden i dał go mi, z tego co czytałem, powinien 

być wart 100 złotych. Ponad dwie dekady wspólnej pracy, a ja wciąż nie wiem jak on to wszystko upycha ani 

tym bardziej jak zapamiętuje, gdzie wszystko jest, bądź czy w ogóle jest. Postanowiliśmy, że ja pójdę znaleźć 

sklep z bateriami, Serd oczywiście nie mógł, bo nie może gadać, a reszta za łatwo się rozprasza w nowych 

miejscach, więc padło na mnie. W międzyczasie reszta przestudiuje mapy w telefonie i spróbuje wymyślić 

jakąś strategię na wypadek, jak ten plan się powiedzie. 

Skierowałem się w głąb miasta, które powoli budziło się do życia, latarnie już były zgaszone, kilka 

pojazdów przejechało koło mnie i kiedy doszedłem do czegoś, co chyba można nazwać centrum, natknąłem 

się na inną osobę. Spytałem ją, gdzie najbliżej mogę kupić jakieś baterię (nie natknąłem się na nic po drodze, 

a już lepiej się spytać tutejszych o miejsce, niż samemu szukać. Prawdopodobnie lepiej byłoby najpierw 

wyszukać coś w telefonie, ale myśleliśmy, że łatwo będzie coś znaleźć), owa osoba wskazała mi sklep na 

rogu, do którego podszedłem. Przyznam, gdyby nikt mi nie powiedział, by tu przyjść, nigdy nie pomyślałbym, 

aby tu sprawdzić: na jednej wystawie była reklama alkoholu, na drugiej - dziwnie ukształtowane szklane 

przyrządy, które pamiętam, że miały jakąś funkcję, ale nie pamiętam jaką konkretnie – pewnie nic 

potrzebnego; z tyłu można było ujrzeć półki zapełnione trunkami, a na koniec szyld nad drzwiami – zielony z 

napisem: “Kapsel i korkociąg” - nic, co sugeruje jakikolwiek związek z elektroniką, ale skoro lokalny mi to 

polecił, zobaczę co jest. Po wejściu usłyszałem jakąś muzykę z głośników nad drzwiami – nic, co znam, ale to 



   
 

   
 

nie jest trudne do osiągniecia. Zauważyłem również szklane gabloty, wcześniej przesłonięte przez wystawę - 

w nich ujrzałem, między innymi, przekąski, karty, rzeczy do palenia, no i te baterię. Sklep uniwersalny, czy 

co? Podszedłem do lady, która sięgała mi do nosa, i poprosiłem o osiem baterii AAA, na początkowe testy 

powinno starczyć, a jak się powiedzie, to dokupimy więcej, chyba nas stać. Transakcja przebiegła bez 

większych problemów, a potem, bogatszy o kilka baterii i resztą w postaci kilku banknotów i monet, 

zacząłem wracać do reszty. 

Po powrocie do sceny, zastałem Zernę i Serda oglądających coś w telefonie, podszedłem do nich  

- Gdzie jest Kall? - odwrócili się w moją stronę, po czym Zerna odpowiedziała  

- Znaleźliśmy kilka możliwych miejsc, gdzie można zwabić tego wirdma. Kall pobiegł ocenić jedno z nich. - 

- Sam? A wy co robicie w takim razie? - 

- Mierzymy czas - 

- Po co? - 

- Założyliśmy się, że nie zdoła sprawdzić tego miejsca i wrócić w ciągu dziesięciu minut, pewnie się 

wyminęliście, ruszył tą samą drogą co ty. - 

- Czy wy musicie się zakładać o wszystko? Nieważne, mam baterie, a skoro i tak musimy czekać, zacznijmy 

może tą próbę restoracji. - 

Wszyscy się zgodzili, Serd wyjął jeden z blasterów i otworzył klapkę na płyn, ja rozpakowałem baterie, a 

Zerna przygotowała nóż plazmowy. Jedna bateria nam wybuchła, drugą rozlaliśmy, ale od trzeciej już 

mieliśmy opanowane, jak to rozciąć. Wlaliśmy ich zawartość do przygotowanej broni i zamknęliśmy klapkę. - 

