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ROZDZIAŁ 1 PRZYBYCIE 

 

Dan – absolwent Imperialnej Akademii Floty, specjalizacja zwiad 

i medycyna. 

AKar – sierżant Floty, technik z narodu Karów. 

Imperium – forma rządów powstała po upadku Wielkiej Republiki. 

Republika Handlarzy   – lokalny twór powstały po Peryferyjnym Królestwie, rządzony przez 

oligarchię magnatów handlowych. 

Flota – główna formacja zbrojna Imperatora stworzona na bazie Floty 

Wielkiej Republiki, jedyna siła zdolna do wymuszenia integracji 

planet Galaktyki. 

Wielka Republika – pierwsza próba integracji ras humanoidalnych. 

 

 

Z otwartej bramy śluzy do wnętrza doków wmaszerował konwój piechoty pokładowej pod 

dowództwem oficera żandarmerii. Czterech w pełni uzbrojonych szturmowców eskortowało 

zakutego w kajdany sierżanta techników ubranego w galowy mundur. Nieruchome 

i pozbawione wyrazu twarze żołnierzy kontrastowały z emocjonalnym przekazem mimiki 

więźnia, z którego biła wściekłość i jawna niechęć do podporządkowania się procedurom 

Floty. Uwięziony wiedział, że jakakolwiek próba zakłócenia wydanych rozkazów spotka się 

z bolesną reprymendą, która szybko sprowadzi go na ścieżkę wytyczonych wydarzeń, 

powodując jedynie niewielką kilkusekundową zwłokę. Wolnym, ale systematycznym tempem 

konwój przemieszczał się w kierunku trapu przysuniętego do kadłuba jednego z orbiterów. Po 

dotarciu do celu oficer żandarmerii uwolnił skazanego, a czterech szturmowców zablokowało 

drogę powrotną, zmieniając szyk na liniowy i unosząc swoje miotacze w jednoznacznym 

przesłaniu. Sierżant wiedział, że jest to ostatni moment na jawne niewykonanie rozkazu. 

Chwilę wpatrywał się w nieruchome twarze eskorty wyprane z jakiejkolwiek emocji. Splunął 

pod nogi i bez oglądania się, wkroczył na trap prowadzący do górnego luku orbitera.  

 

 

*** 

 

W kabinie nawigacyjnej orbitera w fotelu pierwszego pilota siedział zwiadowca Dan, 

a obok niego sierżant, technik AKar. Na głównym ekranie widniał cel ich podróży - planeta 
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Saa. Dla AKara ta sytuacja stanowiła poważne źródło stresu. Do tej pory zawsze wchodził 

w skład dużych załóg liniowców, natomiast obecnie znajdował się na niewielkim statku 

w dwuosobowym zespole. Nie do końca rozumiał cel misji, co dodatkowo wzmacniało jego 

niepokój. Swój stres rozładowywał, kręcąc się w fotelu i wydając dźwięki świadczące 

o wewnętrznym monologu.   

Zachowanie dowódcy orbitera, Dana, stanowiło jego przeciwieństwo. Zajęty przyrządami 

nawigacyjnymi, przygotowywał się do uruchomienia ciągu głównego. Manewrując 

pomocniczymi dyszami napędu jonowego, starał się nakierować dziób orbitera na planetę Saa 

i wygasić rotację powstałą po zniknięciu pola grawitacyjnego Floty, która przed chwilą 

podjęła skok w nadprzestrzeń.  

Dan, przerywając swoje czynności, zwrócił się do AKara. – Może zająłbyś się czymś 

pożytecznym.  

– Czym? – burkliwie warknął zestresowany technik. 

– Weź prysznic, strasznie śmierdzisz – szybko odrzekł pilot. 

– A co? …Mam pachnieć po trzech tygodniach aresztu? 

Dan, ignorując arogancki ton podwładnego, wydał polecenie. – Sprawdź też kubryk, został 

zaopatrzony przez twoich ziomków. Wnieśli do niego wiele nieoznaczonych paczek. Jak 

włączymy ciąg główny, wszystkie te puszki z mlekiem zaczną latać po całym pomieszczeniu. 

Nie wiedziałem, że dorośli Karowie uwielbiają takie napoje – zakończył ironicznym tonem.  

– Co, mleko? …Już idę – powiedział AKar, podrywając się pospiesznie z fotela 

nawigatora.  

 

Godzinę później orbiter przyspieszany ciągiem głównym poruszał się po kursie w kierunku 

przyszłego położenia planety Saa. Dan kolejny raz przeliczał trajektorie trasy, korygując 

przyjętą masę spoczynkową statku.  

Do kabiny wszedł AKar już w znacznie lepszym nastroju. 

– Jakieś problemy? 

– Drobne uciążliwości – odrzekł Dan. – Masa statku niezgodna z wpisem do książki 

nawigacyjnej. Ciąg główny lekko pulsuje i dlatego kurs trzeba będzie ciągle przeliczać oraz 

korygować.  

– To norma na tych starych pudłach. Nie wyznaczy się masy spoczynkowej przy braku 

stabilności ciągu.  

– Jak tam zawartość puszek z napisem mleko? – zmienił temat Dan. 

– … co… ? 
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– Nie łapię, jak znaleźć whisky? – z uśmiechem na twarzy drążył niewygodny temat 

zwiadowca. 

– No, to te … z napisem o smaku waniliowym – z zażenowaniem odpowiedział technik. 

– To zwykła wódka, pewnie w normalnym, bezsmakowym. Masz bardzo troskliwych 

kamratów – skomentował bezemocjonalnym tonem pilot Dan, który pełnił jednocześnie rolę 

dowódcy w okrojonej załodze orbitera.  

– Ee… – zaskoczony technik nie zdobył się na żadną składną odpowiedź, poza 

pojedynczym zbitkiem nieokreślonych dźwięków. 

– Nie pytam się o pochodzenie niestandardowego zaopatrzenia kubryku, ale to wszystko, 

…chyba, miało trafić do mesy oficerskiej. Myślę, że ze względu na te… kodowane 

oznaczenia, zajmiesz się wyżywieniem. Ja nawet nie wiem, jaką puszkę miałbym otworzyć.  

– Dobrze – spolegliwie odpowiedział AKar. 

– Dziękuję – z lekkim uśmiechem spuentował pilot. 

AKar strzelił oczami w kierunku Dana i z zawziętym wyrazem twarzy, w jednej chwili 

zmienił ton oraz nastrój wypowiedzi. – Jeżeli myślisz, że jestem ci wdzięczny 

za wyciągnięcie mnie z pudła, to się mylisz. Nie mam zamiaru z radością wykonywać twoich 

rozkazów.  

– Rozkazów nie będzie. Jeżeli nie będziesz chciał zwiększyć naszych wspólnych szans na 

przeżycie tej misji, nie będę zdziwiony. Poprzednio prawie popełniłeś samobójstwo. Sąd 

Floty miał dylemat czy wypchnąć cię w próżnię za zdradę, czy usmażyć za niewykonanie 

rozkazu.  

– Nie mieli prawa sami, bez mojej zgody, przedłużać mojego kontraktu o kolejne dwa lata 

– wzburzył się technik. 

– Mylisz się. Zgodnie z regulaminem mogą, bo znalazłeś się na okręcie Floty w akcji. Dwa 

lata to planowany czas tej kampanii. Nie mieli natomiast prawa okrętować cię na tę wyprawę. 

Powinni przenieść cię, jakieś pół roku temu, do służby garnizonowej w bazie bliższej twojego 

domu. Ale ty sam powinieneś o to zadbać, pisząc odpowiedni raport. Tobie jednak 

odpowiadała służba w gronie swoich ziomków, a nie w jakimś zapyziałym porcie.  

– Czas we Flocie liczy się podwójnie do wysługi. W bazach komendant może sam 

przedłużać służbę, jeżeli nie ma uzupełnień – już bardziej spokojniej tłumaczył swoje 

motywy AKar. 

– To mogłeś, po powrocie Floty z akcji, zażądać zakończenia kontraktu.  

– Ale to znowu dwa lata. 

– Po ilu turach jesteś? 
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– Po trzech.  

– A myślisz i mówisz jak cywil – skomentował Dan. 

– Do Floty zaciągnąłem się tylko z powodu procedur medycznych obejmujących rodziny. 

Nie stać mnie było na leczenie syna – wyjaśnił AKar.  

– To co się zmieniło? – podtrzymał rozmowę Dan, chcąc dokładniej poznać osobę, z którą 

miał wykonać misję na planecie Saa.   

– Żona napisała, że z synem jest już w porządku, podstawowe leczenie zakończone i czeka 

na mnie w domu. 

– Czyli koniec zabawy w wojsko, zbierasz zabawki i idziesz do domu.  

– Żeby to było takie proste. 

– Proste to jest zaciągnąć się dla was, Karów. Z waszymi naturalnymi zdolnościami do 

techniki jesteście cennym nabytkiem dla Floty i łatwo uzyskujecie dobre przydziały na 

okrętach. Ale wydostać się ze służby to jest już problem, jesteście za bardzo użyteczni i nie 

chcą się was pozbywać. 

– Po co to pieprzenie? Co to ma wspólnego z moją sytuacją i losem mojej rodziny? 

– Chcę, żebyś przestał się użalać nad sobą. Przemyśl na spokojnie swoje położenie. 

– Czyli? – warknął AKar. 

– Mogłeś zginąć, a żyjesz. 

– Co to za życie, z dala od rodziny… 

– Jadłeś więzienne żarcie, a teraz jesz to, w co nas zaopatrzyli twoi ziomkowie. Trochę 

wdzięczności dla nich.  

– …No fakt.  

– Mogłeś lecieć dalej z Flotą na kampanię, która w najlepszym razie jest liczona na dwa 

lata, a jesteś tu, w układzie planety Saa. 

– Co to zmienia? 

– Na razie wszystkie okręty Floty lecą w kierunku Republiki Handlarzy. Ale niedługo 

pojawią się statki zaopatrzeniowe i kurierskie, a one będą odbywać rejsy w obie strony. 

Twoja w tym głowa, by załapać się na powrotną drogę do domu. 

– To zbyt odległe i niepewne – z wyraźnym powątpiewaniem komentował AKar. 

– Jako dowódca zwiadu planetarnego miałem prawo wstrzymać twoją egzekucję. Pełniąc 

funkcję gubernatora bazy, mogę wznowić postępowanie sądowe i ułaskawić cię, a za zasługi 

w czasie misji wysłać tam, gdzie zechcę. 

– Wielki gubernator bazy dwóch osób. 
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– Wiem, że to fikcja, ale stworzona przez Admirała, abym mógł ratować twoją głupią 

głowę. Nie dla ciebie, ale na prośbę Teksa i jego Karów. Okaż im wdzięczność i zacznij sam 

dbać o siebie, bo inaczej ich zabiegi będą jałowe. 

– No dobra – przyznał rację AKar. 

– Dziękuję łaskawco. 

AKar ponownie łypnął na Dana. – Często dziękujesz. 

– Bo jesteśmy skazani na siebie, przez co najmniej parę miesięcy. 

– Tak długo? – użalał się technik. 

– Chyba tak – spokojnie potwierdził Dan. 

AKar już bez emocji zadał pytanie. – To, co mam robić? 

– No, nareszcie dobre pytanie Kara. Bierz się za ładownie, a właściwie za każde 

pomieszczenie na statku, sprawdź jeszcze raz mocowanie wszystkich ładunków. Będziemy 

ostro schodzić na planetę, nawet z dziesięcioma „g”. 

 

Dan po wyjściu AKara wykorzystał spokój oraz panującą ciszę do zajęcia się analizą 

bieżącej sytuacji. Nie chciał tracić głównego celu przybycia do układu planetarnego Saa, 

przytłoczony zmaganiami z obsługą zdezelowanego orbitera.  

Od lat tropił ślady Solona, postaci sprzed prawie sześciu tysiącleci, gnany wewnętrznym 

nakazem zaszczepionym w dzieciństwie opowieściami dziadka. W swoim życiu wielokrotnie 

zmieniał emocjonalne nastawienie do tego problemu, od dziecinnej fascynacji legendą do 

sceptycznej weryfikacji dokonanej podczas studiów na Imperialnej Akademii, podczas 

których utracił wiarę w opowiadane historie.  

Impuls, jakim była śmierć antenata w płomieniach jego prywatnych archiwów dotyczących 

Solona, zrodziła chęć odnalezienia sprawców podpalenia. Przy braku śladów, zniszczonych 

pożarem, musiał się oprzeć na poszlakach, które doprowadziły go ponownie do legendy 

Solona, będącej fascynacją przodka, graniczącą prawie z chorobliwą obsesją.  

Odkrycie, że ludzie są zdolni do zabójstwa, by uzyskać stary zapis archiwalny będący 

jedynie kopią wcześniejszych dokumentów, kazało mu ponownie zastanowić się nad 

działalnością swojego dziadka. Ktoś równie poważnie jak przodek traktował jego 

poszukiwania, angażując środki i wynajmując dobrze opłaconych zbirów, by zagarnąć efekt 

wieloletnich wysiłków.  

Po wymierzeniu swojej sprawiedliwości bezpośrednim sprawcom śmierci dziadka, Danowi 

pozostał w ręku jedynie stary dokument i przeświadczenie, że nie dotarł do głównego 
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mocodawcy. Stojąc przed brakiem kolejnych punktów zaczepienia, postanowił samemu zająć 

się badaniami, by ściągnąć ewentualne zainteresowanie zleceniodawcy mordu.  

Już od lat odczuwał, że ktoś uważnie śledzi jego poczynania, jednak próby dotarcia do 

mocodawcy zawsze kończyły się śmiercią pośredników i ponowną utratą tropu. Obcy do tej 

pory zawsze wyprzedzał poczynania Dana o parę kroków i w ten sposób kontrolował 

sytuację. 

Dziś Dan wiedział, że nieznajomy jest zainteresowany jego dalszą kontynuacją 

poszukiwań przodka. Znał również ich cel, gdyż przeczuwał, że pewne wydarzenia, które 

poprzednio traktował jako przypadkowe, zostały zorganizowane przez… 

Rozmyślanie Dana zostało przerwane burzą sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Szybki 

powrót do rzeczywistości unaocznił fakt, że orbiter jest na kursie kolizyjnym z szybko 

manewrującym statkiem, który wypadł z przestrzeni fazowej. Analiza bieżącej sytuacji 

doprowadziła do wniosków, że wszystko jest w rękach obcej załogi. Masa bezwładności 

orbitera była zbyt duża, by jakiekolwiek manewry wyprowadziły go poza strefę zagrożenia. 

Dan przyjął strategię biernego wyczekiwania, licząc na instynkt samozachowawczy załogi 

kolidującego statku. 

Do sterówki wpadł AKar. 

– Co u licha?… 

– Wyszli z przestrzeni fazowej na kursie kolizyjnym. 

– To nie może być przypadkowe – skomentował technik, zajmując miejsce nawigatora. 

– Masz rację, ale mają zablokowany przekaźnik identyfikacyjny i nie odpowiadają… 

– Przecież nie piraci… – wątpił AKar. 

– Nie sądzę, już by tłukli po nas. Orbiter ma tylko prymitywne przyrządy namierzania 

i podchodzą do nas po stronie pancerza atmosferycznego. 

AKar pochylony nad przyrządami informował. – Ustawię dalmierz optyczny na ich linię 

zejścia, to może zrobimy im parę skanów.  

– Przejdą blisko, …ale obok. 

– Idioci. To szybki statek typu korweta, ich zdolność manewrowa jest dużo większa niż ją 

wykorzystują, mogliby ostrzej odchodzić z kursu kolizyjnego. 

– Zaczęli. Dali pełny ciąg. Dmuchną po nas, możemy chwycić rotację – szybko 

komunikował Dan. 

– Przyjmiemy podmuch na pancerz atmosferyczny, ale to niegrzeczne. Gdybyśmy 

oberwali w pokład nawigacyjny, wypaliliby nam czujniki. Kto dowodzi tym statkiem? – pytał 

AKar. 
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– Mam pewne przypuszczenia, jeżeli się potwierdzi, że to korweta.  

– Sygnał na radarze się rozdwaja. 

– Widzę …Liczne, słabe punkty. 

– Opróżnili ładownię, zmniejszyli swoją masę bezwładności – wyraził przypuszczenie 

AKar. 

– To nie było konieczne, już są poza kursem kolizyjnym. 

– Oberwiemy tym po pancerzu, ale wytrzyma. 

– Zaraz będziesz miał ich w wizjerze dalmierza optycznego. 

– Tak jak mówiłem. Lekka korweta, dalekiego zasięgu. 

– To Dorkanie. A ta korweta kiedyś była moja – poinformował Dan. 

– Co u licha? – technik, zadając pytanie, skierował wzrok w stronę pilota. 

– Potem wszystko ci wyjaśnię. 

– Musiałeś im podpaść, bo dmuchają po śmieciach wyrzuconych z ładowni. My ten 

manewr nazywamy klasycznym obesraniem. Oberwiemy tym wzdłuż całego pokładu. Nie ma 

czym się martwić, wszystko wypali się w czasie przejścia przez atmosferę. 

– UWAGA!!! Wchodzą w przestrzeń fazową! 

– Coo …?! – wykrzyknął zaskoczony AKar. 

– Wykończą nam system, jak oberwiemy impulsem przejścia. 

… 

– AKar? 

– Mogło być gorzej. System zdążyłem wyłączyć, ale częściowo wypalili nam sieć w kilku 

zewnętrznych sekcjach. Padło sterowanie głównym napędem. Normalnie potrzebowalibyśmy 

paru dni, by to naprawić. 

– Nie mamy ich, orbiter ma ograniczone zasoby, bez zdolności manewrowania nie 

wejdziemy na orbitę planety, a nie mamy na tyle paliwa, by zawrócić. Stać nas tylko na jedno 

skuteczne podejście. 

– Myślą, że nas załatwili. Mylą się, znam ten typ orbitera. Za parę godzin mogę ręcznie 

sterować dyszami na twoje komendy. 

– Mam w kabinie trochę sprzętu zdemontowanego z mojej korwety. Jeżeli poradzisz sobie 

z dyszami, to z nawigacją nie będzie problemu. 

– Nie zejdziemy ręcznie z orbity na powierzchnię planety – podsumował bieżącą sytuację 

AKar. 

– To nasz następny problem. Teraz zacznijmy od inspekcji zewnętrznego pancerza – 

zadecydował Dan. 
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– Nie ma takiej potrzeby. Ten orbiter ma pancerz starego typu, masywna ceramika z dużą 

ilością chłodziwa, którego ciśnienie nie spadło, czyli go nie przebili. 

– Nie to mnie niepokoi. Dorkanie ewidentnie chcieli nas pozbawić możliwości lądowania 

na planecie. 

– Myślą, że to zrobili. 

– Niemniej trzeba założyć skafander, wyjść na zewnątrz i zobaczyć to, czym nas obrzucili. 

– Wiem, czym. Opróżnili zbiornik na odpady i dorzucili trochę śmieci z korwety. Typowa 

złośliwość feudalnych. 

– Na korwecie nie było śmieci, oddałem ją czystą i wysprzątaną ze zbędnych elementów. 

– Skądś musieli wziąć to dziadostwo, widzę je przez dalmierz optyczny. 

– Zakładam skafander i wychodzę, ty przez ten czas zajmij się siecią i systemem. 

– Nie ucz Kara statków naprawiać, myśl o sobie i swojej robocie. 

… 

 

Po upływie godziny AKar i Dan ponownie spotkali się w sterówce. 

– No i co, znalazłeś? – zapytał technik. 

– To, co mówiłeś… 

– Wiedziałem. Opróżnili zbiornik, nie musiałeś wychodzić na zewnątrz, by się o tym 

przekonać. 

– Znalazłem, też dwie miny przylgowe… – dodał Dan. 

– Co? Gdzie? … 

– Na pancerzu atmosferycznym. 

– Jak duże? 

– Niewielkie, zaledwie po kilogramie i do tego chemiczne. 

– To bez sensu, nic by nam nie zrobiły. 

– I to mnie niepokoi. Za dużo zadali sobie trudu, jak na dwie niewielkie miny i częściowo 

wypaloną sieć. 

– Myślisz, że chcą odwrócić naszą uwagę? 

– Możliwe… – odpowiedział Dan, którego umysł ciągle analizował sytuację. 

– Dobra! Teraz na mnie kolej. Idę na zewnątrz – zadecydował AKar. 

 

… 

– AKar! Nadal jest sygnał ze skafandra, ale ty przestałeś się odzywać. 

– Znalazłem! 
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– Co? – zapytał Dan. 

– Drona. Nie widzisz go. Jest w luku antenowym. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby nie 

przechył masztu teleskopowego. Wepchnął się na samo dno luku, widzę tylko skrawek jego 

pancerza. 

– Jesteś pewien? 

– We Flocie używamy takich samych dronów do zewnętrznych napraw podczas akcji 

bojowych, potrafią działać przy zdalnym sterowaniu. 

– Uważaj na niego, na pewno to on zamontował te dwie przylgi. 

– Wiem. Ma też wewnętrzny zasobnik na paręnaście kilogramów. Mielibyśmy problem po 

zamknięciu luku antenowego przed zejściem do atmosfery.  – AKar po krótkiej chwili zwłoki 

poinformował. – Nie mam do niego dostępu, jest poza zasięgiem moich ramion. 

– Co zrobimy? – zapytał Dan. 

– Spokojnie, są czynne dwa manipulatory do naprawy zewnętrznego pancerza, zaraz  

będziemy mieli  podgląd. 

… 

– Tak jak mówiłem, przyczaił się przy nasadzie anteny, przylgi są stabilnie przymocowane 

do bocznej ściany luku.  

– Jego obwody powinny być wypalone impulsem przejścia. Uważaj, może być 

detonowany mechanicznie. 

– Też tak myślę. Nie mam doświadczenia w rozbrajaniu takich ładunków.  

– Nie jest typową miną. Niemniej musi mieć główny ładunek i inicjator, wystarczy 

likwidacja jednego z tych dwóch elementów, by ją unieszkodliwić. Problemem może być 

zapalnik i brak dostępu do drona. 

– Nasze manipulatory poradzą sobie z jego pancerzem. W ten sposób uzyskamy dostęp do 

jego wnętrza. 

– Dla bezpieczeństwa wejdź do śluzy ciśnieniowej. 

– W porządku, tak zrobię.   

 

Po godzinie Dan z AKarem, siedząc w sterówce, rozmawiali na temat minionych 

wydarzeń. 

– Nie podoba mi się to. … Co oni mają do ciebie? 

– Cały czas zniechęcano mnie do samodzielnego lądowania na tej planecie. Myślę, że 

komuś bardzo zależy, by Saa pozostała nadal niezbadana. 
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– Co jest na tej planecie, za co warto zabijać? –  AKar zadał podstawowe pytanie, czujnie 

wpatrując się w twarz Dana. 

– Nie wiem, jakie motywacje mają Dorkanie. Ja mam swoją misję zleconą przez Instytut 

Historii Imperialnej Akademii, całkiem cywilne poszukiwania śladów Solona.  

– To stare bajki, sprzed tysięcy lat. Nie sądzę, żeby były powodem dzisiejszego ataku na 

nasz orbiter. Powód musi być na Saa lub w ładowniach orbitera. Co robimy, dowódco? 

– Udajemy, że mamy problemy. Nic nie wiedzą o tobie, myślą, że mam na pokładzie 

zwykłego załoganta, a nie czołowego specjalistę od napraw we Flocie. Do ostatniej chwili, 

tylko Teks zabiegał o twój przydział na ten lot. Moja załoga, z którą miałem lecieć nagle 

rozchorowała się na infekcję pokarmową. Dorkanie są przekonani, że mnie uziemili. Puszczę 

raport o incydencie do dowództwa Floty, eksponując problemy z uruchomieniem orbitera, 

a pomijając drona i jego ładunek. 

– Da nam to szansę na spokojne podejście do planety, ale co potem? 

– Później o tym pomyślimy. Teraz zajmijmy się bieżącą sytuacją. 

– Jakie rozkazy masz, dowódco? 

– Zajmij się siecią. Nadal mamy z nią problemy. 

– Niewiele przy niej zrobię, nie ma zbyt wiele łączy zapasowych. Orbiter zawsze poruszał 

się w pobliżu Floty i był uzależniony od jej zapasów. 

– Zrób, co możesz, ja mam trochę sprzętu zgromadzonego w mojej osobistej kabinie. 

– Kabli i łącz na pewno nie masz? 

– Nie, ale mam parę modemów łączności i jednostkę centralną. 

– To może uda nam się przygotować orbiter do lotu przez atmosferę planety 

i przyziemienia. Co jeszcze, dowódco? 

– Miałeś sprawdzić stan ładunków. 

– Ładownie są przepełnione, zarówno objętością, jak i masą. Kontenery ustawione są 

w gniazdach, ale drobnice zabezpieczono tylko siatkami. Sprzęt jest zamocowany pasami 

i kotwami spawanymi do podłoża. Myślę, że trzeba szarpnąć ładunkiem, a potem jeszcze raz 

sprawdzić. Mały impuls w przód, a potem w tył zweryfikuje zaczepy. 

– Czy parosekundowy ciąg dyszami manewrowymi wystarczy? 

– Tak, byle dynamiczny. Pozostaje jeszcze ładownia dziobowa z rudą polimetaliczną. Po 

co nam to? 

– Załadowałem ją, by nadać masę części dziobowej orbitera. Pozwoli nam to na łatwiejsze 

sterowanie przy zejściu przez atmosferę. Będzie stabilizowało przód naszego statku przy 

turbulencjach. 
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– Trzeba ją w takim razie przeładować. Jest oparta o podłogę ładowni, ale pozostało trochę 

pustej przestrzeni i może się przemieszczać. 

– Więc co zrobimy? – zadał pytanie Dan. 

– Oprzemy duże bryły o ścianę dziobową, mniejsze spienimy wodorem i wypełnimy puste 

przestrzenie. 

– Jak to zrobisz? 

– Warsztat maszynowni jest dobrze wyposażony do prac nad metalami w wysokich 

temperaturach. 

– Myślę, że przy osłabionym ciągu łatwiej będzie ci przemieszczać bryły rudy, niektóre są 

naprawdę duże. 

– Mamy manipulatory, uruchomię je. Nie będę pchał tam rąk, szanuję swoje palce. 

– Więc masz robotę na parę dni. Teraz obejmiesz wachtę. Możesz przetestować instalację, 

tu masz listę. Zresztą ty się na tym lepiej znasz. 

– Dziękuję za docenienie mojej wiedzy. 

Dan uśmiechnął się w stronę ożywionego AKara. – Teraz ty zaczynasz dziękować.  

– Skoro jesteśmy skazani na kilka miesięcy wspólnego pobytu… 

– Idę odespać. Jeżeli będą problemy, to budź. Nie wchodź sam do ładowni, najlepiej 

pozostań w kabinie nawigacyjnej. 

– Znam procedury i wiem jak prowadzić wachtę. Z likwidacją ewentualnych awarii 

poczekam na ciebie. 

 

Dan, wchodząc do swojej kabiny, kolejny raz przeleciał wzrokiem po zabezpieczeniach 

cennego ładunku umieszczonego na górnej koi. Pod dolną znajdował się jego osobisty 

ekwipunek zabezpieczony siatką wzmocnioną naciągniętymi pasami. Przyklękając, sprawdził 

dojście do noża przypiętego do zasobnika plecakowego. W myślach zanalizował kolejne 

czynności, które będzie musiał wykonać, aby szybko uwolnić ładunek, jeżeli zajdzie taka 

konieczność.  

 

Po kilku godzinach, Dan zadowolony z testów swojej jednostki centralnej, skierował się 

korytarzem do kabiny nawigacyjnej. Pchał przed sobą zasobnik na kółkach, dlatego też 

skoncentrował się na drodze przez korytarz. Po wejściu do kabiny nawigacyjnej, jeden rzut 

oka na wskaźniki upewnił go, że wszystko jest w porządku.   
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AKar spoczywał w pozycji półleżącej w fotelu pierwszego pilota z nogami wspartymi 

o konsolę przyrządów, pięty jego butów były jednak daleko od ważnych przycisków. Ręka 

technika powracała od przycisku kasującego brzęczyk czuwaka. 

– Zrobię ci miejsce – zaproponował AKar. 

– Na razie dziękuję. Tę wachtę musisz jeszcze pociągnąć. Ja zajmę się montażem 

dodatkowego osprzętu. 

– Czemu nie zleciłeś tego wcześniej w bazie? 

– To nietypowy i zbyt cenny sprzęt. Sam widzisz, że system statku jest prymitywny 

i przystosowany do obsługi przez pięcioosobową załogę. 

– No fakt, to jest problem – potwierdził AKar. 

– Mój sprzęt i moje modyfikacje dadzą nam trochę więcej czasu oraz luzu na bieżących 

wachtach. Podłączę moduł komunikacyjny do szyny głównej naszego komputera, jednostka 

centralna już pracuje w mojej kabinie.  

– Uważaj, system często się podwiesza, potem długo restartuje. 

– No to zaraz zobaczymy, jakie będą efekty. 

Dan odsłonił dojście do paneli komputera. W środku było dużo niezapełnionego miejsca, 

wolnego po kolejnych zubażających modyfikacjach dokonywanych we Flocie ze względu na 

braki dostaw nowego sprzętu. Podłączył swój moduł transmisji danych. Z zasobników 

wyciągnął ekran monitora i ręczną konsolę. Zamontował je do przygotowanych wcześniej 

konstrukcji. Zajął miejsce w drugim fotelu, włączył oprogramowanie.  

Po chwili wstał i nalał z przyniesionego termosu dwa kubki napoju kofeinowego.  

AKar po pierwszym łyku skrzywił się. – Muszę ci pokazać, gdzie jest prawdziwa kawa. 

– No patrz, nawet to mamy. 

– I nie tylko to, moi rodacy naprawdę o mnie zadbali. 

– Karowie lubią gromadzić zapasy. 

– Raczej tak. … Bo jesteśmy realistami. Handel sprzętem i zapasami we Flocie jest 

nielegalny, ale wiesz, że załatwić brakujące części, przy poparciu paru puszek jest dużo 

łatwiej. Oprócz oficjalnego zaopatrzenia, na pokładach statków istnieje dużo rzeczy 

zgromadzonych przez załogi. Kwitnie pokątny handel wymienny i wszystko jest towarem, 

nawet głowice bojowe. Przy braku dalekosiężnych statków handlowych, w napotykanych 

portach można uzyskać dobrą cenę za pewne produkty. Można też przejąć część nadwyżek 

lokalnych i przy sprzyjających okolicznościach upłynnić na innych planetach. 

– Czyli uprawiacie kontrabandę dla dobra Floty – podsumował Dan.  
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– Ująłbym to trochę inaczej. Likwidujemy napięcia w zaopatrzeniu planet i statków. Idioci, 

którzy z tym próbują walczyć, w krótkim czasie dowiadują się, co znaczą problemy 

z niesprawnymi okrętami. Mając je, stają się bardziej czułymi na pewne sugestie technicznej 

części załóg. Oficjalny system jest bardzo niemobilny i zaopatrzenie trzeba zamawiać 

z dużym wyprzedzeniem. Pewnych rzeczy i tak się nie dostanie, są trzymane w rezerwie tylko 

dla Głównej Floty.  

Po krótkiej chwili poświęconej przeglądowi wskazań, AKar przekręcił się w fotelu 

w kierunku Dana i ponownie podjął rozmowę. – Powiedz mi, jak to się stało, że oficer zwiadu 

zamiast na szybkim okręcie, znajduje się na tej kupie złomu? 

– To proste. Po ukończeniu Akademii zostałem oddelegowany do Imperialnego Instytutu 

Historii, przy zachowaniu stopnia nie podlegam Flocie. Oficjalnie wykonuję misję dla 

Dyrektora Instytutu, który ma duże wpływy bezpośrednio w otoczeniu samego Imperatora. 

– Żołnierz w cywilnej instytucji? – zdziwił się technik. 

– Tak, ale rzadko siedzę za biurkiem, częściej jestem w drodze po Imperium i to 

przeważnie po jego peryferiach. Dyrektor wykorzystuje mnie do misji tam, gdzie trudno się 

dostać lub przetrwać. Cywilny personel nie ma odpowiednich kwalifikacji i nie przejawia 

chęci do takich podróży. Poza tym panuje ogólne przekonanie wśród urzędników, że 

w centralnych archiwach jest wszystko, co istotne. Dyrektor często zadaje pytania, na które 

nie można znaleźć odpowiedzi na miejscu. Wtedy trzeba szukać gdzie indziej i od tego jestem 

ja, absolwent zwiadu Akademii Floty. 

– No, ale ta planeta i ten statek, to jak? – padło kolejne pytanie AKara. 

– Zlecono mi misję terenową na tej planecie. A ponieważ była na trasie przelotu Floty, to 

Dyrektor pięknie poprosił Admirała. By prośba była skuteczna, to poparł ją, przekazując 

eskadrę statków kurierskich typu korweta, które Flota i tak by mu zarekwirowała. 

Dlatego Admirał, widząc ten gest dobrej woli, złożył obietnicę, że dołoży starań, abym 

znalazł się na planecie Saa. Oczywiście, jeżeli nie będzie to kolidowało z głównym celem 

wyprawy. Jego sztab zagospodarował korwety, bo są szybkie i posiadają aparaturę do 

sporządzania map terenowych. Wykazał też niecelowość przeznaczania tego typu statku do 

misji na tej, konkretnej planecie. Chciano mnie skłonić do ograniczenia jej czasu. Gdy nie 

wraziłem zgody, Sztab zaproponował, jako jedyną alternatywę dla moich potrzeb, duży 

nieruchawy orbiter, bez którego Flota może się obejść. Jednocześnie wysłał moją korwetę 

z krótką misją kartograficzną wokół planety. Umieszczono też na orbicie planety satelitę do 

zbierania danych telemetrycznych planety i bliskiej przestrzeni. Ja jednak jestem 

zdecydowany dostać się na powierzchnię Saa. Prawdopodobnie po lądowaniu stan techniczny 
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orbitera nie pozwoli na ponowny start na orbitę. Zewnętrzną łączność utrzymamy przez 

satelitę z trymerem nadprzestrzennym pozostawionym przez Flotę na obrzeżach układu.  

– Czyli będziemy uziemieni na planecie? 

– Tak, ale z zapasami na miesiące i w spokoju będziemy oczekiwać na statki kurierskie.  

– Co z korwetą i Dorkanami? – zapytał AKar. 

– Przed oddaniem statku zdemontowałem parę systemów i nie mają dużych zapasów, co 

przy pełnej załodze ogranicza czasowo ich pobyt w tym systemie słonecznym. Muszą lecieć 

za Flotą lub poszukać uzupełnienia na planecie. 

– Z tym mogą mieć problemy. Więc liczymy, że dadzą nam spokój? 

– …Chyba tak – po krótkiej zwłoce odrzekł Dan.  

– Miejmy nadzieję, że nie są zbyt zdeterminowani. 

– Na razie poza dronem, wygląda to jak drobny incydent. Odnalezienie min nadało inny 

wymiar temu zdarzeniu. 

– To pozostawmy ich w niewiedzy, że odkryliśmy ładunki. 

– Tak zrobimy. 

… 

Dan, po krótkiej pracy na konsoli, zwrócił się do AKara. – Spróbuj zrestartować system 

orbitera.  

–  Wykonuję. Trzeba będzie go długo przywracać. 

W kabinie zgasły wszystkie światła, a po chwili zapaliły się ponownie. To system 

awaryjnego zasilania podjął pracę.  

– No…, popatrz. System już się odzywa. …Dobry ten twój nowy sprzęt. …Parę sekcji 

znowu się podwiesiło. 

– Z każdym następnym razem będzie lepiej, mój komputer potrafi się uczyć 

i przystosowywać. 

– Co jeszcze potrafi? – zapytał AKar. 

– Naprawdę dużo. Już sam zaczął przeliczać trajektorię lotu i zaraz przejmie sterowanie 

ciągiem głównym i silnikami pomocniczymi. Będzie obserwował twoją pracę i zacznie 

samodzielne prowadzenie części procedur wachty. 

– To dobrze, bo ten orbiter był przystosowany do pełnej, pięcioosobowej obsady. 

– Jak podepnę dalsze moduły komunikacyjne do poszczególnych sekcji, to uzyskamy 

możliwość bezpośredniego sterowania instalacjami orbitera poprzez mój komputer. 

– Nie mów, że powrócimy do pełnej automatyki. 
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– Nie w pełnym zakresie, gdyż brakuje dużo sprzętu, lecz na pewno zmniejszymy 

konieczność ręcznego sterowania. 

– No to do roboty, będziemy testować każdą sekcję po podłączeniu. 

… 

 

 

Dan ponownie pojawił się w kabinie nawigacyjnej po paru godzinach intensywnej pracy. 

AKar powitał go z dużym uśmiechem. 

– Ten stary orbiter zaczyna budzić się do życia. Zaczęły działać takie wskaźniki, które 

poprzednio były martwe. 

– Rozpocznij restart. 

– Jesteś pewien? Bo już uzyskaliśmy stan zadawalający. 

– Wykonaj. 

AKar przycisnął przycisk restartu, usuwając wcześniej jego blokadę. Światła kabiny 

jedynie przygasły. Monitor systemu po trzech sekundach podjął pracę, z widocznymi 

objawami rozwijania oprogramowania. 

Po chwili ciszę przerwał głos AKara. 

– Rewelacja, tylko jedna sekcja podwieszona. Nie istotna dla bieżącej pracy. 

– Tym zajmiemy się później. 

– Przejmuję wachtę, ty wykonujesz natychmiastowy wymarsz do kubryku i za godzinę 

chcę widzieć obiad, ale typowy dla mesy oficerskiej. 

– No to daj mi więcej czasu. Naprawdę mamy z czego go zrobić, dzięki moim kamratom. 

– No to, na co czekasz? Pospiesz się. 

– Dobrze, już idę. – AKar wstał z fotela pierwszego pilota i wyszedł.  

Dan, nie zmieniając miejsca, podjął dalszą pracę na konsoli swojego komputera. Przez 

jego oprogramowanie zlokalizował system łączności orbitera. Nakierował szeroką wiązkę na 

prawdopodobne położenie satelity telemetrycznego i wysłał wywołanie. Oczekując 

odpowiedzi, przygotował pakiety oprogramowania do ściągania danych. Po chwili 

zastanowienia wyciągnął z przyniesionego zasobnika dodatkową konsolę łączności. Po jej 

podłączeniu uaktywnił kanał foniczny i wpisał wywołanie. Konsola po kilku sekundach 

podjęła pracę. Wstukał kod dostępu. Zareagowała fonicznym sygnałem otwarcia. 

– Xyloks. Dostęp foniczny do Xyloksa. 

– Xyloks, potwierdzam. Kanał otwarty. 

– Xyloks, transmisja danych plus słowny komentarz. 
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X: Gotów. 

– Xyloks, przejmiesz bierny nadzór nad moim komputerem, a przez niego nad orbiterem. 

X: Wykonam. 

– Xyloks, przygotujesz analizę bieżącej sytuacji. 

X: Wykonam. 

– Xyloks po połączeniu z satelitą telemetrycznym, wyciągniesz z niego wszystkie dane 

dotyczące AXY-023. 

X: Wykonam. 

– Xyloks, informacje przesyłaj na osobistą konsolę łączności, stopień ważności sygnalizuj 

zgodnie z procedurą. 

X: Wykonam. 

– Xyloks, zachowujemy hasło: Xyloks do wywołania fonicznej konwersacji. 

X: Wykonam. 

– Xyloks, koniec transmisji. 

Dan po krótkiej kontroli wskaźników konsol orbitera ponownie zaglądnął do zasobnika 

i wyciągnął nakładkę na rękę. Był to szybszy dostęp do manipulacji plikami. Wybrał dostęp 

do danych osobowych AKara i szybko je przeglądając, odnajdywał istotne elementy. 

Przeczytał opinię służb bezpieczeństwa, nie zdziwiła go. Sięgnął też do wykazu poczty 

osobistej i stwierdził, że AKar otrzymał parę tygodni wcześniej pocztę od rodziny, którą 

wysłano ponad rok temu. To też było normą we Flocie. Prywatna korespondencja, listy 

przychodziły nieregularnie, z dużym opóźnieniem. Szybko i bez cenzury docierały tylko 

telegramy, według wzorów zatwierdzonych przez służby. Książka wzorów była banalna. 

Żołnierze często wpisywali tylko numer opcji na formularzu telegramu, a ich rodziny 

dostawały krzepiące kilkuzdaniowe informację typu: „czuję się dobrze, niech żyje Imperator”. 

Otrzymywali podobne, zwrotne wiadomości. W wykazie AKara brak było takich telegramów. 

Zawierał natomiast maksymalną ilość korespondencji pisanej ręcznie, co we flocie było raczej 

rzadkim zjawiskiem. Dan zastanowił się nad tym.  

Przygotował kilka plików osobistej korespondencji i ustawił je w kolejce do transpondera 

nadprzestrzennego, nadając im status ważne, gubernator AXY…, pilne. Odchylił fotel, 

uzyskał w ten sposób możliwość ulokowania pięt swoich butów na konsoli orbitera, uczynił 

to ostrożnie, by nie uaktywnić przycisków, a po chwili zapadł w drzemkę. Po dłuższej 

godzinie, jeszcze na granicy świadomości, wyłączył czuwak.  

Otwierając oczy, zobaczył wchodzącego AKara. 

– Przygotowałem posiłek, ale nie wiem jak go dostarczyć. 
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– Może kiedyś przyjdzie nam regulaminowo umrzeć, ale dziś pójdziemy razem do 

kubryku. 

– Przełączę fonię na kubryk, a czuwak zablokuję. 

– Więc bierz się do roboty. Czuwak podpiąłeś do obwodów czujki ruchu przed drzwiami, 

zostaw taką konfigurację. 

– Stare przyzwyczajenia Karów. 

Po paru minutach siedzieli za sześcioosobowym stołem zastawionym w całości oficerskim 

posiłkiem. Dan spodziewał się specjałów, ale ilość i rodzaj wydawała się trochę przesadzona. 

AKar, widząc jego minę, uśmiechnął się. 

– To są wszystko krótkoterminowe potrawy, nieprzewidziane do składowania w chłodni, 

niska temperatura zniszczyłaby ich strukturę. Tak więc, musimy jeść dużo i często, to nie 

będziemy zmuszeni tego utylizować. 

– Komu to zarąbaliście? – padło bezpośrednie pytanie Dana. 

– Dorkanie myśleli, że są mądrzy i przerobili listy przewozowe swoich przesyłek. Myśleli, 

że nie sprawdzimy ich zawartości. A my tylko do oryginalnych listów dołączyliśmy przesyłki 

zgodne z ich treścią. 

– To trochę skomplikowane. 

– Byliśmy na to przygotowani, dostaliśmy sygnał od sympatyków Dorkan. 

– Nie lubi się ich we Flocie.  

– Pieprzeni feudalni – podał swoją opinię technik. 

– Rzeczywiście, strukturę społeczną mają trochę sztywną. 

– No, a my owoce tej struktury mamy na stole. 

– No to haj, AKar.  

– Haj, Dan. 

– Widzę po pozdrowieniu, że i ty miałeś z nimi do czynienia. 

– Tak, to w ich łapy dostała się moja korweta, ale nie cała, co mogłem to zdemontowałem 

i mamy to teraz na pokładzie. Z niektórych urządzeń pozostawiłem im tylko obudowy. 

– Nie połapią się, przy ich podejściu do techniki. 

– Na to liczyłem i nie zawiodłem się. 

Po tej krótkiej rozmowie Dan i AKar przystąpili z żołnierską determinacją do posiłku, szło 

im to sprawnie. Dbając o siebie, nie zapominali podsuwać sobie nawzajem tacki ze 

szczególnymi specjałami. Po zaspokojeniu pierwszego głodu poluzowali trochę 

kombinezony, odsunęli krzesła i zajęli się napojami.  

Dan, patrząc na AKara, zaczął rozmowę. 
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– Wyczyść i wyprasuj mundur. Nie masz zapasowego. Może będziesz musiał poruszać się 

samodzielnie po portach. 

– Zrobię tak, chociaż wyjściowy mundur dostałem dopiero w więzieniu. Floty wcześniej 

pewnie nie było stać na taki wydatek. Dopiero jako skazany dostąpiłem tego zaszczytu. … 

Jakie masz plany działania na tej planecie? 

– Na razie muszę rozpocząć moją misję, przeprowadzić ją sprawnie i zakończyć powrotem 

do Instytutu. 

– Co konkretnie będziemy robić? 

– Instytut zlecił mi poszukiwanie śladów Solona. 

– Stare bajki – lekceważąco parsknął AKar. 

– Flota dołożyła do tego zlecenie na tworzenie bazy i nawiązanie lokalnych kontaktów. 

– Czyli łupienie tubylców. 

– Niekiedy tak się dzieje. W naszym przypadku to niemożliwe, nie mamy obecnie ze sobą 

siły militarnej. Musimy działać z finezją. 

– Jak? Nie mamy towarów handlowych i nie znamy ich potrzeb – przekazał swoje 

przemyślenia Akar. 

– Ta planeta jest bez infrastruktury orbitalnej oraz bez objawów technologicznych na 

powierzchni, ledwie z początkiem urbanizacji w paru enklawach. 

– Czyli barbarzyńcy, ciężko będzie z nich cokolwiek wyciągnąć. Produkcja pewnie na 

poziomie potrzeb własnych i lokalnego handlu. 

– Więcej danych uzyskamy po nawiązaniu łączności z satelitą telemetrycznym. 

… 

– A co z twoją korwetą? – zapytał AKar po chwili zastanowienia. 

– Opuści przestrzeń planety prawdopodobnie przed naszym przybyciem. 

– Ale chyba się odezwą? 

– Nie liczyłbym na to. Przypominam, załoga to oficerowie Dorkan. 

– To ja już straciłem chęć na kontakt. … Plany bieżącego działania? 

– Teraz wspólna wachta. Podzielimy zadania. Ja zajmę się nawigacją, ty techniką. Muszę 

przygotować logistycznie nasze lądowanie. Jeszcze parę dni i znajdziemy się na powierzchni 

planety. Do tego czasu sen i jedzenie do oporu, bo potem może być różnie. 

– Czyli czas przed akcją. Za udział w misji powierzchniowej należy mi się dodatek. 

– Dostaniesz go i może nawet jakiś medal. 

– Żartujesz? – parsknął śmiechem rozleniwiony technik. 
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Dan odpowiedział bardzo formalnym tonem. – Nie, jako gubernator dostałem na 

wyposażenie pojemnik z medalami i dołączoną książkę-instrukcję przyznawania odznaczeń. 

Możesz je przeglądnąć, jak ci coś się spodoba, to możemy negocjować – zakończył 

z ironicznym uśmiechem. 

– Widzę, że humor ci dopisuję. 

– Cieszę się, że nie będę sam w czasie tej misji, a twoja obecność zwiększa moje szanse na 

powodzenie w misji. 

 

 

Następnego dnia, w czasie wachty AKara, Dan wszedł do kabiny nawigacyjnej, brzęczek 

czuwaka wyłączył się sam. 

– Nowa modyfikacja? – zapytał zwiadowca. 

– Na mostku nawigacyjnym zostało więcej sprzętu niż się spodziewałem. Sporo rzeczy po 

prostu odłączono – wyjaśnił technik. 

– Widzę, że się zadomowiłeś. 

– Mogę prowadzić wachty dwadzieścia cztery godziny na dobę, pod warunkiem, że 

wstawimy tu pryczę. 

– Nie ma takiej potrzeby, przejdziemy na nowy system trzech wacht. Pierwsza moja, druga 

wspólna, trzecia twoja. 

– No, a co z pozostałymi trzema wachtami? 

– Zaraz zobaczysz. 

– Xyloks, autoryzacja dostępu danych. 

X: Autoryzowany dostęp Dana do Xyloksa. 

– Xyloks, stan orbitera i jego systemów. 

X: Przywrócono w czterdziestu procentach pracę automatyczną, możliwe dalsze 

dwadzieścia procent, komputer zdolny do samodzielnych wacht pod zdalnym nadzorem, 

system transmisji danych sekcji zdublowany modemami. 

– AKar, jak ci się to podoba? 

– Wiedziałem, że ten twój sprzęt jest niezły. Dawno nie spotkałem czegoś takiego we 

Flocie, może jedynie na flagowcu Admirała. 

– Flota Operacyjna upraszcza swoją technikę i rezygnuje z wielu systemów, zastępując je 

ludźmi. 

– U was, w centrum, jeszcze nie ma tej tendencji? Bo na naszych planetach Karów 

technika jest prosta jak drut. 
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– Nie przesadzaj i nie bądź taki skromny. Wy, Karowie, potraficie korzystać też z bardziej 

skomplikowanej techniki. 

– Tak, potrafimy, lecz nie uzależniamy się od niej. Korzystamy przede wszystkim 

z naszych własnych produktów. Przyswajamy to, co potrafimy wyprodukować. Nie 

uzależniamy się od handlu międzyplanetarnego, my się na nim bogacimy. 

– I kupujecie następne planety, na których nikt poza wami nie chce mieszkać. Tworzycie 

autonomiczną technikę od podstaw. Zaczynaliście od jednej niegościnnej planety, a dzisiaj, 

ile ich już macie? 

– Chyba wiele. Nie one stanowią o naszym bogactwie, lecz nasza praca i to, że potrafimy 

dostosować nasze potrzeby do naszych możliwości. 

– Nie posiadacie centralnego rządu, jak zdobywacie fundusze na zakup planet? 

– Jeżeli kolonie planetarne uzyskują znaczące nadwyżki na rachunkach imperialnego 

banku, to kupujemy kolejne tanie planety, z dużą ilością lat wolnych od podatku. Rozwijamy 

populację do ograniczonego poziomu, dlatego też, płacimy podatki niewielkim ryczałtem, za 

każdą planetę z osobna. 

– Brak centrum jest korzystny, nie można wymusić wspólnych obciążeń. Słabość kolonii 

jest widoczna dla urzędników fiskalnych i nie widzą obrotu towarów, które mogliby 

opodatkować. 

– Nasz handel się rozwija. Kto potrzebuje tanich produktów biochemicznych, ten szuka 

planet Karów. Przylatują, zabierają produkty, a zyski na naszych kontach wciąż rosną. 

– A wy kupujecie następne planety. 

– Kupujemy od Imperium, bo inaczej nasze konta zostałyby opodatkowane. Użyteczność 

Karów powoduje, że zasiedlenia nowych kolonii odbywają się bez ceł i podatków 

tranzytowych. 

– Nie ponosicie też kosztów techniki orbitalnej. 

– To Imperium dba byśmy osiedlali się tam, gdzie jesteśmy mu potrzebni, zapewniając 

nam bezpłatny transport. Nieużyteczne kolonie ewakuujemy lub ograniczamy do sensownego 

minimum. 

– Ale poziom waszego życia jest niski. 

– Przy naszej ideologii pionierów wystarczający. 

– A planeta Kar? – padło kolejne pytanie Dana. 

– Kar, to piekło klimatyczne, brak księżyca, niestabilne pole magnetyczne zmuszają 

mieszkańców do ciągłej walki o przetrwanie. Pierwsze kolonie Karów powstały 

z uciekinierów, dlatego każda inna planeta wydaje im się lepszą do zasiedlenia. 
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– Macie tam ciekawe technologie. 

– Każda kolonia udostępnia swą technikę planecie matce, a ona swoim córkom. Kar to 

centrum handlu technologiami, rasami bakterii, wirusów. Kolonie, które przekazują więcej 

funduszy na wspólny cel zakupu planet, mają szerszy dostęp do technologii. Zdobywając 

nowe techniki, zwiększają swoje szanse na przetrwanie. 