Dobra, teraz pytanie, czy to działa. - Powiedziałem. - Jest na to prosty sposób. - Odpowiedziała Zerna i bez 

namysłu strzeliła w ścianę sceny, dając dobitny dowód, że wiedza i mądrość nie idą w parze. Szczęście, że 

nikogo nie było. Miejsce, w które trafiła, było osmalone, co jest dobre, bo można to łatwo zetrzeć i złe, 

bowiem blaster strzelił z mniejszą mocą - normalnie powinna powstać dosyć spora dziura. Miałem już pytać 

Zernę, co sobie myślała, kiedy zauważyłem zbliżającą się figurę - nadbiegał Kall z rytmicznym dźwiękiem 

uderzania o ziemię i pobrzękiwania korali, które miał zawiązane we włosach. Nosił również wizjer Zerny, 

który oddał jej po dotarciu do nas. - Ile miałem? - Zapytał. Zerna sprawdziła coś na telefonie. - 9:57, ledwo, 

ale udało Ci się - Serd wyglądał na jeszcze bardziej strapionego, niż wcześniej. - Jak ta lokacja się prezentuje? 

- 

- Duża, otwarta przestrzeń, mało drzew, wygląda na rzadko uczęszczaną. Idealnie się nadaje do walki. Jak 

testy? - Powiedział patrząc na wyciągnięty przez nas blaster. Wskazałem na osmaloną ścianę sceny. - Czyli 

działa. Słabiej, ale działa. Będzie trudniej, jednak powinniśmy dać radę. - Widać było, że powstrzymuje się od 

powiedzenia czegoś więcej. - To teraz tylko wszystko naładować, wybrać miejsce i zwabić stwora. Kto się tym 

zajmie? - Mam pomysł! - Odpowiedziała Zerna. Podeszła do najbliższej trawy i wyrwała kilka źdźbeł, po czym 

wyjęła nóż i zaczęła je nacinać, tyłem do nas, byśmy nie widzieli, a kiedy skończyła, odwróciła się do nas i 

rzekła - Ciągnijmy o to losy. - System dobry, jak każdy inny. Zaczęliśmy losować źdźbła. 
 

Wirdm, o dziwo, nie zaszedł za daleko. Był na cmentarzu, który znajdował się dosłownie obok tamtej 

czerwonej budowli, co mijaliśmy wcześniej. Zdołał porozrzucać rzeczy z nagrobków, co wyglądało, jak robota 

silnego wiatru, ale żadnych większych szkód jeszcze nie wyrządził. Najwidoczniej wyczuł ciała pod ziemią, ale 

przybywając z tamtego świata, gdzie trupy zakopywano i to było tyle, nie mógł sobie poradzić z tutejszą 

tradycją zakrywania grobu kamienną płytą, co go zaczęło wkurzać do tego stopnia, że nawet nie zauważył 

ludzi chodzących w oddali, mogę to wykorzystać. Gwizdnąłem, stwór odwrócił się do mnie, po jego oczach 

widziałem, że mnie rozpoznał. Zaczęliśmy biec w tym samym czasie. Wybiegłem przez wyjście, pomiędzy 

świątynią i budynkiem w pasy, po czym skręciłem w prawo. Tak, mogłem jeszcze raz biec do tamtej rury, 

gdzie była dobra, otwarta przestrzeń, a do tego blisko, ale niestety, to nie była rzecz z poziomu pierwszego – 

tylko drugiego. Wystarczająco debilna, by jeszcze raz mnie gonić, ale jak zauważy, że znowu biegnę w tę 

samą okolicę, zaraz skojarzy, że ostatnio to się źle skończyło i zadecyduje zaniechać pogoni, dlatego 

wybraliśmy inne miejsce. Biegliśmy przez długi czas, nikt nie szedł, przejechały, może, dwa pojazdy, Zyril był 



   
 

   
 

za wściekły, by nawet je zauważyć, więc za dużo się nie działo zanim nie dotarliśmy do zakrętu w prawo, a 

tam... ogromne pola z rzadko używanymi drogami, najbliższy budynek jest w trakcie budowy i pusty, a 

cokolwiek innego jest za daleko, by zobaczyć jakiekolwiek szczegóły starcia. Biegłem cały czas drogą, 

sprawdziłem radar na ręce, by zobaczyć, gdzie konkretnie usytuowali się moi kompani, po czym natychmiast 

skręciłem prosto w tamto miejsce. Spojrzałem za siebie - wciąż utrzymywałem całkiem dobry dystans od 

niego, oby to się utrzymało jeszcze chwilę, myślałem. Niedługo przed sobą ujrzałem rów, przeskoczyłem go 

sprawnie, zaraz po mnie wirdm również skoczył nad rowem... i wtedy dostał od spodu cztery strzały naraz. 