– Dość tego gadania, bierzmy się do roboty. W zasobniku, w którym już grzebałeś, jest 

jeszcze jeden monitor i konsola z szerokimi klawiszami. 

– Oo! …Kuferek z twoimi skarbami. 

– Czy dasz radę je zamontować i podłączyć? 

– Zaraz zobaczymy. … Ten sam system, co w twoich sprzętach. 

– No to działaj. 

… 

Po paru minutach intensywnej pracy, przy fotelu Kara został zamontowany dodatkowy 

monitor i konsola. AKar z niecierpliwością zaczął stukać po klawiszach. 

– Chwila spokoju, zaraz zintegruję ten sprzęt z systemem. Twój kod to: AKar. Wstukaj go. 

No widzisz… już działa. 

– Jak to funkcjonuje? 

– Spróbuj intuicyjnie. Są klawisze liter i cyfr. Te z graficznymi oznaczeniami są funkcyjne 

i wyboru. Kolor grafiki klawisza często ma odniesienie do funkcji klawiatury. Zacznij sam, 

jak będziesz miał problem, to mów. 

… 

AKar, jak dziecko, wyjmował kolejne sprzęty i instalował je za pomocą konsoli. 

Uaktywnienie Xyloksa zmniejszyło obciążenie bieżącą obsługą orbitera, pozwalając Danowi 

zająć się planowaniem misji. 

 

Po paru godzinach wspólnej pracy, Dan opuścił kabinę nawigacyjną, podsumowując 

w myślach swoje działanie. 

Nawiązanie łączności z satelitą telemetrycznym pozwoliło na wybranie miejsca lądowania. 

Była to wyspa o powierzchni paru kilometrów kwadratowych na wielkiej Rzece płynącej 

w strefie zwrotnikowej planety. Było to dobre miejsce na bazę wypadową do pobliskich stref. 

Krainy te zróżnicowane pod względem klimatu jak i rzeźby terenu zawierały płaskie suche 

pustynie oraz dolinę Ogromnej Rzeki otoczonej pasami gór z różnorodną roślinnością. 

Wschodni brzeg był bardziej suchy niż tereny zachodniej strony cieku wodnego. 
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Większa ilość wolnego czasu dała szansę AKarowi i Danowi na dłuższe rozmowy 

w kubryku orbitera. Obaj przejawiali zaciekawienie różnymi obszarami Imperium. Dana 

interesowały peryferie i kultura Karów, Akar natomiast zadawał wiele pytań dotyczących 

Centrum Imperium. 

– Byłeś na Planetach Centralnych? 

– Tak, podczas studiów w Akademii Imperialnej i później, gdy przebywałem w Instytucie 

Historii. 

– Jak tam jest? 

– To cały rój planet administracyjnych otoczony cienką warstwą planet technicznych. 

Pobyt na nich jest możliwy tylko za zgodą administratorów. Istnieje dostęp do jedzenia, 

mieszkań, transportu, ale tylko dla funkcyjnych. Natomiast robotnicy obsługi technicznej 

przebywają na terminowych kontraktach w ograniczonych strefach. Nic tam się nie 

produkuje, natomiast wszystko przywozi. 

– To z czego żyją? 

– Z administrowania Imperium i organizowania handlu międzyplanetarnego. 

– Centrum dba, aby żadna ważna sprawa naszej części galaktyki nie odbywała się bez nich. 

– Jeżeli planeta zaczyna się rozwijać, to natychmiast pojawia się tam administracja 

centralna. Po pierwszej fazie pomocy, zaczyna się kolejna: zarządzania i eksploatacji. 

Obciążone planety przestają się rozwijać i wchodzą w główny nurt stagnacji Imperium. 

– Administracja dba, aby żadna część Imperium nie rozwinęła się bardziej niż Centrum. 

– Tak, stanowiłoby to zagrożenie ich spokojnej egzystencji. 

– Ale organizowany handel daje przepływ technologii. 

– Tylko, że to znów hamuje rozwój techniki lokalnej. 

– Po co rozwijać technologię, jeżeli można ją kupić gotową w postaci produktów. 

– Ale Karowie tak nie czynią – stwierdził Dan. 

– Zbyt wiele widzieliśmy planet i regionów z załamaną infrastrukturą, gdyż nie 

dowieziono na czas niektórych części zamiennych. 

– Administracja chce wszystko kontrolować, ale nie panuje nad rzeczywistością. 

– Dość tego gadania. Powiedz lepiej, kiedy lądujemy? 

– Jutro – odparł krótko Dan. 
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*** 

 

Orbiter wszedł w pole grawitacyjne planety Saa. Wykorzystując grawitację jej księżyca, 

a także moc silników głównych, zmniejszał swoją prędkość, a tym samym wchodził na coraz 

bliższą orbitę. Xyloks oznaczył punkt docelowy na powierzchni planety, wysyłając tam sondę 

z geodezyjnymi trymerami umożliwiającymi namierzanie w końcowej fazie lądowania. Statek 

zbliżał się do punktu wejścia w atmosferę. Dan i AKar ubrani w ciśnieniowe kombinezony 

zajmowali fotele pierwszego pilota i nawigatora w kabinie nawigacyjnej. W pozostałych 

trzech fotelach znajdowały się zasobniki ze sprzętem przypięte pasami. Xyloks zaczął 

odliczać czas do zejścia w atmosferę. AKar kończył procedury przygotowania orbitera, 

informując na bieżąco Dana, który prowadził nawigację lotu. 

W pewnym momencie zwiadowca zaczął bacznie przyglądać się ekranowi radaru. 

– Xyloks. Co to startuje z powierzchni planety? 

X: Prawdopodobnie statek typu korweta. 

– Xyloks, obserwuj. 

X: Podjęta obserwacja. 

– Czyżby to twoja korweta? Przecież nie powinno jej już tu być – wyraził przypuszczenie 

AKar, również kierując wzrok w stronę przyrządu. 

– Może zdobyli zaopatrzenie… 

X: Potwierdzono status korwety. Zbliża się do nas. 

– Odpaliła rakiety! – wykrzyknął technik, pochylając się nad ekranem 

– Xyloks, obrona! …Natychmiastowe zejście w atmosferę planety! 

– Co u diab…! …Oberwaliśmy po zewnętrznym pancerzu. …Rakiety wybuchły, nie 

dochodząc do orbitera – komunikował AKar. – Mamy udar cieplny, chłodziwo działa, 

temperatura spada. 

– Xyloks, ostrzej w atmosferę – zadecydował Dan. – Jonizacja zacznie nas chronić przed 

aktywnymi pociskami. 

– Ślad wybuchu przy korwecie – podał informację AKar wpatrzony w ekran radaru. 

– Xyloks, melduj. 

X: Nie zmienili kodów dostępu do systemu korwety, przejąłem sterowanie rakiet, pierwsza 

para implodowana na pancerzu orbitera, druga po wyjściu z kadłuba. Okręt został 

uszkodzony. …Łącze zerwane. … Obecnie brak dostępu do systemu korwety. 

… 
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– Weszliśmy na ścieżkę zejścia. Od tarcia w atmosferze pojawia się jonizacja, która 

zaczyna nas chronić przed namierzaniem. 

– Xyloks, skróć czas zejścia – padł rozkaz Dana. 

… 

– … 

– Prędkość spada. 

– … 

– Jonizacja zerwana. 

– Rzeka widoczna. … Wyspa widoczna. Duża prędkość schodzenia – informował AKar. 

– Utrzymywać – zadecydował Dan. – Bo teraz możemy znowu oberwać. 

– Brak śladu dalszych rakiet – informował technik pochylony nad ekranem radaru, który 

wznowił odczyt. – Xyloks chyba ich załatwił. 

– Dochodzimy do wyspy. 

– Pełne hamowanie! … Pełny ciąg pionowy!!! 

– Za szybko schodzimy! – krzyknął technik. 

– Nadal w granicach błędu, przygotować się do awaryjnego lądowania. Może rzucać. 

AKar, dopnij pasy! 

– … 

– Suniemy po powierzchni wyspy! …Duże przeciążenia! 

– … 

– Już coraz wolniej… 

– … 

– Stoimy. 

– Xyloks! Diagnostyka – wydał rozkaz Dan. 

X: Pancerz nienaruszony, główna konstrukcja cała, dysze silników nie istnieją. Duża 

temperatura pancerza i otoczenia, nadal zwiększa się. Za dziesięć minut chłodziwo osiągnie 

stan krytyczny. Konieczność ewakuacji orbitera. Do destrukcji dziewięć minut i pięćdziesiąt 

pięć sekund. 

– To ja się pakuję i wychodzę – powiedział AKar, odpinając pasy fotela nawigatora. – 

Zaraz rozwali nam instalację chłodzenia – dodał pospiesznie. 

– STOP! Siadaj!!! – Dobitny rozkaz Dana rzucił technika na fotel. …AKar, całe chłodziwo 

do górnego pancerza. – Bez wahania wydawał kolejne rozkazy. – Wycofać z części 

dziobowej i spodniej. 
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– Już się robi … dowódco… czyli walczymy dalej. – Technik, podporządkowując się 

poleceniom, próbował ogarnąć swoją część pulpitu rozświetloną burzą migających kontrolek. 

– Schładzaj okolicę wlotu powietrza – padło kolejne zdecydowane, ale spokojne polecenie 

Dana. 

– Po co nam klimatyzacja? – zapytał technik, nie odrywając się od walki z przyrządami, 

które nie chciały powrócić do normalnej pracy po przyziemieniu. – Temperatura chłodziwa 

dalej rośnie, stan podkrytyczny. – AKar naciskał Dana, głośno komentując widoczne 

wskazania. 

– Uruchom promiennikowy wymiennik ciepła – padł kolejny rozkaz dowódcy orbitera. 

– Można go używać tylko w próżni – zgłosił swoje zastrzeżenie technik. – Zaraz się 

rozgrzeje i rozleci – pospiesznie dodał, wykonując polecenie. 

– Kontroluj temperaturę. 

– Temperatura chłodziwa rośnie, ale wolniej. Stan nadal bliski krytycznemu – przypominał 

AKar. 

– Podaj temperaturę wlotu powietrza – zażądał Dan. 

– Dziewięćdziesiąt stopni. 

– Pobierz powietrze i skieruj do promiennika. 

– Zrobiłem. Temperatura promiennika bliska krytycznej, jeszcze chwila i się rozleci – 

komentował technik z wściekłym wyrazem twarzy. – Atmosfera rozprasza wiązkę ciepła, 

nagrzewa otoczenie i dodatkowo sam promiennik. 

– Przejdź na ręczne, impulsowe oddawanie ciepła. AKar, postaraj się nie rozwalić 

promiennika. 

– Xyloks, wykorzystaj pojemność cieplną wnętrza orbitera, skieruj przegrzane chłodziwo 

do wewnętrznej instalacji ładowni dziobowej. 

… 

X: Temperatura chłodziwa w granicy błędu fazy krytycznej. 

– Nie rozumiem, co on mówi? – zapytał AKar głosem wypalonym od stresu. 

– Dobra wiadomość. Temperatura przekroczona, ale nie wzrasta. Instalacja przeciążona, 

ale jeszcze się trzyma. – Dan podał swoją interpretację wypowiedzi Xyloksa, głośno 

wypuszczając powietrze ze swoich płuc. 

– … 

– Ciśnienie? 

– Gwałtowne skoki powietrza wlotowego – już bardziej spokojnym głosem technik 

komentował wskazania przyrządów. 
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– To ciśnienie zewnętrzne zaczyna spadać. 

X: Temperatura promiennika spada. 

– Nareszcie, nad ekranem promiennika utworzył się wir powietrza, małe tornado. Niech się 

kręci. AKar, napędzaj go nadal porcjami ciepła, bez pressingu – wydał polecenie Dan 

wyraźnie zadowolonym głosem. 

… 

– Xyloks, raport. 

X: Temperatura wnętrza orbitera rośnie, chłodziwa utrzymuje się na poprzednim poziomie. 

– AKar, potrzebujemy podgląd na promiennik, a właściwie na ten wir. 

– Może z dalmierza optycznego, spróbuję. 

– No… bardzo ładny, ale niestabilny, szarpie wirem na boki.  

– Trzeba dostosować wielkość i częstotliwość porcji ciepła oddawanego przez promiennik. 

– Dobrze, jak najmniejsze i zaczniemy powoli zwiększać ich częstotliwość. 

… 

– Wirem zaczyna ładnie kręcić. 

– Przydałoby się trochę pary wodnej i mielibyśmy klasyczne, małe tornado – rozmarzył się 

Dan, podziwiając widoki przesłane z dalmierza optycznego. 

– W zbiornikach jest parę ton wody technicznej, ale nie mamy bezpośredniego dostępu do 

obszaru promiennika. Technika orbitera tego nie przewidziała – skomentował AKar, 

koncentrując się na technicznym wykonaniem życzenia swojego szefa. 

– Spróbuj przez układ klimatyzacji, zwiększ wilgotność. 

… 

– Wir nabiera prędkości. 

–  Xyloks, raport – zażądał Dan. 

X: Temperatura ładowni dziobowej nadal wolno rośnie, temperatura chłodziwa spada, ale 

nadal nadkrytyczna.  

– Xyloks, ile mamy czasu? 

X: Brak danych do wyliczeń, jesteśmy w strefie błędu. 

– AKar, teraz wszystko od ciebie zależy, ale z wyczuciem. Nie zerwij wiru! Nie mamy 

czasu na jego ponowne tworzenie. 

– Częstotliwość impulsów cieplnych jest maksymalna, mogę tylko potęgować ich 

wielkość. 

– Wir tornada zwiększa prędkość, zasysa już powietrze nie tylko z otoczenia orbitera, ale 

i znad wyspy. – Dan komentował obraz z dalmierza. 
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– Ciśnienie wlotowe nadal spada, wentylatory pracują na maksymalnych obrotach – głośno 

odczytywał wskazania przyrządów technik 

– Xyloks, przedmuch ładowni, oprócz dziobowej. 

… 

– Xyloks, raport. 

X: Spadek temperatury i ciśnienia w ładowniach. Ładownia dziobowa przegrzana. Ściana 

do maszynowni stabilna. Temperatura chłodziwa spada. Pancerz górny schłodzony, dolny 

nadal przegrzany. Sytuacja stabilizuje się, nadal pozostaje w strefie błędu. 

– AKar, jak wir? – padło szybkie pytanie Dana. 

– Poszerzył podstawę, omiata już całą szerokość kadłuba, a nie tylko obszar promiennika. 

Ciśnienie i temperatura otoczenia spada. 

– AKar, kieruj przegrzane chłodziwo małymi porcjami do górnego pancerza. 

– To jest myśl, nietypowy dodatkowy wymiennik. 

– Xyloks, raport. 

X: Sytuacja niekrytyczna. Brak potrzeby ewakuacji. Temperatura głównej ładowni spada. 

Ładownia dziobowa nadal przegrzana, ale stabilna. Temperatura chłodziwa znacznie poniżej 

krytycznej. Czas pełnego schłodzenia około trzech godzin. 

– To mamy jeden problem z głowy. …Co z korwetą? 

– Musiała nieźle oberwać, bo inaczej już byłaby nad nami. Tłukłaby w nas bezpośrednio, 

na optycznym dystansie.  

– Xyloks. Korweta, raport. 

X: Brak danych z satelity telemetrycznego o aktywności orbitalnej. Korweta 

prawdopodobnie uszkodzona i zmuszona do awaryjnego lądowania na powierzchni planety. 

Brak dostępu do jej systemu. Nie nawiązuje łączności. 

– Dan, dlaczego Dorkanie nas jawnie zaatakowali? Przecież nie dlatego, że wziąłem 

zapasy przeznaczone dla ich mesy oficerskiej. 

– Raczej nie – uśmiechnął się Dan. – Po prostu nadal nie chcą, żebyśmy wylądowali 

orbiterem na powierzchni tej planety. Poprzednie formalne trudności, incydent i ten atak 

układają się w jeden logiczny ciąg. Ktoś nie chce, bym się pałętał po planecie 

i prawdopodobnie skłonił do działania Dorkan. Najpierw pozbawili mnie korwety, potem 

mobilności orbitera. 

– To, co robimy? – zapytał technik. 

– Trzeba ich przekonać, że atak powiódł się, a skutki jego są zgodne z ich oczekiwaniami. 

… 
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– Xyloks, raport dla Floty: 

Ostrzał przez niezidentyfikowany statek piracki. - Awaryjne lądowanie na wodzie, 

utrata orbitera. - Konieczność ewakuacji na brzeg, utrata zapasów i zdolności 

do przemieszczania się. - Oczekujemy na pomoc. 

– Xyloks, koniec przekazu. 

X: Wysłano. 

– Czyli pełna symulacja katastrofy. Zapewne będą chcieli to sprawdzić. 

– Xyloks, przejmij satelitę telemetrycznego, wpisz mu obraz wirtualnego wodowania 

orbitera na Rzece. Zablokuj dostęp do bezpośredniego wglądu na wyspę, stwórz jej wirtualny 

obraz, bez śladów naszej obecności. 

– …  

– Xyloks, sprawdź obecność korwety poprzez satelitę. 

X: Brak jej na orbicie, nie ma nadal dostępu do jej systemu. Prawdopodobnie uległa 

awarii, możliwość przymusowego lądowania na powierzchni planety. 

– Myślę, że chwilowo drugi problem też mamy z głowy – podsumował Dan. 

…  

– Pogoda nad wyspą staje się nie stabilna. Wir zaczyna wciągać powietrze nie tylko 

z powierzchni wyspy, ale i znad rzeki, wzrasta poziom pary wodnej. 

– Jest szansa na utworzenie strefy burzowej. Wir zaczyna istnieć bez naszej pomocy. Czas 

wyłączyć promiennik. Ciepło będziemy oddawać górnym pancerzem – zadecydował Dan.  

– Ewentualny deszcz i burza zamaskuje naszą obecność na wyspie. Za trzy godziny zmrok. 

Jeżeli przerwiemy wydalanie ciepła, będziemy nie widoczni.  

– No widzisz, wczuwasz się w naszą obecną sytuację. Kolejny problem z głowy.  

– To co dalej? – zapytał AKar. 

– A co się robi we Flocie, gdy nie ma problemów? – zapytał zwiadowca, przeciągając się 

w swoim fotelu. 

– Śpi się, ale po takiej porcji adrenaliny, ja nie dam rady. Za dużo się dziś działo. 

– Nasze skafandry zwiadu mają opcję snu farmakologicznego. Podłączymy Xyloksa do 

nich i jak zajdzie potrzeba, to nas wybudzi. 

…  

– Xyloks, przejmujesz wachtę. Wyłącz zbędne systemy. Przejmujesz sterowanie 

skafandrami, sen farmakologiczny osiem godzin, wybudzenie w sytuacjach awaryjnych.  

X: Przejmuję wachtę, pobudka za osiem godzin. 

– Dobranoc.  
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– Dziękuję.  

– Znów dziękujesz – już sennym głosem skomentował AKar. 

 

 

*** 

 

Pojedyncze, grube krople deszczu zaczęły padać na rozgrzany pancerz orbitera, 

wybuchając obłoczkami pary. Po chwili przeszły w gęstą nawałnicę, której strugi przestały 

parować i zaczęły spływać z już tylko ciepłego pancerza. 
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ROZDZIAŁ 2 WYSPA KAKTUSA 

 

Solon – matematyk i prekursor fizyki nadprzestrzeni oraz przestrzeni fazowej, 

podstaw do lotów dalekodystansowych, będących impulsem do powstania 

i integracji Wielkiej Republiki. 

Kar – planeta macierzysta narodu Karów. 

Dorkanie – władcy feudalni kontrolujący kilkadziesiąt zamieszkałych systemów, 

wykorzystujących przewagę technologiczną nad tubylcami do 

sprawowania bezpośrednich, dyktatorskich rządów, narzucających swój 

porządek społeczny podbijanym planetom. Po uzyskaniu łączności 

z Imperium podporządkowali się bez walki Imperatorowi. 

Planety Centralne – Centrum Administracyjne Wielkiej Republiki, potem Imperium. 

Imperator – poprzednio głównodowodzący Floty Republiki, po której upadku 

przejął władzę nad częścią zintegrowanego terytorium. 

 

 

Następnego dnia Xyloks, zgodnie z poleceniem, rozpoczął wybudzanie. Dan, który 

wcześniej miał już do czynienia z procedurą snu farmakologicznego, łatwiej adaptował się do 

powracającej rzeczywistości. AKar podświadomie nie akceptował tego stanu, bronił się przed 

powracającym kontaktem z otoczeniem. Jego mózg był nastawiony na doznania ze swojego 

wewnętrznego świata, do którego powoli zaczęły docierać zewnętrzne bodźce.  

Dan po chwili koncentracji pochylił się nad klawiaturą, nie było śladów po korwecie. 

Zlustrował otoczenie orbitera za pomocą ekranu dalmierza optycznego. Uspokojony odchylił 

się w kierunku fotela AKara, który próbował wstać pomimo przypinających go pasów. Jedną 

ręką przytrzymał ramię sierżanta, który skierował już bardziej przytomny wzrok na 

zwiadowcę. Pilot rozpiął pasy swojego fotela. AKar, naśladując jego ruchy, uwolnił się od 

własnych. Zadowolony opadł na siedzenie fotela.  

– Hy…, … żyjemy. – Słowa AKara były wypowiedziane z dużym ładunkiem 

emocjonalnym z zacieśnionego gardła. 

– Bez wątpienia. Sen farmakologiczny nie tylko porządkuje nasz organizm, ale pozwala na 

usystematyzowanie zasobów mózgu. Musiałeś się obudzić w części aktywnej snu. 

AKar skinął głową. – Tak. … Śniło mi się, że prowadzą mnie do komory spalania… 

– Twój mózg musiał odreagować stres oczekiwania na egzekucję – wyjaśnił Dan. – Wysłał 

cię tam, aby mieć to już za sobą. 
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– Na szczęście jestem tu i teraz – odetchnął z ulgą technik. 

– Pozwól rzeczywistości na dotarcie do twojego umysłu. Uaktywnij zmysły, przekonaj go 

o swojej obecności w kabinie nawigacyjnej.  

– Już dobrze. … Tylko mi serce jeszcze kołacze.  

– Jeszcze chwila i będziemy mogli wstać. 

– Od czego zaczniemy? – zapytał AKar już bardziej przytomnym tonem. 

– Sytuacja jest stabilna, plan działania gotowy. Zaczynamy od śniadania, bo potem 

możemy nie mieć już na nie czasu.  

 

Po krótkim, ale obfitym posiłku, Mężczyźni zajęli miejsca w fotelach kabiny nawigacyjnej. 

Miniony czas pozwolił im uaktywnić zmysły i całkowicie powrócić do rzeczywistości. 

Z AKara biła chęć działania, natomiast Dan spokojnie trzymał się opracowanych procedur.  

– Zaczynamy od włazu luku awaryjnego – wydał polecenie zwiadowca. 

– Zacięty. … Ponawiam próbę otwarcia w trybie roboczym. … Nie otwiera – 

poinformował AKar, obsługując przyrządy i wpatrując się w wskaźniki. 

– Idę do niego – zadecydował Dan, podnosząc się z fotela. – Otworzę go w trybie 

awaryjnym. Ty zajmij się manipulatorami.  

– Tymi z korytarza? – upewnił się technik. 

– Tak. Przygotuj je do działania.  

 

Po chwili Dan ręcznie odblokował rygle włazu awaryjnego, uzbroił go w naboje 

ciśnieniowe, które powinny odstrzelić pokrywę. Ta jednorazowa metoda otwierania luku była 

używana tylko w sytuacjach krytycznych, gdyż szybkie ponowne zamknięcie nie było 

możliwe. Pokrywa zwykle odskakiwała na znaczną odległość i trzeba było ją ponownie 

montować.  

– AKar, chodź do śluzy, odpalam zdalnie. 

Po głuchym odgłosie AKar z Danem ponownie weszli do korytarza. Zwiadowca, używając 

drabinki przymocowanej do ściany, wydostał się na pancerz orbitera. Szorstka powierzchnia 

była lekko pochylona, ale stabilna. Szybka ocena otoczenia nasunęła wniosek, że zejście 

z kadłuba na otaczający teren będzie wymagało budowy rampy. Dan był na to przygotowany. 

Zszedł do wnętrza kadłuba przez otwór włazu, zastał AKara pracującego przy 

manipulatorach. 
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– Trzeba zbudować rampę. – Dan wydał polecenie i od razu objaśnił. – Elementy 

rusztowania znajdziesz w górnej ładowni w kontenerze, zaraz przy wejściu, jest oznaczony. 

…Poradzisz sobie? – dorzucił lekko ironicznym tonem. 

– Widzę, że humor ci dopisuje, bo żartujesz – odpowiedział technik z lekko obrażoną 

miną, po czym stanowczo dorzucił. – Znam się na swojej robocie. Rusztowanie pałąkowe to 

standard we Flocie. Mam nadzieję, że go nie zabraknie. 

Dan, widząc krzątającego się przy pracy AKara, postanowił realizować kolejne elementy 

swojego planu. Zwrócił się do technika. – Idę po ekwipunek, wychodzę w teren na krótki 

rekonesans.  

– To na co czekasz? – rzucił technik. Nie przerywając swoich czynności, głośno podkreślił. 

– Bierz się do swojej roboty.  

– W razie problemów: kontakt przez Xyloksa. Masz swój komunikator osobisty.  

 

 

Dan w swojej kabinie selekcjonował sprzęt z zasobnika plecakowego. Mniej istotne rzeczy 

układał na koi. Lżejsza waga zwiększała mobilność, ale posiadany sprzęt stanowił 

zabezpieczenie w razie ewentualnych problemów. Na wszelki wypadek dołożył linę i parę 

zaczepów wspinaczkowych. Do hełmu skafandra zwiadu dołączył maskę z filtrem 

alergicznym. Skład atmosfery planety pozwalał na swobodne poruszanie się po powierzchni. 

Filtr powinien zabezpieczyć przed alergenami i dostarczyć odpowiednich próbek do 

laboratorium. Przed wyjściem jeszcze raz popatrzył na pozostawiony sprzęt, po czym opuścił 

kabinę.  

Na korytarzu natknął się na samobieżny wózek z rusztowaniem. Stojący obok niego 

manipulator rozładowywał ładunek, podczepiając wiązki elementów do zaczepu liny 

wyciągu. 

– AKar, zrób mi przejście – rozkazał Dan, używając osobistego komunikatora. – Jestem 

przy luku awaryjnym. 

Po chwili manipulator odsunął się od drabinki pod ścianę i znieruchomiał w trybie 

oczekiwania. Dan, ostrożnie zerkając w stronę otworu włazu, zaczął wspinaczkę. Na pancerzu 

orbitera widniał częściowo zmontowany pomost, od włazu awaryjnego do dużego luku górnej 

ładowni. Manipulatory łączyły poszczególne elementy rusztowania w funkcjonalną całość. 

AKar przez komunikator wydawał polecenia Xyloksowi, który bezpośrednio kierował pracą 

manipulatorów.  
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– Luk górnej ładowni, również jest zacięty cieplnym udarem – oświadczył technik, widząc 

Dana. – Postaram się go odblokować, nie niszcząc siłowników.  

– Radź sobie. Ewentualny kontakt przez komunikator. 

AKar nawet nie raczył odpowiedzieć, zajęty dalszą pracą przy pomoście. 

 

Dan przyjrzał się otoczeniu i usytuowaniu kadłuba. Wybrał cel rekonesansu. Była to 

pobliska grupka skał wystająca ze wzniesienia na północnym wschodzie wyspy. Od statku 

oddzielała ją przestrzeń pochyłego stoku pokrytego roślinami typu kaktusowego. Tam, gdzie 

w zagłębieniach terenu było więcej gleby, kłębiły się gąszcza złożone z ramion agaw, nad 

którymi górowały sylwetki pni kaktusów kolumnowych. Cały ten ekosystem rozwijał się przy 

niedoborze wody. Wyspa wznosząca się ponad nurt olbrzymiej Rzeki położonej w strefie 

zwrotników, nie otrzymywała regularnych opadów. Jedynie nocne powietrze, pozostawiając 

rosę, zasilało rośliny w wodę.  

Dan skierował się w stronę przodu orbitera. Dziób kadłuba był częściowo wryty 

w powierzchnię. Miękkie osadowe skały wyspy uratowały statek przed totalnym 

zniszczeniem. Wyhamowały pęd, a poddając się naciskowi, nie uszkodziły pancerza i jego 

wewnętrznej konstrukcji. Dan, obracając się w stronę rufy, zwrócił uwagę na bruzdę wyoraną 

przez kadłub. Zawierała rozsiane elementy zewnętrznej instalacji orbitera oraz fragmenty 

kopuł dysz silników. Orbiter na pewno nie był zdolny do lotu na orbitę, ale to w tej chwili 

zwiadowcy nie martwiło.  

Dan zaczepił linę o wysunięty maszt dalmierza optycznego. Powoli zaczął się zsuwać 

z kadłuba na spiętrzone rumowisko skalne, tuż przed dziobem orbitera. Uważnie wybierając 

miejsce dla każdego kroku, pokonał niebezpieczną strefę. Skierował się w stronę widocznych 

skalnych wzniesień. Wybierał drogę wolną od roślin, co powodowało częste zmiany 

kierunku, ale pozwalało zachowywać dobre tempo marszu.  

Mimo ciężkich warunków terenowych, skalne wzniesienie było coraz bliżej. Roślinność 

była coraz bujniejsza. W pewnym momencie, wychodząc zza kępy kaktusów, natknął się na 

strefę piargu, nad którym wznosiło się niezbyt duże skalne spiętrzenie zakończone kilkoma 

płaskimi szczytami.  

Ocenił ukształtowanie terenu i wybrał najbardziej dostępny wierzchołek. Po paru minutach 

znalazł się w wybranym miejscu. Stał na płycie, a właściwie na warstwie skał stanowiących 

jeden ze szczytów skalnego, klifowego wybrzeża wyspy. 

 Przed Danem ukazał się cały ogrom potężnej Rzeki. Z lewej strony, w odległości 

parunastu kilometrów widniał zachodni brzeg. Stanowiły go góry porośnięte lasami. Prawy 
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był bardziej oddalony, ale znacznie niższy. Wyznaczały go grupy płaskich wysp, za którymi 

prawdopodobnie musiała znajdować się linia brzegowa. Górny, północny nurt Rzeki niknął 

w oparach porannych mgieł, z których tylko gdzieniegdzie wyłaniały się nieokreślone 

kształty. Obracając się w kierunku południa, napotkał taki sam krajobraz, tylko z dalszą 

perspektywą, nieprzesłoniętą mgłą, lecz oświetloną promieniami porannego słońca. Przed 

nim, w dole była widoczna cała przestrzeń wyspy. Dan, znajdując się w najwyżej położonym 

miejscu, mógł obserwować rozległy teren. W ogólnym zarysie było to zbocze łagodnie 

pochylone ku południowo-zachodniemu krańcowi. Dan powierzchnię wyspy oszacował na 

parę kilometrów kwadratowych, która w ponad połowie zielona, była porośnięta roślinnością, 

natomiast druga część bielała jałowymi skałami. 

 W odległości ponad kilometra widniał kadłub orbitera z poruszającymi się na nim 

manipulatorami. Regularny kształt bruzdy za statkiem kontrastował z naturalnym otoczeniem, 

lecz jej kolor nie odbiegał od barwy otaczających ją skał. Danowi przemknął pomysł 

zamaskowania skutków lądowania orbitera poprzez przesadzenie części roślinności.  

Dan wyciągnął z plecaka podręczny skaner optyczny, wykonał kilka zdjęć przestrzennych. 

Xyloks na ich podstawie stworzy wstępną mapę wyspy i jej otoczenia. 

 Zwiadowca rozpoczął poszukiwania głównego trymera, który naprowadzał orbiter 

w końcowej fazie lądowania. Ustalił kierunek jego sygnału, następnie przy użyciu skanera 

optycznego, zlokalizował go w gęstwinie agaw. Wybrał najkrótszą drogę prowadzącą do celu. 

Po dotarciu na miejsce musiał usunąć parę roślin nożem, by uzyskać dostęp do korpusu 

trymera. Już miał zdjąć rękawicę, by ułatwić sobie manipulację przy otwarciu osłony panelu 

sterowania, gdy zauważył oczy, a właściwie dwa rzędy szkarłatnych punktów wycelowanych 

w jego rękę. Po chwili dostrzegł przyczajonego pajęczaka. Zwierzę w żaden sposób nie było 

zaniepokojone obecnością Dana. Przyczaiło się do ataku na dłonie, zastygając w pozycji do 

wykonania skoku. Zwiadowca szybko dostrzegł, że pajęczak reaguje na bliski ruch w swoim 

bezpośrednim otoczeniu. Ze swojego zasobnika plecakowego wyciągnął maczetę, zbliżył do 

zwierzęcia. Pajęczak bez chwili wahania zaatakował koniec ostrza. Jeden ruch ręki pozwolił 

Danowi na unieruchomienie klingą napastnika. Pajęczak nie zrezygnował z ataku, starał się 

wbić swoje kły jadowe w metal, jednak z mizernym skutkiem. Dan nożem trzymanym w 

prawej ręce przyszpilił napastnika do ziemi. Zwierzę nie straciło wigoru, pomimo śmiertelnej 

rany nadal atakowało otoczenie. Dan ostrożnie przeniósł wijącego się na ostrzu stwora poza 

obręb kępy kaktusów.  

Obserwacja doprowadziła go do wniosku, że zwierzę jest znacznie mniejsze, niż by się 

wydawało. Jego kończyny i odwłok pokryte były włosami o gęstości futra. Dan użył 
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kamienia, by ostatecznie unieruchomić agresora. Zwiadowcę zaskoczyła wielkość stworzenia, 

niedostosowana do poziomu tlenu na planecie. System oddychania zwykle limitował gabaryty 

stawonogów. Dan wyciągnął z zasobnika plecakowego pojemnik i zapakował 

unieruchomione zwłoki. Postanowił przebadać je w ambulatorium, zaraz po powrocie.  

Zachowując ostrożność, oczyścił otoczenie korpusu trymera z posplatanych liści 

kaktusowatych roślin. Po chwili mógł już przystąpić do bezpiecznej pracy z urządzeniem. 

Zdjął osłonę panelu sterowania. Sprawnie przeprogramował go z sygnału ciągłego dużej 

mocy na sygnał impulsowy na żądanie. Trymer przestał pełnić funkcję radiolatarni widocznej 

nawet z orbity planety. Teraz będzie wykonywał swoje zadanie dyskretniej i tylko w razie 

potrzeby, po uprzednim sygnale wywoławczym. Pozostały jeszcze dwa trymery pomocnicze, 

które zwiadowca jeszcze dziś musi odnaleźć oraz przeprogramować. Po wykonaniu tego 

zadania zniknie możliwość odnalezienia miejsca lądowania orbitera. 

 

Pochyła droga powrotna, już znaną trasą, czasowo była znacznie krótsza. Dochodząc do 

kadłuba, zauważył gotową rampę. Zastał AKara w trakcie wywożenia windą sprzętu 

obozowego z luku ładowni. 

– Jak widzisz, uruchomiłem dojście do głównego magazynu – z dumą informował technik, 

wyraźnie zadowolony z roboty, na której się znał i widocznie lubił. Nie słysząc głośnej 

pochwały Dana, zaproponował. – Za parę minut zrobimy przerwę na kawę. Będziemy ją 

mogli tu wypić, podziwiając widoki otoczenia. 

– Dobrze, tylko zaniosę próbki do laboratorium i zaraz wracam. 

Dan udał się do kabiny ambulatorium, gdzie zorganizował sobie podręczne laboratorium. 

Zdemontował wstępny filtr maski i umieścił go w testerze. Już wieczorem będą gotowe dane 

do stworzenia szczepionek antyuczuleniowych. W chłodni ulokował pojemnik z preparatem 

agresywnego stwora. 

 

Po paru minutach Dan i AKar siedzieli w rozkładanych fotelach warsztatowych na 

pomoście, pijąc kawę oraz obserwując otoczenie. 

– Piękny widok, ale trochę pustynny, tylko same kaktusy – skomentował AKar. 

– Wyspa ma ograniczoną powierzchnię, jesteśmy w zwrotnikach, dlatego flora i fauna 

będzie nieliczna, dostosowana do tego klimatu. Do tej pory natrafiłem jedynie na 

przedstawiciela pajęczaków, którego limit gabarytowy nie jest zgodny z poziomem tlenu na 

planecie. 
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– Ee … Nie lubię takich stworów – skrzywił się Akar. – Mam złe skojarzenia 

z dzieciństwa, kiedyś spuchłem po ich ukąszeniu. 

– Nie powinno być z nimi problemu, jeżeli zachowamy elementarną ostrożność. Rękawice 

i buty stanowią wystarczające zabezpieczenie przed ich kłami jadowymi. Wieczorem po 

wykonaniu testów, będę mógł stworzyć antidotum na ich truciznę.  

– To dobrze – ucieszył się sierżant – bo nie chciałbym polec od ich jadu, byłoby to 

finansowo niekorzystne dla mojej rodziny. Flota wypłaca znacznie mniejsze kwoty za mniej 

chwalebną śmierć, premiując bezpośredni zgon podczas akcji bojowych w walce. – AKar 

wyluzował, poddając się nastrojowi pierwszej chwili wytchnienia po wylądowaniu. 

– Czyli gdyby cię zjadły, a nie zatruły, to twoja rodzina dostałaby więcej pieniędzy? 

…Myślę, że można to załatwić. – Dan pozwolił sobie na żartobliwy ton odpowiadający 

nastrojowi partnera. – W razie problemów nakarmię… 

– Tylko bez przesady – skomentował z uśmiechem na twarzy technik. – Żywy stanowię 

większą wartość dla mojej rodziny. 

– Będę miał to na uwadze. Prawdopodobnie pajęczaki są największymi stworami na tej 

wyspie i nie powinno być na niej innych zagrożeń. Po moim rekonesansie zyskamy pewność. 

Planeta Saa została sklasyfikowana jako ogólnie przyjazna dla hominidów. 

– Panuje tu wysoka średniodobowa temperatura. Trzeba znaleźć dostęp do wody i gleby, 

można by tu stworzyć rajską wyspę – rozmarzył się AKar. 

– Na to trzeba mieć trochę więcej czasu – trzeźwo ocenił sytuację zwiadowca. 

– Dość tego podziwiania – powiedział technik, podnosząc się z fotela. – Luk górnej 

ładowni otwarty, winda chodzi. Dostęp do ładunku średniowymiarowego możliwy. Duże 

gabaryty i kontenery będzie można rozładować tylko przez rampę dolnej ładowni, która nadal 

jest zagrzebana pod orbiterem. Nie podniesiemy orbitera na płozach, siłowniki mogą nie 

wytrzymać po tym lądowaniu. 

– Nie ma takiej potrzeby – zaopiniował Dan, który już przemyślał ten problem. – W górnej 

ładowni są trzy roboty górnicze, wykorzystamy je do podkopania się. Zaczniemy od 

pogłębiania bruzdy, zaraz za rufą orbitera. 

– Przeglądając spis ładunku, nie natknąłem się na nie – sceptycznie zaznaczył AKar. 

– Xyloks dostarczy ci kody do ładunku. Znaczna część to kontrabanda, maskowana 

dorkańskim systemem, zmianą nazwy ładunku. 

– Skąd się to wzięło? – zapytał zaintrygowany AKar. 

– Potrzebowałem transportu, a ładunek to tylko przypadkowy dodatek, który teraz stał się 

bardzo użyteczny. Mam pewne przypuszczenia, co do przeznaczenia tej kontrabandy. Ktoś 



41 
 

zamówił sprzęt do stworzenia małej, zamaskowanej bazy. Flota ruszyła do akcji, a ładunki nie 

zdążono upłynnić. Wykorzystując okazję, załadowano na orbiter, jako balast, w ten sposób 

pozbywając się trefnego towaru i zbędnego ryzyka. 

– A ty wykorzystałeś okazję? 

– Tak – przyznał Dan. – Choć do tej pory było mi to obojętne. 

– To bierzmy się do dzieła. 

– Znajdź roboty i sprowadź je do bruzdy. Ja ustawię skaner optyczny. Xsyloks, mając 

dostęp do jego pomiarów, może samodzielnie prowadzić prace górnicze. 

 

Po parunastu minutach w bruździe za orbiterem trwała praca, a Dan był już w drodze do 

dwóch pozostałych trymerów.  

Mniejsze pochylenie terenu i więcej wolnego obszaru stworzyły dogodne warunki do 

szybkiego marszu. Kierując się do południowo-zachodniego krańca wyspy, Dan cały czas 

robił zdjęcia przestrzenne trasy.  

Zbliżając się do wyznaczonego celu, zaczął ustalać kierunek sygnału. Trymer został 

znaleziony w rozpadlinie, przewrócony na bok korpusu. Trzymaki nie były połączone ze 

skalnym podłożem. Prawdopodobnie to jego błędny sygnał spowodował ich twarde 

przyziemienie. W końcowej fazie lądowania, orbiter przelatując nad trymerem, strącił go do 

rozpadliny. Dało to błędny odczyt wysokości i spowodowało problemy nawigacyjne.  

Mniejsza waga trymera pomocniczego umożliwiała wyciągnięcie go z rozpadliny za 

pomocą liny z zasobnika plecakowego. Po uzyskaniu dostępu do panelu sterowania Dan 

powtórzył procedury przeprogramowania sygnału. Ustawił trymer na małym wzgórku, 

stabilizując jego położenie za pomocą paru brył skalnych. 

 Wyznaczając kierunek marszu do ostatniego trymera, zdecydował się na trasę dłuższą, 

wiodącą przez plażę. Znalazł dogodne zejście z wysokiego brzegu. Plaża łagodnie nachylona 

została utworzona przez Rzekę z naniesionego mułu. Dan poruszał się po suchym pasie 

przylegającym bezpośrednio do wysokiego brzegu. Nurt Rzeki naniósł na plażę duże ilości 

drewna i to w różnej postaci, gałęzi, korzeni, a nawet pni dość pokaźnych rozmiarów, 

wystających częściowo z wody i mułu. W płytkiej strefie brzegowej można było zauważyć 

ruch stworzeń stanowiących faunę tej Rzeki. 

 Gładka, twarda powierzchnia plaży, mimo dłuższej trasy skróciła czasowo drogę. 

Jedynym problemem stało się ponowne wejście na brzeg wyspy. Dan pokonał tę przeszkodę 

z dużą wprawą, po chwili znalazł się na górnej krawędzi brzegu wyspy.  
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W lekkim zagłębieniu terenu zwiadowca znalazł trzeci trymer. Powtórzył procedury. Teraz 

wyspa, nawet na krótkim zasięgu, nie była aktywnym źródłem sygnałów radiowych.  

Dan, chcąc spenetrować jak największy obszar terenu, postanowił nie wracać poprzednią 

trasą. Obrał kierunek marszu prowadzący przez środek wyspy. Droga była krótsza, ale 

z większymi utrudnieniami terenowymi. We wnętrzu wyspy napotkał na bardziej 

zróżnicowaną roślinność, ale wciąż będącą w przewadze gatunkami kaktusowatych. Pojawiły 

się liczne, drobne zwierzęta, których rozmiary ograniczała wielkość wyspy. Kilka odkrytych 

dużych pajęczaków, potwierdziło przypuszczenie, że są czołowymi drapieżnikami wyspy.  

W pewnym momencie zwiadowca przystanął, zaniepokojony dziwnymi odgłosami. Po 

zlokalizowaniu kierunku dźwięków, ostrożnie zaczął się przybliżać do ich źródła. Szybko 

skojarzył, że to ruch drobnych, ale licznych stworzeń, powoduje charakterystyczny szelest 

odnóży przestawianych po gruncie. Po dotarciu do ścieżki przemarszu, odkrył, że to pajęczaki 

gromadnie migrują. Zwiadowcę zaskoczyła ich liczebność oraz agresywność. Poruszały się 

ogólnie po linii prostej i tylko duże przeszkody terenowe zmieniały chwilowo kierunek 

marszu w stronę Rzeki.  

Dan po krótkiej chwili obserwacji zauważył pewne charakterystyczne szczegóły. 

Wszystkie były dorosłymi osobnikami, dwóch płci, różniącymi się jedynie wybarwieniami 

włosków pokrywających ciała. Nad maszerującą kolumną unosił się charakterystyczny 

zapach wabiący wyrośnięte zwierzęta do zbiorowej migracji. Ścieżkę przemarszu znaczył 

wydeptany szlak pokryty gdzieniegdzie szczątkami uśmierconych zwierząt. Zwiadowca 

przystanął nad padliną i końcem maczety odsunął pajęczynę. Ujrzał nowe pokolenie 

pajęczaków żerujące na ofiarach swoich rodziców. Zwiadowca dostrzegł, że część karmy 

nowego pokolenia, to także niedorośnięte pajęczaki, które nie odpowiedziały na zew 

feromonów swoich pobratymców.  

Dana nie zdziwił ten zwyczaj godowy stworzeń, gdyż już poprzednio na licznie przez 

siebie odwiedzanych planetach obserwował różnorodność form instynktu reprodukcji. 

Odczekał chwilę i ruszył za kolumną, utrzymując bezpieczny dystans. Ścieżka przemarszu 

doprowadziła go do wysokiego klifu nad Rzeką. Pajęczaki wiedzione instynktem 

kontynuowały marsz, spadając lub zsuwając się po ciałach pobratymców. Po chwili 

zwierzęta, które zachowały życie, uformowały na toni wodnej wyspę ze swoich ciał. 

Pajęczaki zamarły w nieruchu szczepione swoimi odnóżami, przytapiając dolne warstwy 

pobratymców. Po paru minutach pomost z brzegiem wyspy został przerwany i grupa 

kolonizatorów udała się na podbój kolejnych terenów. Dan, obserwując oddalającą się żywą 

wyspę, wykonał kilka skanów dokumentujących końcową fazę cyklu migracji.  
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Zwiadowca jeszcze raz rozglądnął się po okolicy, zlustrował ślady przemarszu, jego wzrok 

nie napotkał żadnych żyjących osobników. Z pozostałych, nieruchomych ciał pobrał kilka 

preparatów do badań w laboratorium. W myślach stwierdził, że poznanie metabolizmu 

produkcji feromonu pozwoli na kontrolowanie wielkości populacji pajęczaków, które jedynie 

podczas swojego zbiorowego przemarszu stanowią zagrożenie dla ludzi. 

Dan podjął przerwany powrót do orbitera. Swoje tempo dostosował do czujnej penetracji 

mijanych kęp agaw. Po natknięciu się na bruzdę pozostawioną po przyziemieniu przez 

orbiter, trzymał się jej krawędzi, aż dotarł do statku.  

 

Wykop był już prawie na ukończeniu. AKar wstrzymał pracę robotów górniczych. Wszedł 

do komory wykopanej pod kadłubem orbitera. Nad jego głową pojawił się obrys klapy rampy. 

Przechodząc do przodu, stwierdził, że jeszcze parę metrów wykopu i będzie można 

uruchomić mechanizm otwierania. Zwrócił się do przybyłego Dana. 

– Jeszcze godzina pracy i rampa będzie wolna. Xyloks, po usunięciu początkowych 

problemów, dobrze radzi sobie z powtarzalną pracą. 

– Jego oprogramowanie pozwala mu się uczyć i doskonalić swoje działanie. 

– Wydaje mi się, że nawet staje się pyskaty – zauważył AKar. 

– Przyjmuje formę twoich wypowiedzi, dostosowując je do osobowości obiektu kontaktu. 

Uczy się ciebie. Po podłączeniu następnych segmentów pamięci, mam nadzieję, że jego 

dalszy rozwój będzie nam bardzo pomocny. To co, spotykamy się na obiedzie? – 

zaproponował Dan. 

– Widzisz, że mam tu dużo pracy i nie wiem, czy będę miał czas na kuchnię. 

– AKar, twoje podstawowe obowiązki to działalność kulinarna, reszta to tylko rozrywka – 

żartował Dan, dodając z uśmiechem – omlety były rewelacyjne. 

– Naprawdę? – zapytał AKar, którego umysł już podążył za sugestią zwiadowcy. – Dziś 

zrobię coś innego. Nie można jeść ciągle tego samego. Trzeba urozmaicać posiłki. 

– No widzisz. Już masz odpowiednie nastawienie. 

 

Po chwili Dan w laboratorium zajmował się tworzeniem szczepionek antyalergicznych. 

Każda planeta, a właściwie życie na niej tworzyło czynniki, które oddziaływały na organizm 

ludzki. Szczepionki pozwalały na szybką adaptację do lokalnych warunków, dając ochronę 

w początkowej fazie przystosowania. 

Sekcja pajęczaka pozwoliła odkryć we wnętrzu odwłoka organ gromadzący tlen. 

Wyjaśniło to żywotność oraz zdolność do długotrwałego wysiłku po stanie spoczynku i fazie 
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gromadzenia utleniacza w organizmie. Kolejne testy na poziomie genetycznym wykazały 

duże zdolności adaptacyjne pajęczaków oraz dały informację, że próbki zostały pozyskane ze 

zwierząt, które nie zakończyły fazy swojego wzrostu. Przeprowadzone badania nasunęły 

wiele pytań, co do górnej granicy osiąganych gabarytów i pochodzenia badanych istot.  

 

Po obiedzie Dan z komunikatorem w ręku obserwował od dołu klapę rampy. AKar ze 

środka orbitera uruchamiał system opuszczania. Po paru próbach rampa zadziałała, opuściła 

się do poziomu podłogi komory. 

 AKar zszedł wyraźnie zadowolony, rozglądnął się po otoczeniu i skomentował. – Może 

dla niektórych większych ładunków będziemy musieli poszerzyć wykop. 

– Później. Teraz pilnie potrzebujemy wyładować sondy atmosferyczne. Zyskamy w ten 

sposób zdolność do penetracji najbliższej okolicy. 

– To je znajdź, a ja w tym czasie zrobię trochę miejsca w strefie rampy. Dużo tu ładunków 

i sprzętu. 

Dan po chwili odnalazł kontenery z poszukiwanymi sondami. AKar za pomocą 

samobieżnego podnośnika przemieścił je przez rampę i komorę wykopu na zewnątrz orbitera.  

Po otwarciu kontenera wyładowano jego zawartość, którą stanowiły cztery pakiety sond 

atmosferycznych oraz moduł do ich rozwinięcia i uruchomienia. Stosując się do instrukcji 

Xyloksa, przystąpili do ich aktywacji. Moduł zapewnił wodór, niezbędny do napełnienia 

zwiniętych powłok. Po osiągnięciu oczekiwanego kształtu, wprowadzili żywicę do 

wewnętrznych kanałów, które po uzyskaniu twardości stanowiły wewnętrzną konstrukcję. 

Obciążenie balastem zapobiegło unoszeniu się sond. Następnie zamontowali zintegrowany 

napęd śmigłowy. 

– Do czego to służy? Pierwszy raz widzę podobną konstrukcję – powiedział AKar, 

kończąc swoją pracę. 

– Ja też, ale zgodnie z specyfikacją zapewni nam to podgląd okolicy w promieniu paruset 

kilometrów. Konstrukcja sond atmosferycznych pozwala długotrwale przebywać w powietrzu 

na znacznych wysokościach. Ich powłoka odbiera energię słoneczną i przetwarza na 

elektryczną, zasilając silniki lub ładując baterie. Ogniwo paliwowe na etanol stanowi 

dodatkowe, wydajne źródło mocy, stanowiące podstawę do szybkiego przemieszczania się 

w atmosferze. Wyporność wodoru zapewnia udźwig dla zapasu paliwa i sprzętu 

monitorującego. 