Bestia padła zaskoczona na ziemię, kiedy była zajęta próbą podniesienia się, pozostali wyszli ze 

swojej prowizorycznej zasadzki, Serd rzucił mi blaster, który trzymał, po czym wyjął drugi dla siebie, w drugiej 

ręce znowu miał spluwę z Mythi; Kall miał swą zaufaną strzelbę energetyczną, a Zerna - standardowe dwa 

blastery. Wszystkie te bronie wycelowały we wciąż wstającego Zyrila i wypaliły serią. Taki ostrzał zazwyczaj 

wystarcza, by je zabić, ale zazwyczaj używamy normalnej mocy broni, więc skończyło się na tym, że wirdm po 

prostu leżał bezsilnie, powoli lecząc rany. Kall podszedł do niego, przyłożył lufę strzelby do łba stwora i oddał 

kilkanaście strzałów, dopóki nie zobaczyliśmy, że rany postrzałowe pozostają niezmienne na więcej niż kilka 

sekund. W końcu padł! - To nie powinno być takie problematyczne. Po upewnieniu się, że na pewno już nie 

wstanie, przygotowaliśmy się do powrotu do bazy. Ciało zostawiliśmy, bo i tak zaraz się rozpłynie bez śladu, 

jak mają w zwyczaju. Teleportacja tym razem przeszła bez problemów i wyruszyliśmy do bazy. 
 

Jasnoszare ściany z nutą fioletu; niebieskie, hexagonalne kafle na podłodze i znajoma maszyneria 

bramy wskazywały, że bezproblemowo wróciliśmy do naszych. Przy konsoli standardowo siedział Marcus, a 

obok niego, patrząc prosto na nas, stał Lysmir, można rzec - nasz szef, i powiedział - Oto i w końcu powraca 

Liren i pozostałe liście oxalis. Co się wydarzyło tym razem? - Na co odpowiedziałem: “-Niedużo, robota sama 

w sobie była całkiem prosta, ale to, co stało się potem zatrzymało nas na dłużej. Pomijając standardowe 

rzeczy: zebraliśmy zeznania, oszacowaliśmy miejsce, gdzie tamta piątka może się kryć i poszliśmy ich szukać. 

Zostaliśmy zaskoczeni od tyłu, zaczęliśmy strzelać, miała miejsce standardowa walka. W końcu - Po finalnym 

strzale, piąty i zarazem ostatni wirdm pada na ziemię - robota skończona... 
 

… I wtedy wróciliśmy tutaj. Co myślisz? -“ 

- Myślę, jak spora jest szansa, że twój barwny opis przeniesie się do raportu z aktualnej misji, zamiast tego, co 

było po niej. Czemu prawie zawsze, jak was gdzieś wyślę, coś się dzieję? -  

- Nie mam pojęcia, ale od tego jesteśmy, by takie sytuacje przetrwać. Z innej beczki, skoro udało nam się ubić 

dodatkowo jeszcze jednego stwora i uchronić świat od zniszczenia, jakie ze sobą w jakimś stopniu noszą... czy 

dostaniemy jakiś bonus? - 

- Nie. - 

- Dlaczego? - 

- Jakikolwiek bonus jaki mógłbym wam dać za dodatkowego wirdma, poszedłby i tak w naprawę broni po 

waszych gmeraniach. Powiedzmy w takim razie, że damy je do naprawy bez zbędnych problemów i to będzie 

liczone jako nagroda. Hm? - 

- … - 

- … - 

- … Po tym wszystkim... - 

- Witamy z powrotem. Idź odpocząć. Przyda Ci się. - I jak gdyby nigdy nic, wyszedł. To powoli robi się nudne. 