– Trochę archaiczna konstrukcja – skomentował AKar. 
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– Ale wydajna, ograniczająca ilość paliwa i obsługę. Ktoś to przemyślał, mając na uwadze 

brak dostępu do specjalistycznej techniki Floty. Sondy pracujące automatycznie pod 

nadzorem Xyloksa dostarczą nam podstawowych danych o otoczeniu. Jutro ruszą w swoją 

pierwszą misję. Dziś wieczorem na podstawie danych z satelity określę ich cele. 

AKar przez chwilę wpatrywał się w obłe kształty aparatu latającego, potem zdecydowanie 

obrócił się w stronę Dana i podjął kolejny temat. 

– Pozostała ładownia dziobowa, utrzymuje się w niej nadal bardzo wysoka temperatura. 

Można by ją zacząć schładzać, ale częściowo przetopiona ruda z asteroid zablokuje jej 

przestrzeń. Jest tam ponad dwieście ton ładunku półpłynnych metali. Po zastygnięciu 

w jednym kawałku nie damy rady go wyciągnąć. 

– Czyli ma frakcję płynną i stałą? – upewniał się Dan. 

– Temperatura wskazuje, że mniej więcej pół na pół. 

– To kopiemy dalej pod kadłub dziobowy i spuścimy frakcję ciekłą przez otwór wykonany 

w pancerzu. Rozleje się po wykopie, do rana na pewno wystygnie. 

AKar szybko podjął pomysł Dana i dodał swoje rozwinięcie. 

– Trzeba tak zrobić, by skrzep nie był za gruby, to roboty górnicze sobie z nim spokojnie 

poradzą. 

– Zajmę się tym. Natomiast ty, AKar, weź się za ładownie. Zrób inwentaryzację, co 

właściwie mamy. Stwórz nowy spis. Zobacz, co i gdzie jest. Poprzemieszczaj ładunki tak, by 

kontenery z potrzebnym sprzętem były szybciej dostępne. … Wieczorem zrobimy naradę 

w nawigacyjnej kabinie i stworzymy plan działania na jutro.  

 

 

Dan pojawił się pierwszy na mostku. Szybko przejrzał dane pozyskane przez Xsyloksa 

z wewnętrznej pamięci satelity geodezyjnego. Uznał pobliskie płaskie wyspy za odpowiednie 

cele dla pierwszej misji zwiadowczej sondy atmosferycznej. Przejrzał swoje notatki dotyczące 

wstępnego planu działania.  

Po chwili pojawił się AKar z termosem kawy. Po paru łykach napoju, Dan rozpoczął 

rozmowę. 

– Proponuję podział zadań. Ja, jako zwiadowca, zajmę się sprawami poza wyspą. A ty, 

w tym czasie, tworzeniem infrastruktury bazy. 

AKar otworzył swoją podręczną konsolę i po chwili analizy zaczął przedstawiać swój 

punkt widzenia. 
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– Zasoby ładowni orbitera są rzeczywiście bogate. Zgromadzono sprzęt na małą, 

samowystarczalną bazę zdolną do obsługi średniej wielkości plantacji ciekawych roślin, 

których ubocznym produktem jest biomasa. Mamy w ładowni pełną instalację do produkcji 

etanolu, dlatego sondy napędzane tym paliwem są logicznym uzupełnieniem tego systemu. 

Proponowałbym, ze względu na zasoby wyspy, zacząć od produkcji bioetanolu. Dodatkowo 

stanowiłby on podstawę do syntezy produktów chemii organicznej. Mamy kompletny zestaw 

pomp, zbiorników, parownik solarny, kolumnę rektyfikacyjną do rozdziału frakcji w czasie 

destylacji. Podstawowa kwestia do rozstrzygnięcia, gdzie to składamy? Bo na pewno nie 

w pobliżu orbitera… 

– Południowo-zachodni kraniec wyspy jest najniżej położonym miejscem terenu. 

Umiejscowienie tam przetwórni dałoby duży bonus w bilansie energetycznym przy 

transporcie biomasy – zasugerował i uzasadnił Dan, nalewając sobie kolejny kubek kawy. 

– To jest dobre miejsce, bo również zapewnia bezpośredni dostęp do bieżącej wody z nurtu 

Rzeki. – AKar potwierdził wybór zwiadowcy. 

– Jest jednak oddalone od orbitera, trzeba będzie zbudować drogę do przemieszczania 

sprzętu – uprzedził Dan. 

Technik skinieniem głowy potwierdził informację i zgodnie ze swoją naturą Kara, zaczął 

rozwijać plan przedsięwzięcia, przejmując inicjatywę. 

– Zaczniemy w pierwszej fazie od stworzenia przejezdnej trasy. Następnie Xsyloks 

z maszynami udoskonali ją do parametrów drogi transportowej. – Sierżant technik nawykły 

do kierowania zespołami roboczymi zaczął wydawać polecenia swojemu dowódcy. – Dan, 

zaczniesz wytyczać trasę, weźmiesz ze sobą dwa roboty górnicze oraz parę manipulatorów. 

Będziesz oczyszczał teren z biomasy, którą później możemy wykorzystać do przerobu 

w instalacji. 

– Wezmę ze sobą materiały wybuchowe i sprzęt do wiercenia, pozwoli to usunąć blokujące 

skały. 

– Ja zacznę zasypywać duże dziury maszynami do budowy dróg. Xsyloksowi zostawimy 

pozostałe nierówności. 

– Gdy uzyskamy przejezdność, chciałbym przerzucić mój składany katamaran. Będzie to 

mój podstawowy środek transportu na Rzece – poinformował Dan. 

– W porządku, ja zajmę się budową instalacji, Xsyloks, dalej drogą, a ty będziesz wolny, 

…panie zwiadowco. …Ale jest jeszcze jeden problem – rzekł AKar, w jednej chwili 

zmieniając swój nastrój entuzjazmu na otwartą konfrontację. – Nie mam zamiaru pracować 

tylko za żołd technika – podkreślił z naciskiem. 
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Dan z marszu znalazł proste i oczywiste rozwiązanie, jakby czekał na taką sugestię 

swojego podwładnego. 

– Dlatego zajmiesz się również administracją. Znajdź w regulaminie podstawę do zmian 

w wysokości naszych stawek. Nie zapomnij też o mnie, ale trzymaj się zasady „małej 

łyżeczki”. Zmiany przeszeregowań będą musiały być zaakceptowane przez biurokratów 

Floty, musisz je uzasadnić. … Nie zapomnij o dodatku za akcję bojową, czyli za odparcie 

ataku na orbiter. – Ostatnie zdanie zwiadowca wypowiedział roszczeniowym tonem 

naśladującym głos technika. 

AKar błyskawicznie zanalizował pojawiające się możliwości i nie zważając na podtekst 

wypowiedzi swojego dowódcy, zaakceptował dodatkową pracę. – Wiem, że dla urzędników 

ważne są podkładki na papierze. Mam w tym duże doświadczenie. 

– Dlatego przygotuj pełny komplet dokumentów do podpisu. – Dan bez skrupułów wcedził 

dodatkowy zakres obowiązków swojemu ponownie rozentuzjowanemu podwładnemu. 

– Tak jest, panie Gubernatorze Planety – odpowiedział AKar, uśmiechając się w swoich 

myślach do pozyskanych możliwości. 

– Tylko bez sarkazmu, panie Dowódco Bazy. – Dan ładował kolejny obowiązek, nie 

napotykając na świadomy opór. 

– Czy to oficjalny awans? – zapytał podejrzliwie AKar, zaskoczony nadmiarem nie 

oczekiwanego szczęścia. 

– Zaglądnij do regulaminu, czy jest to możliwe – uchylił się od odpowiedzi zwiadowca, 

nie chcąc jasno wskazywać swoich intencji. 

– Dlaczego ja? – dopytywał się AKar, czując, że coś nie jest tak z tą lukratywną 

propozycją. 

Będzie to twoja działka. – Dan zaczął obojętnym tonem. – Moja to eksploracja planety 

i szyld na zewnątrz w kontaktach z Flotą. Ta wyspa jest twoja – górnolotnie zakończył 

zwiadowca. 

– Jesteś szczodrobliwy! – oznajmił AKar, już świadom ukrytego celu swojego dowódcy, 

obecnie mając bardzo mieszane uczucia, co do swej roli w misji na planecie Saa. 

… 
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ROZDZIAŁ 3  WYSPA RYBAKA 

 

Sam, Wado – bracia rybacy z wyspy Archipelagu Rybaków. 

Archipelag Rybaków – płaskie wyspy przy wschodnim brzegu Rzeki zamieszkałe przez 

plemię rybaków. 

Rzeka  – główna rzeka wielkiego kontynentu planety Saa, której źródła 

wypływają z północnych lodowców, przepływa przez strefę 

zwrotnikową. Ujście w wewnętrznej delcie równikowych dżungli, 

z których nadmiar wody jest odprowadzany do oceanu przez 

namorzynowe lasy. 

Kana – żona rybaka Sama. 

Kawasa – narkotyk używany przez Dorkan do zniewalania ludzi. 

 

 

Następnego dnia przed świtem Dan zaczął kolejno uwalniać sondy atmosferyczne. Xyloks, 

sterując nimi, zataczał coraz wyższe kręgi nad wyspą. Dan udał się do kabiny nawigacyjnej, 

która teraz miała być centrum sterowania. Po przetestowaniu sond i ich czujników, skierował 

je nad pobliski archipelag płaskich wysp. Dane z satelity wskazywały na obecność osiedli 

kultury rybackiej. Sondy miały dokładnie zweryfikować oraz dostarczyć dodatkowych 

danych. Oprzyrządowanie pozwalało na uzyskiwanie zbliżeń przestrzennych obrazów, jak 

i pobieranie próbek fonicznych języka tubylców. Xyloks, dzięki swojemu oprogramowaniu, 

potrafił tworzyć mapę językową, nadając nierozpoznawalnym słowom prawdopodobne 

znaczenie, poddawane ostatecznej weryfikacji w czasie bezpośredniego osobowego kontaktu. 

 

Całe do południe zajęło przecieranie wyznaczonej trasy drogi do przyszłej przetwórni 

biomasy. Już w środku dnia AKar krzątał się na tarasach przeznaczonych pod zbiorniki 

fermentacyjne soku z agaw. Xyloks z przejezdnej trasy tworzył drogę o bitej nawierzchni, 

wykorzystując gruz z bruzdy. Natomiast Dan kończył zakładanie osprzętu na swoim 

katamaranie. Jednostka ta cechowała się prostą i lekką budową przy znacznej powierzchni 

żagli. Pozwalało to rozwijać znaczne prędkości. 

Dan po wykonaniu kilku kontrolnych zwrotów, podpłynął do plaży i zaczął ładować sprzęt 

na wyprawę. Po ukończeniu załadunku odepchnął katamaran od brzegu, wskoczył na jego 

siatkowy pokład. Przyjął kurs na pobliskie, płaskie wyspy, uwzględniając poprawkę na silny 

nurt. Z perspektywy niskiego pokładu katamaranu, bezmiar wody zaprzeczał odczuciu, iż 
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porusza się po Rzece, która swoim poprzecznym obszarem dorównywała rozmiarom dużych 

jezior. 

Stały, łagodny wiatr nadawał pęd pływakom katamaranu. Ich dzioby zaczęły się unosić, 

zmniejszając opór stawiany wodzie, co dodatkowo zwiększało prędkość łodzi. Kurs 

uwzględniał poprawkę do względnej prędkości nurtu Rzeki. Dan włączył aktywny sonar, 

którego ekran wskazywał odbicia od dna akwenu na głębokości paruset metrów. Nadal 

utrzymujący się stały kierunek wiatru zbliżał go do wyznaczonego celu. 

Po wykalibrowaniu sygnału sonar zaczął wskazywać również ruchome cele. Mogły być to 

duże ławice ryb lub inne podobnej wielkości obiekty. Obserwując ekran sonaru, można było 

dostrzec ruch pościgowy. Często niknący sygnał z uciekających obiektów świadczył 

o dramacie rozgrywającym się pod powierzchnią. Rzeka żyła i to dość intensywnie. Gęstość 

wskazań przyrządu potwierdzała bogactwo fauny. 

Zbliżając się do wysp, Dan zwrócił baczniejszą uwagę na położenie dna Rzeki. W pewnym 

momencie spostrzegł sygnał obiektu, którego wielkość oraz szybkość poruszania zwróciły 

jego uwagę. Obiekt kierował się w stronę katamaranu. Dan wyczekał i w ostatniej chwili 

wykonał ostry zwrot. Za rufą katamaranu, na powierzchni ukazało się kłębowisko piany 

wodnej oraz macek, których wielkość sugerowała wymiary niewidocznego potwora. Ekran 

wskazywał, że po gwałtownym, lecz chybionym ataku, obiekt opadał na dno Rzeki. 

Dan zdał sobie sprawę, że to coś zapolowało na jego łódź. Zaczął baczniej obserwować 

wszystkie ruchy uwidocznione na ekranie sonaru. Zwracał szczególną uwagę na zwarte 

obiekty pojawiające się z dna Rzeki.  

Trzymając dystans i odpowiednio manewrując, dotarł na płytsze wody przyległe do 

archipelagu. Brzeg był niski, tylko gdzieniegdzie wystawały skały z powierzchni wyspy 

utworzonej przez naniesiony przez Rzekę materiał. Teren porastała roślinność podobna do 

flory z wyspy lądowania. Dan skierował swoją łódź do pobliskiej zatoki. Wpływając do niej, 

zauważył człowieka stojącego na brzegu. Nieznajomy wykonywał ruchy świadczące 

o zarzucaniu niewidocznej z tej odległości sieci. Dan zmniejszył powierzchnię żagla, 

skierował katamaran w kierunku widocznego rybaka. 

– Xyloks. Nadzór. Melduj. 

X: W promieniu pięciuset metrów tylko jeden osobnik, brak widocznego uzbrojenia. 

Obiekt mieszkalny w odległości tysiąca pięciuset metrów, grupa ludzka, prawdopodobnie 

rodzina. 

– Utrzymuj nadzór na fonii i wizji. 
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Dan skierował skaner optyczny na widoczną postać. Był to skąpo ubrany rybak, stojący po 

kolana w wodzie. W rękach trzymał sieć, której część zwisała z jego pleców. Wykonując 

skoordynowany ruch rąk i skrętu ciała, wyrzucił ją przed siebie. Sieć opadając na 

powierzchnię wody, rozłożyła swą czaszę. Będąc obciążoną na brzegach ciężarkami, szybko 

zanurzyła się. Rybak sprawnie zaczął zaciągać jej brzeg przeplecioną linką. Po chwili już na 

brzegu wyjmował z sieci drobne ryby, jednocześnie układając ją do ponownego rzutu. Obok 

niego znajdował się pleciony kosz na ryby oraz długi drąg. 

Dan nadal niezauważony, przepłynął wzdłuż plaży, kontynuując obserwację rybaka. 

Wykonał zwrot łodzią, jednocześnie obierając kurs na brzeg. Postać znieruchomiała 

i w widoczny sposób zaczęła obserwować łódź. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego 

podniosła rękę, wykonała kilka wahadłowych ruchów. 

Dan skierował katamaran bezpośrednio dziobami na brzeg. Widoczna już twarz nie 

zdradzała śladów zaniepokojenia, lecz objawy zaciekawienia. Gdy kadłub zaczął szorować po 

płytkim dnie, rybak wskoczył do wody, pomagając wyciągnąć dziób łodzi na płaski brzeg 

plaży. Gotowość do współpracy uspokoiła Dana i pozwoliła mu spokojnie sklarować 

katamaran. 

Po zakończeniu czynności zwiadowca wyszedł na plażę, stanął przed rybakiem. Wyciągnął 

manierkę z wodą, upił łyk, po czym skierował ją w stronę rybaka. Wywołało to uśmiech na 

twarzy nieznajomego, który po upiciu raczej symbolicznej ilości oddał manierkę Danowi, 

lustrując jego sylwetkę i wyposażenie. Wypowiedział szybko parę zdań, ale widząc brak 

zrozumienia na twarzy Dana, zamilkł. 

Zwiadowca skierował kciuk na swoją postać i wymówił parokrotnie swoje imię. 

 – Dan. 

Rybak powtórzył je z błyskiem zrozumienia w oczach. Dan skierował wzrok na postać, 

w niemym geście pytania.  

Nieznajomy, podnosząc dłoń na wysokość piersi, wypowiedział swoje imię. 

 – Sam. 

Po chwili przykucnęli na piasku plaży i kontynuowali rozmowę za pomocą pojedynczych 

słów oraz gestów. 

Dan zadowolony z przebiegu kontaktu wskazał na sieć i wykonał ruch zarzucania. Sam 

ochoczo wstał, za pomocą sieci zaprezentował technikę połowu, komentując ją kilkoma 

krótkimi zdaniami. Stanął przed Danem z siecią gotową do rzutu. Zwiadowca przejął ją 

w sposób wskazujący na zrozumienie zasad potrzebnych do wykonania czynności. Natomiast 

skutki wykonanego rzutu odbiegały od perfekcji, część sieci nie rozłożyła się i wpadła do 
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wody, powodując duży plusk. Wywołało to uśmiech na twarzy rybaka, który pomógł 

ponownie ułożyć sieć i skorygował ruchy rąk Dana. Ponowny rzut, nie będąc nadal 

perfekcyjnym, stanowił jednak znaczny postęp w doskonaleniu umiejętności. Dan wskazał na 

katamaran, potem na sieć oraz Sama. Rybak od razu zrozumiał znaczenie tych gestów. 

Ulokował na pokładzie katamaranu sieć, drąg oraz kosz na ryby. Wspólnymi siłami zepchnęli 

na wodę kadłub łodzi. Sam zajął miejsce na dziobie, natomiast Dan stanął przy sterze. 

 Katamaran przy zrefowanym żaglu nie rozwijał zbyt dużej prędkości. Dan starał się 

utrzymywać ją na minimum, niezbędnym do zachowania sterowności łodzi. Sam zaczął 

wykonywać rzuty siecią. Wyciągając ją na pokład, uzyskiwał zdobycz w postaci parunastu 

drobnych rybek oraz paru sztuk o średnich wymiarach, które lokował w koszu. W pewnym 

momencie dał znak Danowi, by zatrzymał łódź. Rozpoczął inną technikę połowu. Wybierając 

drobne rybki z kosza, zaczął je rozdrabniać palcami i wrzucać do wody. Po chwili ślad 

zapachowy mięsa oraz wnętrzności rozprzestrzenił się w akwenie, nęcąc żerujące w okolicy 

ryby. Uznawszy, że ilość przybyłych sztuk jest wystarczająca, wykonał rzut. Połów przyniósł 

efekt większy, niż wszystkie poprzednie rzuty razem wzięte. Sam przystąpił do ponownego 

zanęcania ryb. Kolejne rzuty sieci przyniosły bogaty łup, szybko zapełniając kosz dużymi 

sztukami. W pewnym momencie do roju zanęcanych ryb zaczął zbliżać się półtorametrowy 

wrzecionowaty kształt, poprzedzany kłębem macek. 

– Karak! – krzyknął Sam. 

Rybak zmienił sieć na drąg i zajął pozycję na burcie pływaka katamaranu. Karak wykonał 

gwałtowny ruch pościgowy. Jego łupem stała się ryba o pokaźnych rozmiarach, którą otoczył 

rojem macek, przyciągając ją do swego aparatu gębowego. Stwór wyposażony w tnące 

szczęki, kształtu ostrego, zakrzywionego dziobu, wyrywał i zjadał kawałki szamocącej się 

ryby. Sam uderzył końcem drąga w nasadę łączącą macki z wrzecionowatym korpusem 

tułowia. Pancerz karaka wytrzymał cios. Zwierzę porzuciło swoją zdobycz i z furią podjęło 

walkę z drągiem, oplatając go mackami. Sam starał się wyszarpnąć tyczkę z objęć karaka, 

jednak jego siła oraz waga powodowały, że poczynania rybaka stały się bezowocne. Do walki 

z potworem włączył się Dan. Wykonał uderzenie wiosłem, którego krawędź pióra odcięła 

parę macek. Karak błyskawicznie wyplótł pozostałe odnóża i szybkim ruchem przy dnie 

zrejterował, opuszczając teren walki.  

Sam podniósł sieć, wykonał rzut. Jedynym efektem był łup w postaci dwóch macek, które 

oplatały ofiarę karaka. Rybak zręcznie wyciągnął z oczek sieci gwałtownie wijące się 

ramiona. Uderzył nimi o kadłub pływaka katamaranu, włożył do kosza. Rozerwaną rybę 



52 
 

wyrzucił do wody. Po chwili macki w koszu wykonywały już tylko nieskoordynowane 

gasnące ruchy. Sam wskazał ręką brzeg. 

Katamaran po wykonaniu zwrotu skierował się w stronę plaży. Ze względu na ciężar kosz 

musiał być wyniesiony na brzeg wspólnie przez mężczyzn. Rybak wypowiedział kilka 

krótkich zdań, wskazując jednocześnie w kierunku łagodnego wzgórza. Wsadził drąg w uszy 

kosza, zajął miejsce na przodku. Obrócił się w stronę Dana, zachęcił go pojedynczymi 

słowami. Zwiadowca założył sobie drugi koniec drąga na ramię, podjęli wspólny marsz 

w kierunku wzgórza.  

U podstawy wzniesienia napotkali kadłub starej łodzi, przystanęli. Sam, wskazując na 

uszkodzoną burtę, wypowiedział parokrotnie słowo karak, wykonując pozorowany atak 

swoimi rękami. Dan kiwnął głową, powtarzając nazwę potwora.  

Po ponownym podjęciu marszu szybko pokonali skłon wzgórza. Sam kierował się w stronę 

niskiego domostwa, które składało się z trzech kamiennych ścian i dziurawej strzechy. Mury 

były wykonane z kamieni posklejanych błotem rzecznym. Dach natomiast był konstrukcją 

skleconą z kawałków drzewa naniesionych nurtem i pokrytą warstwą bezładnej strzechy 

z materiału roślinnego znajdującego się na wyspie. Na okrzyk Sama, od domostwa oderwało 

się kilka półnagich postaci dziecięcych, które biegiem zaczęły się zbliżać do rybaka. Po 

zauważeniu obcego zwolniły i już w grupie podeszły do ojca. Rybak przekazał dzieciom swój 

koniec drąga, po czym zajął miejsce obok Dana. By wyrównać różnicę wzrostu, mężczyźni 

opuścili go do wysokości bioder. Dzieci dostrzegłszy obfitą zawartość kosza, narzuciły 

pospieszne tempo. Po paru minutach zatrzymali się na podwórku. 

Dzieci sprawnie zajęły się zawartością kosza. Przy palenisku ogniska krzątała się młoda 

kobieta. Wstała z uśmiechem na twarzy. 

Sam wskazał na zwiadowcę i wypowiedział jego imię. – Dan. 

Kobieta, skłaniając głową, wymówiła swoje. – Kana. 

Sam skomentował połów, wykonując ruchy imitujące walkę z karakiem. 

Po chwili do rozgarniętego żaru ogniska wsunięto płaskie kamienie z ułożonymi tuszami 

mniejszych ryb. Większe sztuki, już wypatroszone i rozcięte, suszyły się na hakach 

umieszczonych na kratowej konstrukcji. Sieć, po rozplątaniu, dzieci rozwiesiły na drągu 

umieszczonym pod strzechą. Całe domostwo było ubogie oraz prymitywne, ale dobrze 

zorganizowane i funkcjonalne. Wszyscy członkowie rodziny rybaka krzątali się energicznie 

po podwórku. Drobne korekty słowne Sama oraz jego żony Kany wprowadzały ład 

w poczynaniach dzieci, inicjowały rozpoczynanie kolejnych faz zagospodarowania połowu. 
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Ostatnią czynnością było wymieszanie odpadów po patroszonych rybach z ziemią, na skraju 

przydomowego ogródka. 

Przed Danem, na szerokim kamieniu położono porcję upieczonych małych ryb. 

Zwiadowca sięgnął do manierki, wpuścił do niej kilka tabletek stabilizatora, potrząsnął by 

przyspieszyć proces rozpuszczania. Palcami wybrał z drobnych tuszek rybnych parę szczypt 

mięsa. Zjadając je, popił obficie napojem z manierki. Sięgnął do zasobnika przy swoim pasie, 

wyciągnął parę batonów racji żywnościowej. Po odpakowaniu ułożył je przed sobą i wskazał 

ręką. Sam i Kana sięgnęli po nie. Po ugryzieniu małych kęsów ułożyli je na swoich płaskich 

kamieniach, które w tej kulturze pełniły rolę półmisków. 

Zaczęli rozmowę, która podobnie jak na plaży ograniczała się do pojedynczych słów, ale 

cechowała się bogactwem gestów. Dan przy pomocy dyskretnych podpowiedzi Xyloksa 

zaczął rozumieć nawet krótkie zdania. Rodzinę Sama i Kany cechowała otwartość oraz 

życzliwość. Kontakt z obcym pobudził naturalną ciekawość, zaczęli zwracać uwagę na strój, 

a także na wyposażenie Dana. Wywołało to serię komentarzy w całej rodzinie. 

Po opadnięciu pierwszej fali zainteresowania swoją osobą, Dan wskazał na słońce 

i ponownie w kierunku wybrzeża. Sam ochoczo wstał. Dan powstrzymał go gestem i po 

wykonaniu kilku ruchów ręką, symbolizujących pożegnanie, podjął marsz w kierunku 

swojego katamaranu. Zatrzymał się na wzgórzu i zrobił kilka zdjęć otoczenia. Przystanął 

ponownie przy starej łodzi Sama. Przyjrzał się uszkodzeniom kadłuba. Zbadał stan drewna za 

pomocą czubka swego noża. Podniósł zaschnięty okruch ziemi, wykonał kilka znaków na 

burcie. Umieścił nóż na krawędzi łodzi dla wyskalowania zdjęcia. Przeszedł na drugą stronę, 

by dokończyć serię ujęć szczegółów konstrukcyjnych. Spakował skaner do zasobnika i podjął 

marsz w kierunku już widocznego katamaranu. 

Podróż powrotna odbywała się przy dogodnym wietrze, który o tej porze dnia zmienił swój 

kierunek w stronę Wyspy Kaktusa. Zwiadowca w czasie rejsu musiał wykonać tylko kilka 

uników, by utrzymać dystans do dużych obiektów pojawiających się na ekranie sonaru. 

Na plaży znajomej zatoki zauważył wbity drewniany pal oraz przymocowaną do niego 

grubą linę zakończoną pętlą. Dan z uśmiechem na twarzy pomyślał z wdzięcznością 

o AKarze. Zrzucił żagiel. Wykorzystując pęd i siłę swych ramion, wysunął z wody łódź na 

suchy brzeg plaży. Posługując się pętlą zamocowanej do pala oraz liną połączoną z dziobami 

pływaków katamaranu, przesunął kilkakrotnie o paręnaście centymetrów wyżej na plażę łódź, 

napierając całym ciałem na napięte, połączone cumy. Sprawnie sklarował katamaran, 

następnie podjął marsz w kierunku instalacji destylarni. 
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Dan po wejściu na plac budowy zauważył liczne zmiany. Obecnie droga zakończona była 

starannie wyrównanym placem manewrowym, do którego przylegał rząd tarasów wyciętych 

w skale zbocza wyspy. Na drugim tarasie od góry widniały cztery duże zbiorniki 

fermentacyjne. AKar poruszał się w strefie przeznaczonej dla piątego. Technik podpinał do 

aplikatora przedmiot w kształcie dużego smoczka. Po chwili włączył kompresor powietrza, 

zbiornik-smoczek zaczął powiększać swoje wymiary, zachowując jednocześnie swój 

podłużny kształt. Po uzyskaniu zadowalającej wielkości, AKar wyłączył kompresor, wykonał 

kilka luzujących ruchów i przyszły zbiornik znalazł się w oczekiwanym miejscu. Następnie 

przez aplikator zaczął podawać wodę do wnętrza, która swoim ciężarem poczęła dociskać 

powierzchnie powłoki do podłoża podstawy wykonanej z pianki. AKar ponownie wykonał 

kilka luzujących ruchów. Gdy kształt oraz umiejscowienie zbiornika zadowoliły technika, 

przerwał dopływ wody. Na elastycznej powierzchni zamocował kilka płaskich, foliowych 

elektrod, za pomocą których przepuścił prąd. Po chwili powłoka utraciła swą elastyczność, 

przyjmując stały kształt. 

Dopiero wtedy AKar zauważył Dana. – Już jesteś. To dobrze. Kończę robotę na dziś. 

Zaraz jedziemy do orbitera na kolację – zadecydował technik. 

 

Po chwili siedzieli już w kabinie maszyny drogowej. AKar, zręcznie manewrując, poruszał 

się po prowizorycznej drodze. Stan nawierzchni pozostawiał jeszcze wiele do życzenia. Gruz 

dopiero zaczynał zagęszczać się w zasypywanych dziurach, a z powierzchni nadal wystawały 

duże kamienie. Wielkość kół oraz ich wysokie zawieszenie pozwalały swobodnie pokonywać 

te przeszkody. 

Dan i AKar, wykorzystując czas podróży, wiedli rozmowę. 

… 

– Potrzebujemy jeszcze rozdrobnionych skał. Kamienie z bruzdy się skończyły, 

wykorzystałem też rum skalny z wykopu spod orbitera. 

– Myślę, że roboty górnicze mogą dalej drążyć korytarz w stronę najwyższego wniesienia 

wyspy. Tam zbudujemy awaryjną bazę mieszkalną, uzyskany materiał wykorzystamy do 

wyrównania nawierzchni drogi.  

– Co robimy z pozostałą stałą frakcją w dziobowej ładowni? – zapytał AKar. 

– Uszczelnisz otwór spustowy w ładowni i zalejemy ją chłodziwem. Skok temperatury 

spowoduje pękanie oraz granulację. W takiej formie będzie dostępna dla pozyskiwania przez 

roboty. 

– Zajmę się tym po kolacji – powiedział technik. 
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– Potrzebuję na jutro, na plaży, parę desek z pni i kompletu prostych narzędzi ręcznych do 

obróbki drewna. 

– Jutro rano będziesz je miał przy katamaranie – energicznie zapewnił AKar. 

– Przypominam ci o Lac Rasie. Podkładki dla administracji – beznamiętnie przypominał 

Dan, ukradkiem obserwując sierżanta. 

Na twarzy technika pojawił się grymas lekkiego obrzydzenia, ale został przełamany. – Za 

dwa, trzy dni jak zakończę pracę przy napełnianiu zbiorników fermentacyjnych. 

– Chcę jutro stworzyć pozorny obóz na jakiejś małej wysepce. Będziemy stamtąd 

transmitować nasze kolejne raporty do satelity. 

– Obawiasz się ponownego ataku? – zapytał poruszony AKar. 

– Już raz oberwaliśmy – kontynuował Dan. – Jeżeli są to Dorkanie, to mają dostęp do 

satelity i znajdą miejsce transmisji. 

– Jeżeli nakierują sensory na naszą wyspę, to odkryją naszą działalność. 

– Xyloks będzie manipulował danymi satelity, ale my również musimy podjąć 

maskowanie. 

– Co z drogą? Gotowa będzie widoczna – stwierdził technik. 

– Trzeba wierzchnią warstwę tłucznia wybarwić kolorami otoczenia. Zatrze to jej kontur 

i kontrast nie będzie widoczny z góry.  

– To się da zrobić – zdecydowanie zapewnił technik, przechodząc do kolejnego szczegółu. 

– Co z orbiterem? 

– Zarytą część dziobową należy pokryć dodatkową warstwą kamieni. Środek orbitera 

przysłonimy siatkami maskującymi. Wykorzystamy część rusztowania, by zmienić kształt 

kadłuba. Nad rufą rozwiniemy hangar maskujący. Wszystko to mamy w ładowni. Jest wiele 

materiałów, które były przewidziane do zakamuflowania ukrytej wytwórni kawasy. 

– Tego dziadostwa? – zapytał technik, zdejmując nogę z gazu i odwracając się do 

zwiadowcy. – Przecież to, …gówno jest zakazane w cywilizowanych rejonach Imperium. Nie 

bez przyczyny kawasę nazywają  narkotykiem niewolników. …No, ale to prawdopodobnie 

Dorkanie i ich kopalnie z pracą przymusową. Ta cała instalacja pasuje do procesu 

pozyskiwania tego dziadostwa. 

– Mnie też ruszyło, kawasa jest narkotykiem do zmiękczania woli ludzi. Dorkanie użyli go 

na mojej planecie w obozach jenieckich. Ale to stara historia z poprzednich pokoleń. Teraz 

zajmijmy się naszą rzeczywistością. Pozostały jeszcze widoczne zbiorniki fermentacyjne 

i aparatura do destylacji. 
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– Instalacje też można ukryć. Zbiorniki pokryjemy suchymi odpadami, ochroni to je przed 

słońcem i jednocześnie zamaskuje. Pozostała tylko bruzda, jest za duża, jej kamuflaż 

wymagałby wiele dni pracy.  

– Nie będziemy jej całej maskować, przerwiemy jej ciągłość, przesadzając kilka kęp 

kaktusów. Pewnej inwencji i większej staranności będzie wymagać jej odcinek już przy 

samym orbiterze.  

– To też jest do zrobienia. Potrzeba nam trochę czasu – stwierdził AKar, przyspieszając na 

prostej. 

– Dlatego jutro, tak jak już mówiłem, zostawię wyraźny ślad naszego pobytu w odległym 

miejscu. Gdy go namierzą, przestaną szukać i skoncentrują się na odkrytym obozowisku. 

Zapewni nam to co najmniej parę dni spokoju oraz pozwoli upewnić się co do intencji 

naszych wrogów. 

 

Po kolacji Dan zajął się rozwijaniem sondy atmosferycznej większego typu. Jej wyporność 

pozwalała na transport ponad tysiąca kilogramów ładunku w podwieszonej gondoli. Można 

było też zamontować fotele oraz konsole sterowania w przeszklonej części przedniej kabiny. 

Ten typ sondy stanowił latające bazy paliwowe dla mniejszych wersji, gdyż umożliwiały 

automatyczne tankowanie w powietrzu. Zwiększało to zasięg i mobilność całego systemu 

monitorowania powierzchni planety.  

Po rozpoczęciu napełniania wodorem powłoki sondy, Dan zlecił Xyloksowi nadzór nad 

dalszym procesem, natomiast sam podjął pracę w laboratorium. Wyciągnął pozyskane próbki 

wody, roślin i ryb. Stworzył z nich preparaty do dalszych prób alergicznych. Po kilku 

godzinach intensywnej pracy udał się na zasłużony spoczynek w swojej sypialnej kabinie. 

 

Noc minęła szybko. Rano Dan potrzebował paru chwil na odzyskanie kontaktu 

z rzeczywistością. W kubryku obok termosu z kawą znalazł informację: Jestem w destylarni. - 

AKar. 

 

Po śniadaniu Dan poszedł do sterowni. Uzyskał kontakt z Xyloksem przez konsolę.  

– Xyloks. Stan sondy atmosferycznej typu XL. 

X: Sonda gotowa do startu. Zatankowano tysiąc litrów etanolu.  

– Proponowany cel rekonesansu? 

X: Warowny obiekt położony na południowo-wschodniej pustyni w odległości około 

dziewięciuset kilometrów. Jest to docelowy punkt ruchu karawan z nadrzecznego miasta. 



57 
 

Duża intensywność i liczebność zespołów zwierzęco-ludzkich poruszających się na tej trasie 

świadczy, że obiekt stanowi poważny ośrodek wydobycia lub produkcji. Dalsze dane można 

pozyskać za pomocą sond atmosferycznych, rozdzielczość aparatury satelity jest 

niewystarczająca.  

– Przeprowadź próbny lot nad wyspą i opracuj program lotu do wybranego celu.  

X: Opracowany. Sonda XL podłączy do siebie nad Archipelagiem Rybaków dwie mniejsze 

sondy typu L. Pokona pasmo górskie na wysokości dwóch tysięcy metrów. Odłączy jedną 

sondę typu L nad warownią, drugą nad trasą karawan. Sam transportowiec wróci do bazy 

przez obszar nadbrzeżnego miasta. Wykorzysta paliwo w osiemdziesięciu procentach, co 

zapewni jego efektywność i rezerwę na ewentualny niesprzyjający wiatr. Czas powrotu za 

trzy dni.  

– Zaakceptowano. Wykonać. … Co z językiem rybaków?  

X: Mapa językowa tworzona, masz zapewnioną translację podstawową. Rozpoznawalny 

obecnie obszar zaludnienia ogranicza się do płaskich wysp położonych wzdłuż wschodniego 

brzegu Rzeki. 

– Plan dalszej eksploracji powierzchni planety? 

X: Satelita dostarczył dalszych danych o ośrodkach miejskich, ale są poza obecnym 

zasięgiem ze względu na ograniczone zasoby etanolu. Można uruchomić następny zestaw 

czterech sond L do bliskiej penetracji. 

– Przygotuj zestaw na wieczór. – Dan po chwili zastanowienia zapytał. – Co z Dorkanami 

i moją korwetą? 

X: Brak kontaktu. Brak śladów emisji z planety.  

– Monitoruj działalność satelity i transpondera nadprzestrzennego.  

 

Po parunastu minutach Dan krzątał się w ładowni orbitera, kompletując sprzęt na pozorne 

obozowisko. Miał już dużą, samorozkładającą się czaszę namiotową. Znalazł też kilka 

promienników podczerwieni, moduł zasilania oraz sterowania, parę pustych beczek 

i pojemników po płynach. Jeszcze szukał niezbyt silnego modułu łączności z antenami 

kierunkowymi. Po spakowaniu wszystkiego na samobieżny wózek, uzupełnił ładunek paroma 

elementami z pomieszczenia warsztatowego maszynowni. Zarzucił na plecy swój zasobnik 

plecakowy i sterując pojazdem, wyprowadził go z ładowni.  

 

Nawierzchnia drogi przy orbiterze była już dobrze wyrównana przez maszyny drogowe 

pracujące pod nadzorem Xyloksa. Na stojącym samobieżnym wózku zamontowano skaner 
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optyczny. Xyloks zyskiwał w ten sposób własne, mobilne oczy, które mógł przemieszczać 

zgodnie ze swoimi potrzebami. 

 

Czas potrzebny na dotarcie drogą do destylarni był już znacznie krótszy. Zwiadowca 

zaparkował wózek na placu stanowiącym zakończenie drogi. 

 AKar krzątał się już przy walcowej wyciskarce soku z biomasy. 

– Witaj, Dan. 

– Co słychać? 

– Coś w nocy grasowało po naszej destylarni i to naprawdę dużego. 

– Zostawiło jakieś ślady? – zapytał Dan. 

– Wygląda na to, że chciało się dobrać do jednego ze zbiorników napełnionego wodą. 

Została oderwana pokrywa otworu rewizyjnego oraz cały pojemnik przesunięto o paręnaście 

centymetrów. Innych śladów nie ma. 

– Wydam polecenie Xyloksowi. Za pomocą sond L spenetruje, jeszcze raz, dokładnie 

powierzchnię naszej wyspy. Każę mu szukać dużych obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem pory nocnej. Nad destylarnią ustawimy jedną sondę na stałym posterunku, 

zapewni ci informacje o ewentualnym zagrożeniu. W zbrojowni orbitera mamy kilka sztuk 

broni od Teksa, nic wielkiego, niemniej może sobie coś wybierzesz. 

– To jest duże i silne – wyraził swoje obawy technik. 

– Rozglądnę się po okolicy – zadecydował zwiadowca. 

 

Dan szybko odnalazł wskazany zbiornik. Śladów było dużo, aż za dużo. Część 

w oczywisty sposób związana z wczorajszymi czynnościami budowlanymi. Jednak kilka 

musiało powstać nocą. Ślady na pokrywie rewizyjnej bardziej przypominały skutkami użycie 

twardych metalowych narzędzi. Jedynie pewna nieporadność w odrywaniu dekla 

potwierdzała, że zwierzę chciało się dostać do zapasu wody. Skalisty teren i nieczytelność 

reszty powstałych śladów uniemożliwiało Danowi określenie zakresu poszukiwań. Nie 

wiedząc, czego szuka, zwiadowca skupił się na anomaliach, które szybko wytyczyły szlak 

prowadzący do nowo powstałej drogi. Na świeżo utwardzonej powierzchni Dan utracił trop, 

niemniej zyskał świadomość, że zwierzę użyło ich szlaku. Penetracja poboczy najbliższego 

odcinka drogi nie przyniosła nic nowego. Dan postanowił użyć w poszukiwaniach intruza 

sond i Xyloksa. 

– Xyloks, co ze sondami? 
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X: Dysponujemy dwiema L-kami. Jedna zatacza krąg bezpośrednio nad destylarnią, druga 

poszerza systematycznie teren poszukiwań. Nastawiłem aparaturę na duże, poruszające się 

biologiczne obiekty. 

– Uwzględnij w poszukiwaniach wersje powiększonego gabarytowo pajęczaka i anomalie 

otoczenia. Skanując teren, porównaj zmiany czasowe. Noc potraktuj, jako porę żerowania 

zwierzęcia i zintensyfikuj przeloty. 

 X: Przyjąłem do wykonania. 

 

… 

– AKar! …Nie zlokalizowałem nocnego intruza – oznajmił zawiedziony zwiadowca. – 

Xyloks prowadzi poszukiwania, może ci zapewnić wgląd w najbliższą okolicę. Decyzję 

o kontynuowaniu prac pozostawiam tobie. 

– Dość się nasiedziałem w orbiterze – bez wahania oświadczył technik. – Stworzę tu, 

w najbliższym otoczeniu destylarni, perymetr obronny. Myślę, że parę czujek i kamer załatwi 

sprawę. W razie problemów użyję dużej maszyny budowlanej i ewakuuję się do orbitera. 

– Powodzenia.  

 

Dan po krótkim przeglądzie skanów dostarczonych z bieżącej penetracji sond, podjął 

kontynuację przygotowań do kolejnej wyprawy na wyspy Archipelagu Rybaków. 

Zwiadowca zniósł swój sprzęt na plażę. Przy palu kotwowym zauważył małą stertę desek, 

obok na zasobniku warsztatowym były ułożone narzędzia do ręcznej obróbki drzewa. Po 

przeglądnięciu spakował je w pojemnik. 

Poluzował liny kotwiące i zepchnął katamaran na płytką wodę. Deski ulokował w części 

dziobowej pokładu, sprzęt obozowy za masztem. Na rufie ustawił hermetyczne pojemniki 

i metalową beczkę zawierającą drobne, twarde przedmioty. Za pomocą linki połączył 

elementy w pływającą dużą grzechotkę, którą przypiął do grubej liny holującej. Wykonał 

nacięcie na linie, by osłabić jej wytrzymałość.  

Zwiadowca przepchnął katamaran na głębszą wodę i postawił żagiel. Poranny wiatr był 

silniejszy niż wczoraj. Dlatego też katamaran, mimo większego obciążenia szybko nabierał 

prędkości. Dan już wcześniej włączył sonar głębokości. Gdy na ekranie zaobserwował obiekt 

odrywający się od dna, wypchnął połączone pojemniki za rufę. Długość linki holującej 

regulował zaciskiem, powoli zwiększając dystans. Pojemniki zaczęły wykonywać taniec na 

wodzie powodujący liczne i głośne zderzenia. Beczka z zawartością wydawała grzechoczące, 

nieregularne dźwięki. Dan wypuścił całą długość linki holującej. Obserwując sonar, podniósł 
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skaner optyczny, nacelował go na pojemniki. Parę sekund później z wody wyłoniły się 

kolumny macek atakujące grzechotkę. Dan wykonał kilka szybkich zdjęć agresywnego, 

rzecznego potwora. Wielkość beczki stanowiła podstawę do wyskalowania wymiarów 

zwierzęcia. Jednak już teraz widać było, że bestia jest znacznie większych rozmiarów niż 

karak z okolic wyspy rybaków. Silne szarpnięcie pokładu katamaranu upewniło w tym Dana. 

Lina holownicza przestała być wyprężona, a pojemniki i beczka zostały w tyle, oplecione 

przez macki ramion karaka. Dan wykonał drugą serię zdjęć potwora walczącego z grzechotką. 

Prędkość katamaranu ponownie wzrosła. Dystans do kłębowiska macek i pojemników szybko 

się zwiększał. W pewnym momencie karak wgarnął pod siebie elementy grzechotki i zabrał je 

pod wodę. Dan, obserwując obiekt za pomocą ekranu sonaru, stwierdził, że począł on opadać 

na głębokie dno Rzeki. 

 

Zmieniony nieco kurs łodzi doprowadził do niewielkiej podłużnej wysepki, która była 

właściwie małą łachą mułu otaczającą grupę skałek. Dan przybił do brzegu. Po sklarowaniu 

katamaranu wyniósł sprzęt obozowy na jedyny pagórek, który porastała niewielka kępa 

roślin. Uaktywnił czasze namiotową za pomocą naboju ciśnieniowego, następnie zakotwił ją 

do skalnego podłoża. Rogi dodatkowo obciążył kamieniami. Pod czaszę namiotową wstawił 

dwa promienniki podczerwieni, połączył je z modułem zasilania przez sterownik. Zespół 

łączności ulokował na środku namiotu. Jedną antenę kierunkową wycelował w stronę wyspy-

bazy, drugą pelengującą zgrubnie na orbitę satelity. Sprawdził połączenia oraz nastawy 

i wyszedł przed namiot. Skontrolował jeszcze raz mocowania czaszy namiotowej, po chwili 

był już na łodzi. 

 

Prawie całe dwie godziny zajęło mu halsowanie pod wiatr do wyspy rybaków. Wpływając 

do znajomej zatoki, zauważył kilka postaci siedzących na wzgórzu, w pewnym momencie 

wstały i zniknęły.  

Dan wpłynął dziobem na brzeg plaży, zrzucił deski i zabezpieczył katamaran kotwicą. 

Wziął parę sztuk drewna na lewe ramię, jego prawa dłoń objęła uchwyt pojemnika 

z narzędziami. Skierował się do kadłuba starej łodzi. Oparł deski o poszycie i zaczął 

wykładać narzędzia do ręcznej obróbki drewna, jego czynności przerwał odgłos kroków. Dan 

zauważył Sama i jeszcze jednego mężczyznę wyposażonego w komplet do połowu ryb: kosz, 

sieć oraz drąg. 

Uśmiechnięty, znajomy rybak witał się z nim ruchami ręki, wymawiając jego imię.  
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Radość Sama powiększyła się, gdy zwiadowca wskazał ręką na deski i wypowiedział 

słowo. – Dar.  

Rybacy zrzuciwszy kosze z pleców na ziemię, zaczęli przymierzać deski do burty łodzi. 

Dan wskazał na plażę i powiedział. – Więcej.  

Sam szybko pojął, że jest wystarczająco dużo materiału do remontu łodzi. Zwiadowca 

skierował jego wzrok na narzędzia. Po chwili rybacy gestami sprawdzali przeznaczenie 

poszczególnych przedmiotów. Dan przerwał rozmowę, wskazał kosze i swój katamaran. 

Po dotarciu na plażę rybacy zanieśli pozostałe deski do kadłuba starej łodzi.  

Połów odbywał się sprawniej niż poprzednio. Rybacy operowali sieciami na przemian 

z dziobów pływaków katamaranu. Dan po przestrojeniu sonaru, wykorzystywał go do 

poszukiwania ryb. Sam wskazał miejsce przydatne do drugiej stacjonarnej fazy połowu. 

Rozpoczęto zanęcanie małymi rybkami, które rozbijano na płaskich kamieniach 

wyciągniętych z koszów. Szybko zapełniono pojemniki średnimi i dużymi rybami.  

W pewnym momencie na ekranie sonaru pojawił się znajomy ruch obiektu tuż przy dnie. 

– Karak – głośno ostrzegł Dan. 

Sam wraz z drugim rybakiem zaczął czujniej lustrować toń wodną. Zwiadowca wskazał 

kierunek ręką. Sam przygotował drąg. Dan zanegował wybór i wskazał na sieć. Sam, gestami, 

dał do zrozumienia, że zostanie zniszczona, niemniej podjął przygotowania. Karak uderzył 

w największą rybę z kłębiącego się nad przynętą roju, oplótł ją mackami. Sam zachęcony 

przez Dana wykonał rzut. Szybko i sprawnie zaciągnął sieć, po czym z pomocą brata 

wyciągnął na pokład spętanego karaka. Zwierzę mimo oplatającej go sieci atakowało 

otoczenie mackami. Tylko użycie przez rybaków dwóch drągów powstrzymało karaka przed 

uwolnieniem się. Dan za pomocą swojego noża zaczął pozbawiać bestię macek. Odciął jej 

wpierw dwa największe ramiona uzbrojone w zębowe narośla, następnie kolejne już znacznie 

mniejsze. Po uderzeniu mackami o kadłub pływaka, lokował je w koszu. Karak bez swoich 

dużych ramion stał się prawie bezbronny. Sam przycisnął rękami korpus bezpośrednio do 

siatki pokładu. Dan już śmielej operował nożem, obcinając kolejne mniejsze odnóża, unikając 

papuziego dziobu wysuwającego się od czasu do czasu z otworu gębowego. Po chwili korpus 

stał się bezwładnym wrzecionem. W pewnym momencie karak wciągnął resztkę mniejszych 

macek pod pancerz. Zamknął się w nim za pomocą ruchomego elementu korpusu. Sam wziął 

linkę z pokładu łodzi, przywiązał karaka do drąga. Jego towarzysz zakładał pętle linki na 

odcięte macki. Potrząsnął nimi, zwisały już swobodnie, więc umieścił je w koszu. Sam 

przystąpił do porządkowania sieci pociętej przez dziób karaka. Mimo uszkodzeń wyrażał 

swoje zadowolenie z wygranej walki. Siatka podkładu katamaranu była naruszona w kilku 
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miejscach. Dan dopiero teraz zdał sobie sprawę z siły oraz ostrości aparatu gębowego karaka. 

Wskazał kierunek plaży i tam też skierował katamaran.  

Rybacy pozostawili mu na pokładzie drąg z przytroczonym karakiem, do podstawy masztu 

przywiązali pęk już słabo drgających macek. Zaczęli dzielić połów na dwie części, chcąc 

dokonać podziału między sobą i Danem. Zwiadowca zaprzeczył, wskazał na ryby, dając do 

zrozumienia za pomocą gestów oraz słów, że przypłynie za trzy dni po suszone tusze. Sam 

i Wado kiwnęli ochoczo głowami. Podnieśli trzy palce, wskazali słońce, potem ryby, Dana 

i plażę. Zwiadowca potwierdził słownie ich tok rozumowania. Po głośnych pożegnaniach 

ruszyli w kierunku wzgórza.  

 

Dan obrał kurs na swoją wyspę. W myślach stwierdził, że trzeba nadać jej nazwę. 

Postanowił porozmawiać o tym z AKarem, może Wyspa Kaktusa. 

Popołudniowa zmiana kierunku wiatru umożliwiła szybki rejs powrotny. Po wykonaniu 

rutynowych czynności z katamaranem, ściągnął na plażę drąg z karakiem. Wziął wiosło 

i zaczął kopać dół w powierzchni piasku. W zagłębieniu szybko pojawiła się mętna breja. 

Pogłębił wykop jeszcze trochę. Przesączająca woda wypełniła dół do kolan. Uznawszy to za 

wystarczające, Dan wepchnął uwolniony kadłub karaka do wykopu, który zatonął po 

wydaleniu strumienia baniek powietrza. Zwiadowca wziął pęk macek i udał się w stronę 

destylarni. 

 

Zastał AKara przy walcach wyciskarki. Wściekły uwalniał je od plątaniny korzeni 

i kamieni.  

– Gdyby nie te cholerne kamienie, miałbym już dziś zapełnione wszystkie zbiorniki! 

– A ile masz? – spokojnie zapytał Dan. 

– Kończę drugi – odrzekł poirytowany technik. 

– Jutro rano zaczniemy pracę razem, pójdzie szybciej. Dość na dzisiaj! Idziemy do orbitera 

– zadecydował Dan. 

– No, może masz rację. Trzeba przemyśleć organizację pracy przy tej biomasie. 

 

Po chwili z kabiny pojazdu obserwowali kolejne samobieżne wózki ładowane biomasą 

przez manipulatory. Roboty wykorzystywały rośliny usunięte z trasy powstałej drogi. 

Ładowały agawy w całości: liście-ramiona, korpusy i korzenie z wplątanymi kamieniami. 

AKar, obserwując przebieg pracy, wpadł na pomysł użycia strumienia wody z pompy 
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wysokociśnieniowej do czyszczenia korzeni. Już zadowolony, zmienił nastawienie do 

jutrzejszego dnia. 

 

Dan w orbiterze tradycyjnie udał się z próbkami do laboratorium. Pęk macek włożył do 

pojemnika z wodą, chcąc następnego dnia je przebadać. 

 

 

Po przebudzeniu zwiadowca poświęcił chwilę, by stworzyć plan działania na bieżący 

dzień. Postanowił zacząć od skontaktowania się z Xyloksem. 

– Xyloks, jaki jest wynik nocnych poszukiwań? 

X: Brak jednoznacznych rezultatów. Nie było przemieszczeń dużych, biologicznych 

obiektów. Nie ma anomalii. Kontynuuję patrole, aż do twojego osobistego rozkazu.  

– Porównywałeś skany terenu z wczoraj i dziś? 

X: Tak, jedyna różnica to brak kilkunastu ciał pajęczaków. 

– To może być skutek działalności padlinożerców. Pokaż mapkę zmian. 

Dan przez chwilę analizował zaznaczone punkty. Główne zgrupowanie utworzyło 

podłużny obszar, natomiast pojedyncze znaki były ułożone między destylarnią, 

a zagęszczeniem anomalii. 

– Xyloks, to zbyt wyraźna regularność, być może niepowiązana z naszymi 

poszukiwaniami. Zrób dokładne skany zaznaczonego terenu. 

X: Przyjąłem do wykonania. 

 

Zwiadowca po śniadaniu rozpoczął wypuszczenie kolejnej czwórki sond typu L. W dalszej 

kolejności uruchomił procedurę napełniania wodorem następnej dużej XL-ki. Po zakończeniu 

czynności odnalazł AKara w destylarni. Technik montował działko wodne do oczyszczenia 

korzeni agaw z kamieni. Silny strumień potrafił również przemieszczać rośliny, co było 

dodatkowym bonusem tego usprawnienia. Woda cyrkulowała w zamkniętym obiegu, 

a  jedynie jej ubytki były uzupełniane z Rzeki. 

W południe Dan i AKar zakończyli napełnianie dwóch kolejnych zbiorników wyciśniętym 

sokiem z agaw. Pusty pozostał jedynie piąty, wykorzystywany teraz jako odstojnik wody 

zasilającej pompę. 

 

Mężczyźni zadowoleni z szybko wykonanej pracy urządzili sobie piknik na plaży. 

– Jak nocny intruz? – zapytał Dan. 
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– Nie pojawił się na terenie destylarni. Czujki i kamery nie zarejestrowały nic ciekawego. 

Na obrzeżu instalacji ustawiłem kilka zbędnych beczek z wodą, nie zostały ruszone. 

– Sądzisz, że chodziło mu o wodę? 

– To jedyne, logiczne wytłumaczenie. 

– Czyli zwierzę zrobiło sobie z twojego zbiornika wodopój – stwierdził Dan. 

– Taki wniosek mi się nasunął. Każdy mięsożerca musi uzupełniać płyny. 

– Nie znam się na biologii pajęczaków. 

– Ja też nie, ale wiem, że niewielkie osobniki pozyskują wodę, wykorzystując rosę. Ten 

przy swoich rozmiarach raczej musi jej szukać w Rzece. Destylarnia była po prostu po 

drodze. Dekiel nie stawił wielkiego oporu i zwierzę zyskało szybki dostęp do wody. 

– Co zamierzasz? – zapytał zwiadowca. 

– Postaram zniechęcić go do korzystania z moich zasobów. Myślę o metalowej siatce pod 

napięciem i nie mam zamiaru otaczać nią całego obszaru destylarni. Mam nadzieję, że parę 

sekcji na trasie dogodnych podejść wystarczy. Ustawię też na zewnątrz kilka dodatkowych 

beczek z dostępną wodą. To tyle, co wymyśliłem na początek – podsumował AKar, 

przeciągając się w promieniach słońca. 

– Mam nadzieję, że to wystarczy. Nie znamy jedynie jego przybliżonych gabarytów i to 

mnie poważnie martwi. 

– To my wkroczyliśmy na jego terytorium. Gdyby miał instynkt obrony swojego rewiru, to 

już mielibyśmy kłopoty. Na razie ograniczmy nasze działanie do omówionych środków. 

Może to tylko niezbyt duży, ale silny pajęczak. 

– Powinniśmy wkrótce natrafić na jego ślady. Prawdopodobnie skonsumował parę ciał 

swoich pobratymców.   

– To śpi i trawi. Na razie mamy go z głowy – podsumował technik, poprawiając się na 

piasku. 

 

Po zakończeniu posiłku Dan zaprowadził AKara do dołu z karakiem. Nieruchawy korpus 

nie zaimponował technikowi, lecz po projekcji zdjęć zrobionych podczas ataku bestii, AKar 

z obawą zaczął spoglądać na Rzekę. Dan uspokoił go stwierdzeniem, że w płytkich wodach 

zwierzęta nie osiągają takich olbrzymich rozmiarów. 

Zwiadowca przypomniał też AKarowi o raporcie oraz podkładkach dla administracji. 

Technik, ciężko wzdychając, obiecał je na wieczór. Wracając drogą do orbitera, minęli 

kolejne wózki z pokruszoną skałą. Maszyny drogowe kierowane przez Xyloksa, poczyniły 
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poważne postępy, nawierzchnia była coraz równiejsza. Zaczęły pojawiać się odcinki 

w kolorze otoczenia. 

Dojeżdżając do orbitera, Dan zauważył maskowanie kadłuba.  

AKar, widząc zainteresowanie zwiadowcy, przemówił. – Jak usuniesz tę dużą sondę, to 

wyciągnę hangar maskujący. 

– Zrobię to jutro rano, po zakończeniu cyklu aktywacji.  

– W porządku. 

Po wyjściu z kabiny maszyny drogowej, Dan zaczął rozglądać się po otoczeniu. Początek 

drogi był teraz zakończony placem, na którym pracowała kruszarka zasilana gruzem 

z korytarza drążonego od orbitera do skalnego wzgórza. 

AKar przystanął, komentując. – Jeszcze dwie doby pracy robotów górniczych i zaczniemy 

drążyć komory na zapasową bazę.  

– Przy skałach znajduje się piarg skalnego rumu. – Dan przekazał informację ze swojego 

pierwszego zwiadu na Wyspie Kaktusa. 

– To trzeba będzie zbudować zsyp do korytarza, będziemy mieć nowe źródło surowca do 

kruszarki. 

– Przypominam ci, wieczorem emitujemy raport, nie zapomnij go przygotować.  

– Będę pamiętać – niechętnie odrzekł technik. 

 

Dan udał się do laboratorium. Zaglądnął do pojemnika z mackami, mniejsze odnóża 

ponownie stały się ruchliwe, większe natomiast pozostawały martwe. Zaciekawiony 

przystąpił do serii badań. Pozyskane wyniki przyniosły wiele pytań o metabolizm karaka. 

Postanowił kontynuować badania w przyszłości.  

Dan następnie przeniósł się do kabiny nawigacyjnej będącej teraz sterownią sond. 

Zlokalizował cztery ostatnio wypuszczone L-ki i ustalił z Xyloksem strefy dozoru. Postanowił 

ściągnąć dwie sondy znad Archipelagu Rybaków. Po przeglądzie i uzupełnieniu paliwa, 

wyśle je jutro w połączonym zestawie z XL-em nad zachodni brzeg Rzeki. 

Zwiadowca zaczął przeglądać obrazy z przelotu sondy wysłanej do warowni na pustyni. Ze 

zdjęć wynikało, że jest to kopalnia soli położona w bezwodnym terenie. Karawany 

prawdopodobnie dostarczały zapasy i obierały urobek w postaci brył soli. Ufortyfikowana 

kopalnia była otoczona licznymi płytkimi szybami, z których wydobywano sól w postaci płyt. 

Jedna L-ka krążyła nadal nad fortecą i otaczającym ją terenem z zadaniem stworzenia pełnej 

dokumentacji kartograficznej przyległego obszaru. 
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Kolejny dzień Dan zaczął od aktywacji zespołu sond atmosferycznych XL+2L. W tym 

zestawie duży aparat latający był wykorzystywany, jako transportowiec-holownik dla dwóch 

mniejszych, które mogły być w ten sposób szybko przerzucone do obszarów normalnie 

pozostających poza ich nominalnym zasięgiem. Po uzupełnieniu paliwa Xyloks skierował je 

nad zachodni brzeg Rzeki. W ładowni orbitera pozostawał jeszcze jeden transportowiec XL 

i komplet kolejnych czterech L-ek. Dan potraktował je, jako zapas strategiczny. Eksplorację 

tej części planety postanowił prowadzić już aktywowanymi sondami. 

Po zakończeniu bieżących spraw, Dan wziął się za materiały administracyjne 

przygotowane przez AKara. Jako gubernator planety był zobowiązany do wysyłania raportów 

ze swojej działalności do Lokalnej Rady Sektora Waka. Planeta Saa leżała, co prawda, poza 

jego nominalną strefą, ale baza, z której wyruszyli na jej eksplorację, znajdowała się na 

terytorium sektora. Raport nie odzwierciedlał sukcesów rozbudowy ich bazy, informował 

natomiast o katastrofie orbitera, przymusowym pobycie na małej rzecznej wyspie, utracie 

środków transportu oraz apel o pomoc. Dan wiedział, że rada nie dysponuje statkami 

dalekiego zasięgu i na pewno nie udzieli fizycznego wsparcia, swą pomoc ograniczy do 

zaleceń administracyjnych. AKar, zręcznie wykorzystując Regulamin Floty dla potrzeb 

planetarnych, stwarzał wygodną sytuację ludzi zawieszonych między dwoma instytucjami, 

z których jedna nie miała czasu nimi się zajmować, a druga była na tyle daleko, że nie miała 

fizycznych możliwości ingerencji. Pozostawało jedynie czekać na odzew Rady, jeżeli on 

w ogóle nastąpi. Jego rozmyślania przerwał komunikat AKara.  

– Dan! Jestem przy skałkach. Myślę, że powinieneś się tu pojawić.  

– Będę za chwilę – odpowiedział zwiadowca. 

 

Dan opuścił sterownię, jego plecak był spakowany. Wyszedł lukiem awaryjnym, którego 

klapa została ponownie zamontowana na swoim miejscu. Przeszedł kładką pod zwisającymi 

siatkami maskującymi przymocowanymi do ram rusztowań.  

Po chwili Dan był już na szlaku do skalnego wzgórza. Idąc po śladach kół maszyn 

drogowych, zastał AKara przy piargu skalnym. Technik za pomocą robotów górniczych 

zdążył już wykonać placyk i drogę dojazdową do rumowiska. 

– Wygląda na to, że ktoś przed nami prowadził już tu prace – zaczął AKar, prowadząc 

Dana do otworu w pionowej skale wzgórza. 

Dan, stając przed ciemną czeluścią, skomentował. – Tak rzeczywiście, ale musiało to być 

dawno. 
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– Wszedłem parę metrów w głąb, na tyle ile można było bez źródła światła. Stropy komór 

wyglądają stabilnie.  

– Spenetruję je. Dam ci znać, jak będę potrzebował twojej pomocy – zadecydował Dan. 

– Właściwie, to przyjechałem tu tylko ustawić znacznik gamma dla robotów górniczych 

wykonujących zsyp gruzu do naszego podziemnego korytarza.  

– W porządku, zajmuj się swoimi sprawami. Kontakt przez Xyloksa. 

 

Dan wszedł do przedsionka komory, wykorzystując światło swej latarki. Sala była 

podłużna i wykonana przez maszyny. Ślady obróbki widniały na powierzchni skały. 

W ścianie przyległej do wnętrza góry zauważył początki częściowo zasypanych gruzem 

korytarzy. Wybrał chodnik najmniej zablokowany, który okazał się wejściem do następnej już 

mniejszej komory. Podjął decyzję. Stwierdził, że odblokowanie korytarzy to robota dla 

Xyloksa i jego manipulatorów. Skierował się do wyjścia z podziemnego kompleksu. 

Dochodząc do rozświetlonego otworu, stanął. Cofnął się o krok i ponownie zaczął powoli 

zmierzać w stronę światła. Znowu ujrzał błysk, który poprzednio zarejestrował na granicy 

swojej podświadomości. Po zlokalizowaniu miejsca odbicia promieni słonecznych oświetlił 

ten fragment podłoża, zbliżając się do niego z latarką. Nie zauważył niczego, co 

wskazywałoby na inną strukturę skały. Omiótł otaczającą go podłogę światłem, ale nie 

pojawiły się żadne refleksy świetlne. Przyklęknął, rozpoczął przeszukiwanie podłoża 

pokrytego mieszaniną drobnego pyłu oraz gruzu. W pewnym momencie palce natknęły się na 

przedmiot o innej strukturze. Jego powierzchnia była gładka. Dan zaczął go ostrożnie 

odsłaniać. Po wyciągnięciu z mieszaniny gruzu i pyłu oświetlił go ponownie. Serce szybciej 

zabiło na widok przedmiotu. Był to archaiczny walec pamięci. Dokładna lustracja przedmiotu 

wykazała nalot i uszkodzenia w części tulei złącza. Dan włożył walec do plecaka 

i zadowolony wyszedł na zewnątrz. 

AKar kończył pozycjonowanie znacznika gamma, miał już sygnał zwrotny z korytarza 

wyciętego przez roboty górnicze. Wiązka promieniowania wyznaczała przebieg przyszłej 

pochylni zsypu gruzu. 

Zadowolony zwrócił się do Dana. – Jak to wygląda? 

– Rzeczywiście jest to kompleks komór, ale z zablokowanymi wejściami. Zajmie się tym 

Xyloks i jego manipulatory. Wstrzymamy drążenie własnych komór, odblokujemy już te 

istniejące, potem podejmiemy właściwą decyzję o ewentualnej dalszej rozbudowie 

dostosowanej do naszych potrzeb. 

– Ale zrobimy zsyp? – upewniał się AKar. 
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– Oczywiście. Potrzebujemy materiału skalnego do wykonania nawierzchni drogi. 

 

Dan już po kilkudziesięciu minutach szybkiego marszu znalazł się w swojej kabinie 

mieszkalnej. Z górnej koi ściągnął zasobnik i otworzył go. Jego oczom ukazały się kształty 

sześciu walców pamięci. Wyciągnął znaleziony przedmiot, porównał go z już posiadanymi. 

Ta sama technika wykonania, identyczne złącza tulejowe, różnice może tylko w obudowie 

środkowej części walca. Obejrzał jeszcze raz znalezisko, potwierdziło to poprzednią diagnozę 

uszkodzeń, ale z tym już wiedział jak sobie poradzić. Jego myśli zostały przerwane przez 

komunikator osobisty. Na ekranie ukazało się wezwanie do sterowni od Xyloksa, który raczej 

zawsze informował i wykonywał polecenia, ale rzadko podejmował działanie z własnej 

inicjatywy. 

 

W chwili wejścia do pomieszczenia, włączyły się monitory z obrazem niewielkiej 

wysepki. Dan zasiadł w swoim fotelu. Rozpoznał obiekt, jako miejsce, gdzie założył 

pozorowany obóz. W miejscu czaszy namiotu widniał lej po wybuchu. 

– Xyloks, kiedy to się wydarzyło? 

X: Dzisiaj, prawdopodobnie wczesnym rankiem. 

– Co to było? 

X: Prawdopodobnie rakieta z korwety wystrzelona z powierzchni planety. Zasięg po 

krzywej balistycznej około trzy tysiące kilometrów. Miejsce wystrzelenia, kierunek 

południowo-wschodni od wyspy. Nie użyto satelity do naprowadzania. Rakieta sterowana 

z powierzchni planety i naprowadzana optycznie. 

– Wezwij AKara. 

X: Już poinformowany. Będzie za trzy minuty. 

– Dodatkowe dane? 

X: Satelita automatycznie zażądał w nocy ponownej transmisji raportu. Godzinę temu 

zmieniono mu pas obserwacji. Przed chwilą wykonał zdjęcie miejsca wybuchu. 

… 

W drzwiach stanął AKar, głośno wyrażając swoje niezadowolenie. – Co ta głupia maszyna 

tak mnie pogania? 

Dan wskazał na ekran. – Nasz obóz na wyspie. 

AKar siadł w swoim fotelu. – Duży ładunek. … Co to ma być? Odpowiedź na prośbę 

o podwyżkę? – skomentował zaskoczony technik. 

– Myślę, że to robota Dorkan z mojej korwety – oznajmił zwiadowca. 
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– No, ale nasz raport i ten atak jednocześnie? – głośno analizował fakty AKar. 

– Myślę, że ktoś w Radzie pociągnął za sznurki i Dorkanie odpalili rakiety. 

– Rakiety? 

– Dwie lub cztery. Naprowadzone optycznie parami na cel. 

– To ile ich jeszcze mają? – zapytał technik z narastającą paniką w głosie. 

– Xyloks przeliczył, że już wcale lub ostatnią parę. 

– Co robimy? Dowódco! – zakończył AKar głośnym przypomnieniem funkcji Dana. 

Zwiadowca przeniósł wzrok z ekranu na twarz podwładnego i zaczął spokojnie analizować 

bieżącą sytuację. 

– Ten atak da nam parę dni spokoju, zanim zweryfikują jego skutek. Musimy wymyślić 

przez ten czas nową strategię wyprzedzającą przeciwnika. 

– A nasza wyspa? Czy jest bezpieczna? – głośno zastanawiał się technik. 

– Satelita nie podjął bezpośredniej obserwacji w jej pasie. Wyspa jest poza zasięgiem jego 

dokładnych przyrządów. Satelita ma dostęp do zgrubnego widoku pod dużym kątem. 

– Czyli nas nie namierzają? – upewniał się AKar. 

– Tak, na razie nie ma przejawów zainteresowania Wyspą Kaktusa – potwierdził Dan. 

– Czy Xyloks jest w stanie monitorować ich manipulacje satelitą? 

– Xyloks. Stwórz bufor operacyjny w oprogramowaniu satelity. 

X: Przyjęto do wykonania. 

– Da to nam kontrolę nad jego działaniem i wyprzedzającą informację o zmianach w jego 

algorytmach. Dzisiaj w nocy dokonano rutynowej aktualizacji oprogramowania satelity. 

Doczepiono jedynie mały plik wprowadzający drobne korekty, które wykorzystali do oceny 

skutków wybuchu. 

– Tworzymy następny obóz-cel? – zapytał AKar. 

– Myślę, że raczej coś mobilnego, przemieszczającego się wzdłuż nurtu Rzeki. 

– To może sondy? 

– Raczej nie, gdyby zostały zidentyfikowane, doprowadziłyby do naszej wyspy. 

– Chyba mam pomysł – powiedział technik, pochylając głowę w zamyśleniu. – Muszę się 

rozglądnąć po ładowni. …A co z naszą aktywną obroną? 

– Orbiter nie ma takiego wyposażenia. Niemniej, ładownia nadal zawiera nieoznaczone 

ładunki, trzeba je przeszukać.  

– Myślę, że z uziemioną korwetą sobie poradzimy – miał nadzieję AKar. 

– Problemy zaczną się, gdy przyślą kogoś nowego ze sprawnym statkiem. 

– Może do tego nie dojdzie. 
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– Nie licz na to. Dlatego nie zapominaj o destylarni. Nasze sondy na dalekich trasach 

potrzebują paliwa. Bez nich będziemy ślepi. Zdjęcia z satelity są zbyt małej rozdzielczości. 

– Za dwa dni będziemy mieć pierwszą dostawę naszego, własnego etanolu. Teraz 

wykorzystujemy zapas z ładowni, mamy jeszcze około dwóch tysięcy litrów. 

– Bez nowej dostawy paliwa będziemy musieli uziemić sondy – drążył temat zwiadowca, 

chcąc by do technika dotarła powaga sytuacji. 

– Wiem, jakie to ważne, produkcja etanolu jest moim priorytetem. Teraz idę do ładowni – 

zadecydował AKar. 

 

Dan w swoim pomieszczeniu sypialnym podjął ponowny kontakt z Xyloksem. Ustawił 

skaner optyczny i wykonał zdjęcie znalezionego obiektu w podziemnym kompleksie. 

– Xyloks, analiza artefaktu.  

X: Pamięć zewnętrzna z epoki po Solonie, około dwa do trzech tysięcy lat. 

– Xyloks, zaczniesz oczyszczać kompleks pod skałami. Skanuj gruz na obecność 

artefaktów i przedmiotów. 

X: Zadanie przyjęte do wykonania. 

– Następna sprawa, spróbuj określić dokładniej miejsce wystrzelenia rakiet. 

X: Konieczność użycia satelity. Może to ujawnić naszą ingerencję w jego sterowanie. 

– Nie wykonuj gwałtownych korekt orbity. Daj niewielki impuls, na granicy błędu, który 

po paru dniach wprowadzi go nad obszar dla nas interesujący. 

X: Przyjąłem. 

– Co z poszukiwanym nocnym intruzem? 

X: Brak aktywności w zaznaczonym obszarze. Codziennie wykonuję porównawcze 

skanowanie. 

– Koniec przekazu.  

Dan umieścił walec w kąpieli oczyszczającej. 

 

Po godzinie w ładowni Dan z AKarem dobierali się do kontenerów nieoznaczonych lub 

budzących wątpliwości, co do ich zawartości. Wieczorem dysponowali już dość dużą ilością 

elementów biernej obrony oraz wykrywania. Natomiast z bardziej aktywnych środków 

znaleźli tylko kilka zestawów niewielkich pocisków rakietowych i działka kinetyczne małego 

kalibru. Zmontowali z tego system obrony pokrywający teren wyspy w okolicy skalnego 

wzgórza i orbitera, na więcej nie było ich stać. 
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Następnego dnia jeszcze przed świtem Dan wyciągnął walec pamięci z kąpieli 

oczyszczającej i osuszył go. Ponownie sięgnął na górną koję po kolejny zasobnik. Wyciągnął 

czytnik, który sam skonstruował jeszcze w Instytucie. Uruchomił go, nastawiając na najniższą 

prędkość odczytu. Pojawiły się pierwsze, niekompletne pliki. Zlecił Xyloksowi nadzór. Jego 

dalsze czynności przerwał sygnał o szerokopasmowej depeszy od Rady Planetarnej Sektora 

Waka.  

W sterówce był już podekscytowany AKar. 

– Ci idioci chcą byśmy podali nasze konta bankowe! Uznali nasz awans! Chcą płacić! 

Straszą, że jak nie dostaną numerów, to nie przeleją. … Przecież jak się odezwiemy, to nam 

znów przywalą… – zakończył technik z mieszaniną uczuć, które uwidoczniły się na jego 

rozbieganej twarzy. 

– Czyli wszystko w porządku – spokojnie podsumował Dan. – Sprawdzają czy 

przeżyliśmy. Przeczytaj jeszcze raz depeszę, tylko zwróć uwagę na jej koniec. 

– Lac Ras, Dyrektor Departamentu Rejonu Saa. – AKar głośno odczytał interesujący ich 

fragment. 

– Gdy byłem miesiąc temu w ich biurach, nic nie słyszałem o tym rejonie, a nawet 

niewiele ludzi wiedziało cokolwiek o istnieniu planety Saa. A tu, patrz, już utworzyli 

departament dla tego rejonu, który praktycznie nie istnieje. Myślę, że dyrektor Lac Ras jest 

nie świadomym intrygi urzędnikiem, którego awansowano i polecono mu stworzyć 

administrację nowego obszaru. Chcą go wykorzystać do monitorowania naszego pobytu na tej 

planecie. Na pewno pisze raporty i ktoś je czyta. Jest przykrywką dla kogoś wyżej, kto ma 

interesy na tej planecie, którym zagrażamy.  

– To, co robimy? – już z mniejszymi emocjami zapytał AKar. 

– Gramy w ich grę – spokojnie odrzekł zwiadowca. – Trzeba upozorować naszą podróż 

w dół Rzeki, odciągnąć ich od naszej bazy na Wyspie Kaktusa. Mówiłeś, że masz pomysł? 

– Mam. Batyskaf będzie się przemieszczał oraz wynurzał w odpowiednich miejscach 

i nadawał sygnały do satelity.  

– Dobry pomysł. Tylko konstrukcja musi być zwarta, odporna na ataki karaków. 

Transmisje muszą być czasami ze strefy brzegowej, to zmusi ich do rozszerzenia obszaru 

poszukiwań. Trzeba będzie też stworzyć sieć retransmisji obejmującą nasze sondy, 

batyskaf i, co najważniejsze, przekaźniki do satelity. Z Wyspy Kaktusa będziemy emitować 

tylko wąskie wiązki kierowane do buforów, utrudni to odkrycie naszej bazy.  

– Trzeba też wymyślić historię dla dyrektora – głośno myślał AKar. 
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Dan przytaknął głową i dodał. – Nie zapominajmy o mojej korwecie. Mam zamiar ją 

odnaleźć, a w sprzyjających okolicznościach odzyskać. 

– Prawdopodobnie jest poza zasięgiem sond XL. Nadal nie znamy jej dokładnego 

położenia. 

– Xyloks zwiększy nadzór nad satelitą, jeżeli rozpoczną akcje przeciwko nam, to zaczną 

od satelity.  

– Xyloks nie ma pełnego pokrycia czasowego. Satelita jest dla niego niewidoczny przez 

pięćdziesiąt pięć procent obiegu orbity – skomentował rzeczowo technik. 

– Spróbujemy to skompensować bezpośrednim dozorem okolicy. Jutro pojawi się jeden 

XL z rejsu na pustynię, a dzień później drugi z zachodniego brzegu. Wyciągając też ostatnie 

cztery L-ki, zagęścimy sieć lokalną.  

– No to mamy szansę uratować nasze głowy.  

– Do dzieła, AKar – wydał rozkaz Dan. 

 

 

Dan i AKar spotkali się wieczorem już w lepszych nastrojach. Popijając z puszek 

oznaczonych napisem: Mleko waniliowe, omawiali miniony dzień i snuli plany na jutro. 

 

Przed snem Dan skontrolował swój czytnik. Bezpośrednio odzyskano tylko piętnaście 

procent zasobów pamięci, po przepuszczeniu przez program Xyloksa dalsze dziesięć. Ciągle 

za mało, by poddać interpretacji zawartość walca. Nastawił jeszcze raz czytnik na 

dynamiczne, wielokrotne odtwarzanie z uaktywnioną ścieżką dla Xyloksa.  

 

 

Noc minęła szybko. Dan, popijając kawę w kubryku, pakował do plecaka żywność na cały 

dzień. W pewnym momencie zaczął przegrzebywać szafki w poszukiwaniu nienaruszonego 

opakowania soli. Znalazł cztery dwustugramowe, włożył je do bocznych kieszeni zasobnika. 

Dopił resztę kawy i opuścił orbiter.  

Nawierzchnia placu przy kadłubie była wysypana drobnym tłuczniem zagęszczanym przez 

pracującą maszynę. Dan odłożył plecak i wziął się za uwalnianie ostatniej grupy sond 

atmosferycznych typu L. Xyloks kolejno przejmował nad nimi sterowanie. Sondy, wznosząc 

się, zaczęły zataczać kręgi, a na wysokości pięciuset metrów uaktywniły swój system 

maskowania, który spowodował rozpłynięcie się ich konturów z powodu przyjęcia przez 

powłoki barwy nieba. 
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Dan po szybkim marszu dotarł do destylarni. Zauważył zmiany, instalacja została 

rozbudowana, pojawił się duży płaski parownik wykorzystujący energię słońca i kolumna 

rektyfikatora do rozdziału frakcji alkoholi. AKar krzątał się, łącząc poszczególne urządzenia 

rurami. 

Dan podszedł do niego, technik przerwał swoją pracę. 

– Chcę ci coś pokazać. 

AKar ze swojego kombinezonu wyciągnął plik odbitek i dał je Danowi bez słowa. 

Zwiadowca zaczął przeglądać skany terenu ułożone w kolejności czasowej. 

AKar przemówił. – Wczoraj miałem trochę czasu i przed snem przeglądnąłem skany 

z sond Xyloksa latających nad naszą wyspą. Nic nie zauważyłem. W nocy przebudziłem się 

i otworzyłem plik z tym ciągiem skanów. Ponownie nic nie znalazłem. Jak rano obudziłem 

się, to już wiedziałem, co mnie w nich zaintrygowało. Ciekawi mnie czy ciebie też? 

– Ta krągława skała, ale ona waży parę ton – skomentował zwiadowca. 

– Szacunkowo przeliczyłem, wynik to siedem do dziewięciu ton. 

– To dużo jak na naszego pajęczaka. Niemniej jest wyraźnie obrócona i to w dwóch 

płaszczyznach. To nie może być naturalne zjawisko – wyraził przypuszczenie Dan. 

– Co o tym sądzisz? 

– Trzeba tam iść i sprawdzić – podjął decyzję zwiadowca. 

– Tak też myślałem. Przygotowałem parę czujek, kamer i łącze komunikacyjne. 

– To co, idziemy? – zapytał zwiadowca. 

– Bez urazy, to twoja działka. Ja nie mam zamiaru skończyć jako pokarm pająka. Moja 

rodzina mnie potrzebuje. 

… 

– Xyloks, co z sondami i obszarem dozoru? – pytał Dan. 

X: Mamy cztery L-ki nad wyspą. Pierwsza patroluje bliski obszar destylarni, pozostałe 

resztę terenu. 

– Przesuń dwie do obszaru, który ci wskażę. 

… 

X: Wykonuję, w ciągu trzech minut będę mieć pierwszą sondę w zaznaczonym obszarze. 

– Koniec przekazu. 

… 

– Biorę sprzęt i idę tam. 

– Powodzenia, Dan. 

– Nie dasz się skusić na wycieczkę? Rozprostowałbyś swoje przykurczone nogi. 



74 
 

– Jestem zbyt poważnym człowiekiem, by uciekać przed pająkiem, a w twoich rękach nie 

widzę nic, co mogłoby zagrozić potworowi, który potrafi przesuwać takie głazy. 

– Nie mam zamiaru go niepokoić, będę się trzymał twojego scenariusza. Założę perymetr 

dozoru, poczekam na dodatkowe informacje. 

– To działaj, Dan, bo jeszcze chwila i rzucę tę robotę. – Na twarzy technika pojawiły się 

jego nieskrywane emocje. – Zaszyję się w orbiterze, nie wyjdę na zewnątrz, dopóki ta bestia 

będzie żywa. 

Dan począł dokładniej przyglądać się AKarowi, który wyraźnie wykazywał objawy 

narastającej paniki. – Mam nadzieję, że nie cierpisz na arachnofobię? 

– Jeszcze nie, ale nie chcę się zastanawiać, co może zrobić z człowiekiem pająk zdolny do 

przesuwania kilku tonowych głazów. 

– W porządku. Zajmę się tym – uspakajał Dan. 

– Byle skutecznie – zażądał AKar. 

 

 

Dan zlokalizował położenie głazu z odbitki AKara w centrum obszaru już poprzednio 

zaznaczonego do wzmożonej obserwacji po zniknięciu ciał pajęczaków. Dotarcie na miejsce 

nie zabrało mu wiele czasu, tym bardziej, że AKar poprzez kamery sondy zaczął go 

bezpośrednio naprowadzać do anomalii. Zwiadowca zmienił kierunek marszu, by zyskać 

przewagę wysokości poziomu terenu. Dan stwierdził, że jeżeli jest to zwierzę pokaźnych 

rozmiarów, to każdy element jest ważny i zwiększa szansę przeżycia. Po uzyskaniu kontaktu 

wzrokowego ze skałą, wyciągnął skaner optyczny z plecaka, zaczął dokładnie lustrować 

okolicę. Kępy agaw pomieszane z kolumnowymi kaktusami nie mogły ukryć zwierzęcia zbyt 

pokaźnych rozmiarów. Dokładne przeanalizowanie zaokrąglonego głazu, nasunęło liczne 

spostrzeżenia. 

Dan użył komunikatora, połączył się z AKarem, który na swoim ekranie obserwował obraz 

uzyskany z sondy. – Co sądzisz o tym? 

– Wyraźnie głaz został przytoczony na to miejsce i nawet wiem skąd. Jego struktura oraz 

kolor odpowiada skałom z wysoczyzny północno-wschodniej, powyżej piargu. 

– Też tak sądzę i myślę, że są to drzwi do jego nory. Popatrz na ten wyniesiony na 

zewnątrz materiał, jest centrycznie rozrzucony. 

– Pewnie zaczął od wykorzystania jakiejś naturalnej szczeliny. 

– Co robimy? Trzymamy się twojego planu? – zapytał Dan. 

– Plan, za dużo powiedziane. Podejdź bliżej i rozstaw perymetr obserwacji. 
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– Zobaczę też, na ile szczelnie zamknął się w swojej norze. 

Dan, patrząc pod nogi, ostrożnie przemieszczał się w kierunku głazu, starał się stąpać 

cicho, nie potrącać rozrzuconych kawałków pokruszonej skały. Po założeniu kilku czujek 

ruchu i rozlokowaniu kamer na pniach kolumnowych kaktusów, zbliżył się do głazu. Od razu 

stało się widoczne, że olbrzymi kamień ma zaokrąglone krawędzie i tkwi w stożkowym, 

dopasowanym gnieździe. Dan ostrożnie obszedł głaz, nie dostrzegł żadnej szczeliny, przez 

którą mógłby wsunąć pelengator kamerowy. Nie chcąc prowokować zwierzęcia, powrócił na 

poprzednią pozycję. 

– Xyloks, stały nadzór nad perymetrem obserwacyjnym. Jeżeli odbierzesz jakiekolwiek 

sygnały, informuj niezwłocznie AKara i w razie konieczności mnie. 

X: Przyjąłem do wykonania. 

– AKar, co o tym myślisz? 

– Bierz nogi za pas, póki ten potwór śpi. Potem, jak będziemy mieć jego skany, 

zastanowimy się, co z nim zrobić. 

 

Dan sprawnie powrócił na teren destylarni i wszczął krótką rozmowę. 

– Zadowolony? 

– Tak. Mam nadzieję, że jest tylko taki jeden przerośnięty osobnik i że ta cała wyspa nie 

jest zryta jego norami. 

Czuć było, że AKar mimo sensownej odpowiedzi jest na granicy swoich nerwów. 

– Chcesz, to możemy wspólnie zaglądnąć do tej nory. Trzeba byłoby użyć maszyny 

drogowej do odblokowania wejścia. 

– Daj spokój, nie wierzę, by pozwolił się zbliżyć głośno pracującym maszynom. Na razie 

zostawmy go w spokoju. Zajmij się swoimi sprawami – zakończył roztrzęsiony AKar. 

– Też tak myślę – ustąpił Dan. – Poczekajmy do następnych objawów jego aktywności. 

 

Zwiadowca po zakończeniu rozmowy podjął dalszy marsz na plażę i tu czekało go miłe 

zaskoczenie. Nowo wybudowany odcinek drogi po świeżo usypanej rampie umożliwiał wjazd 

na linię brzegową. 

Przechodząc obok dołu z karakiem, nachylił się nad nim. Zwierzę wystawiło swoje macki 

na powierzchnię wody i nęciło nimi owady. Gdy siadały na nich, wykonywał gwałtowne 

ruchy wytwarzające rozbryzgi wody. Strącone owady wybierał z dna zagłębienia. 

Dan przeszukał brzeg plaży. Znalazł małą wyrzuconą rybkę, ślimaka oraz kraba. 

Wyciągnął z mułu parę długich robaków. Pozyskany pokarm zaniósł do dołu. Plusk wody 
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spłoszył zwierzę, które błyskawicznie wciągnęło macki i zamknęło klapę. Po chwili jednak 

delikatnie uchyliło swoje zamknięcie. Ostrożnie zaczęło sprawdzać otoczenie odnóżami. Dan 

po krótkiej obserwacji udał się do kotwicowiska.  

 

Na pokładzie katamaranu znajdował się niewielki maszt przekaźnika. Obok niego AKar 

załadował zasobnik z osprzętem łączności. Było to dodatkowe obciążenie kadłubów łodzi. 

Dan nabrał wiaderkiem wodę z Rzeki i drobnymi porcjami wlewał pod pływaki, poruszając 

nimi równocześnie. Gdy poślizg był już wystarczający, zepchnął katamaran na wodę.  

Szybko uzyskał odpowiednią prędkość, z ekranu podręcznej mapy wyłowił kierunek do 

wybranej, małej wyspy. Wziął kurs w górę nurtu Rzeki. Po godzinnym halsowaniu 

zlokalizował wyspę będącą skałą wystającą z wody. Jedynym dostępnym wejściem na wyspę 

była łacha naniesionego przez Rzekę materiału w martwym obszarze nurtu, tuż za skałą. Dan, 

bacznie obserwując dno, wyjechał na suchy muł. Sprawdził jego nośność, była wystarczająca. 

Rozładunek masztu został ułatwiony, gdyż AKar do podstawy masztu przymocował dwa 

koła i ułożył je na prowadnicach przymocowanych do siatki pokładu. Dan ściągnął maszt na 

powierzchnię łachy. Po przeciągnięciu go na obszar twardego gruntu, wrócił po zasobnik 

z dodatkowym sprzętem. Wybrał miejsce do zakotwienia masztu, było wystarczająco wysoko 

położone i miało stabilne, skalne podłoże. Godzinę czasu zajęło osadzanie podstawy oraz 

podniesienie masztu za pomocą linowych naciągów. Po zamontowaniu osprzętu rozpoczął 

regulację. Po uzyskaniu sygnału zwrotnego poprawił nastaw i uznał prace za zakończone. 

Wykorzystując wysokość wzniesienia wysepki, zlustrował okolicę skanerem optycznym. 

Odnalazł wyspę rybaka i dokonał pomiaru odległości. 

 

Rejs przy dogodnym wietrze i wspierany nurtem Rzeki był stosunkowo krótki. W ostatniej 

jego fazie płynął wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy. Brzeg położony przy głównym nurcie 

był niszczony i rozmywany, dlatego też tworzył niski, poszarpany klif. 

Dan wpłynął do znajomej Zatoki Rybaka. Zastał wiele zmian, cechy krajobrazu pozostały 

takie same, lecz plaża kipiała teraz życiem. Wzdłuż brzegu płynęła łódź napędzana wiosłami, 

z jej dziobu raz za razem rzucano sieć. W przybrzeżnej strefie kilku rybaków zanurzonych po 

pas prowadziło połów, nie obawiając się karaków. W płytkiej wodzie, przyległej 

bezpośrednio do plaży, baraszkowały dzieci, łowiąc rękami małe rybki. Brzeg też był inny, 

ruchliwy z przemieszczającymi się sylwetkami ludzi między kilkoma szałasami, ogniskami 

oraz kratami służącymi do suszenia ryb. Wszyscy zajęci byli pracą lub zabawą. Zwiadowca 
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szybko został zauważony, spowodowało to ożywienie licznych postaci. Po chwili był już 

zbiorowo witany przez tłum zgromadzony na plaży. 

Sam przedarł się do Dana przez wianuszek ludzi otaczających przybysza. 

– Witaj, Dan! Czekaliśmy – radośnie komunikował uśmiechnięty rybak, wyciągając dłonie 

w stronę przybysza. 

Zwiadowca odwzajemnił gest serdecznego powitania. – Witaj, Sam! … Jestem. 

Rybak dał znak ręką i przytaszczono dwa kosze suszonych ryb, które załadowano na 

pokład katamaranu. W uroczystym korowodzie zaprowadzono zwiadowcę na plac. Usadzono 

go na niskim stołku wyplecionym z korzeni oraz kawałków drewna przy dużym żarzącym się 

ognisku. Po chwili na płaskich kamieniach pojawiły się różne specjały, którymi raczono 

Dana. Zwiadowca tradycyjnie wrzucił kilka tabletek stabilizatora do manierki, upił parę 

łyków i zaczął próbować potraw. Nie jadł dużo, raczej chodziło mu o rozpoznanie smaków. 

W pewnym momencie sięgnął do kieszeni swojego plecaka po opakowanie soli. Posypał 

kryształkami przyprawy potrawę i z objawami zadowolenia zjadł większą porcję. Wzbudziło 

to zainteresowanie gromady ludzi. Dan wstał, podszedł do Sama. Nasypał mu na rękę 

szczyptę soli. Była ona biała, o równych, drobnych ziarnach. Dan zachęcił rybaka do 

spróbowania. 

Sam, po degustacji, z uśmiechem na twarzy powiedział. – To sól. Bardzo słona, choć 

dziwnie wygląda.  

Po chwili Dan krążył z pudełkiem wzdłuż wyciągniętych dłoni, sypiąc małe porcje soli. 

Każdy, po próbie smaku, upewniał swych towarzyszy, że to sól. Zaspokoiwszy chętnych, 

skierował się do swojego plecaka, wyciągnął pozostałe opakowania i uroczyście wręczył je 

Samowi. Rybak przywołał swoją żonę Kanę, której wręczył pakiety soli. Uśmiech na twarzy 

kobiety wyrażał wielkie zadowolenie. 

Dan wykonał gest sytości wskazał na szałasy i kraty. Sam z dumą prezentował wiszące 

tusze suszących się ryb. Pod strzechą szałasów widać było zapełnione kosze. Obok, kobiety 

plotły następne, wykorzystując zgromadzony materiał. Widać było osoby zajmujące się 

sieciami, które reperowały i wykonywały nowe. Dzieci obrabiały kamyki na ciężarki, nadając 

im kształt i wielkość uderzeniami większych kamieni. Małe, nagie dzieci biegały od ogniska 

do ogniska z niewielkimi pieczonymi rybkami w obu rękach, podjadając i radośnie kręcąc się 

miedzy pracującymi osobami. 

 

Dan na obrzeżu obozowiska spotkał brata Sama, Wada. Wraz z pomocnikiem kończył 

reperować wąskie kanu, przymocowując do niego nowy pływak. Widać było nową deskę 
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wpasowaną w starą wyrwę w burcie. Wokół nich leżały stare fragmenty łodzi oraz porzucony 

kadłub nienadający się do remontu, ale nadal będący źródłem cennego materiału. 

Wada podniósł narzędzia przekazane przez Dana.  

– Dobre, bardzo dobre. Ostre – z podziwem oświadczył rybak. 

Dan przyklęknął, wybrał odpowiedni kamień i zaczął ostrzyć stępione dłuto. Wada bacznie 

obserwował jego ruch. Rybak sprawdził ostrość. Ucieszony przystąpił do ostrzenia 

pozostałych narzędzi.  

 

Sam odczekawszy, aż znaleźli się na zewnątrz obozowiska, wskazał pusty brzeg plaży 

i ruchem ręki odprawił otaczające ich dzieci. 

Po paru krokach spokojnego spaceru Sam zwrócił się do Dana. – Mam wiele pytań. 

– Ja też – odpowiedział zwiadowca. 

– Kim jesteś? – zapytał Sam. 

– Wędrownym kupcem – odpowiedział Dan. 

– Kupcem? 

– Wymieniam towary, przedmioty, opowieści. 

– Rozumiem, towar za towar – podsumował swój tok myślenia rybak. 

– Powiedz mi, czego potrzebujecie i co możecie za to dać? – rozpoczął negocjacje 

zwiadowca. 

– Potrzebujemy dużo, ale przede wszystkim drewna do naszych łodzi. Kiedyś pływaliśmy 

po nie sami na Rzekę. Ale teraz nasze łodzie są małe i słabe. 

– Mogę dostarczyć drewno za suszone ryby – przedstawił propozycję Dan. 

– Ile drzewa? Ile ryb? – zapytał wyraźnie zainteresowany wymianą rybak. 

– Ty sam określ. Ja dostarczę drewna i użyczę narzędzi. Od was chcę udziału w połowach 

z naprawionych łodzi – postawił swoje warunki Dan. 

– Udziały? – zapytał rybak nie przyzwyczajony do tego typu transakcji. 

– Część połowu – podpowiedział zwiadowca. 

– Ile? – padło konkretne pytanie rybaka. 

– Ty musisz określić, jesteś rybakiem i wiesz, ile warte jest drewno, a ile ryby. 

– Kiedyś pływaliśmy daleko na południe do nadbrzeżnego miasta i tam nabywaliśmy sól 

za suszone ramiona karaków. Nie wiedziałem, że można zamieniać ryby na drewno. 

Wymienialiśmy je na zboże, ale w górze Rzeki, teraz nie pływamy tak daleko. Dobrze, że 

przypłynąłeś. Może wrócą dobre czasy.  
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– To zawrzyjmy umowę, ja dostarczę drewno na naprawę łodzi, a ty suszone ryby 

z połowów. Narzędzia pozostaną w waszych rękach na czas obowiązywania umowy. 

– Nie mogę mówić za innych. 

– Nie będę rozmawiać z innymi, bo nie mam na to czasu. Będę się wymieniać tylko z tobą, 

a ty będziesz musiał się dogadać z zainteresowanymi rybakami. Sól dostaniesz za suszone 

macki karaków.  

– Sól? – upewniał się rybak. 

– Tak, sól – potwierdził Dan. 

– To zawarliśmy umowę, zapraszam cię na hal. 

– Co to jest?  

– Połów karaków. 

 

Sam przeszedł nad brzeg Rzeki przyległy do obozowiska i za pomocą konchy zaczął 

wydawać przeciągłe dźwięki. Po chwili wokół niego skupiła się grupka mężczyzn. Oddał 

konchę jednemu z rybaków i zaczął pieśń. Składała się ona przede wszystkim z rytmicznych 

okrzyków. Mężczyźni podjęli rytm śpiewem i tańcem. Ich pieśń wyrażała chęć wspólnego 

czynu. W rękach pojawiły się drągi i płaskie zaostrzone kije. Śpiewali coraz szybciej, 

rytmicznie uderzając nogami w ziemię, coraz częściej słychać było elementy pieśni dotyczące 

karaka, połączone pantomimą walki z bestią. W pewnym momencie wydali głośny 

i przeciągły okrzyk. Zaraz potem zaczęli spuszczać swoje łodzie. 

 

Dan udał się do swojego katamaranu, by obserwować hal z powierzchni wody. Trzy 

mizerne łodzie wypłynęły dosyć daleko od brzegu. Rybacy zaczęli nęcić karaki za pomocą 

siatek z rozdrobnionymi, a nawet nadgniłymi szczątkami ryb. Łowcy w takt śpiewanej pieśni 

zanurzali przynętę w wodzie, rytmicznie ją opuszczając i wyciągając. Pojawiające się 

żerujące ryby dokarmiano przygotowanymi skrawkami tusz. Woda zaczęła się kotłować, ale 

nadal czekano. W pewnym momencie pojawił się karak. Przy użyciu starej sieci, drągów, 

ostrych płaskich kijów wyłowiono go i poćwiartowano. Następnie zajęto się wrzecionowatym 

korpusem. Rozbito go za pomocą dużego, płaskiego kamienia. Po rozćwiartowaniu wnętrza 

dołączono jego szczątki do siatek z przynętą. Po paru nęcących ruchach zniknęły wszystkie 

ryby. Ślad zapachowy karaka spłoszył je. 

Dan włączył sonar. Na ekranie wyświetliły się liczne ruchome punkty, różniące się 

wielkością i szybkością przemieszczania. Zwiadowca, dysponując już doświadczeniem 

z poprzednich zdarzeń, potrafił wskazać potencjalne cele. Pojawił się pierwszy karak, rybacy 
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zaczęli go dokarmiać kawałkami ryb. Wkrótce dołączył następny, zwabiony śladami 

zapachowymi. Po chwili zjawiła się cała grupa konkurujących ze sobą o pożywienie karaków. 

Część z nich preferowała mięso swoich pobratymców. 

Rybacy rozpoczęli łowy. Wyciągali karaki, odcinali macki, rozbijali pancerze, 

a wnętrzności wrzucali do wody. Karaki ogarnął amok. Pod powierzchnią wody trwał bój na 

śmierć i życie. Rybacy wykorzystywali to do wyciągania i masakrowania następnych 

zwierząt. Sam przestał brać udział w zabijaniu, zaczął bacznie obserwować otoczenie. Dan 

zauważył to, skupił całą swoją uwagę na sonarze. Przybywających punktów było coraz 

więcej. Zwiadowca począł dawać znaki Samowi, sygnalizując ilość oraz kierunek 

pojawiających się karaków. Rybak szybko nauczył się wykorzystywać wskazówki Dana. 

W pewnym momencie pojawił się duży obiekt na odległym dystansie. Dan stwierdził, że 

będzie to wielki karak, który został zwabiony z głębszych wód. Zwrócił uwagę Sama, 

zasygnalizował wielkość, kierunek i dystans, równocześnie przygotowując katamaran do 

powrotu na plażę. Rybak po chwili wskazał kierunek ręką oraz dał ostrzeżenie dla łowców. 

Wszyscy sprawnie zakończyli bieżące czynności, kierując swoje łodzie w kierunku plaży. 

Dan nadal obserwował miejsce połowów, które nagle się spieniło. Pojawiły się w nim 

parometrowe macki, które oplotły mniejszego karaka. Widok zdopingował wioślarzy. Dan 

zauważył na ekranie sonaru rozpraszające się karaki. Atak ich dużego brata podziałał jak 

kubeł zimnej wody, amok zaniknął. Duży karak po krótkim żerowaniu skierował się w stronę 

głębszego koryta Rzeki.  

Na brzegu trwało już powitanie łowców. Wynoszono zdobycz i układano ją przy ognisku 

przed Samem. Wódz halu dzielił zdobycz według swojego uznania, zachowując jednak 

proporcje do wkładu poszczególnych łowców w wysiłek połowu. Głośno chwalił zręcznych, 

ganił pokaleczonych, ale również wynagradzał ich rany. Prestiż Sama wzrastał z każdym 

kolejnym obdarowanym. 

Łowcy przystąpili do rytualnego posiłku, którym były wijące się jeszcze macki. Niektórzy 

odrywali kawałki mięsa zębami albo cięli je ostrymi kawałkami muszli. Zaczęto opiekać je 

w ognisku, gdzie żar pozbawiał odruchów. 

Sam podszedł do Dana i wyraził podziękowanie za ostrzeżenie. Wywołało to wybuch 

entuzjazmu, bo hal zakończył się bez strat, a blizny po skaleczeniach będą z chlubą 

pokazywane przy ogniskach. Sam wręczył Danowi całą wiązkę macek przy głośnej aprobacie 

tłumu. Dan wyciągnął swój nóż i odciął końcówkę wijącej się macki. Wsadził ją do ust, gdzie 

nadal wykonywała ruchy. Zaczął ją miażdżyć zębami, czując gorzki smak soku 

wyciekającego z mięsa. Zyskał tym aplauz tłumu. Łowcy kolejno wstawali, łączyli dłonie 
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z jego przedramieniem, w ten sposób przyjmowali go do swego grona. Dan zerknął na wijącą 

się wiązkę. Sam dostrzegł jego konsternację. Przywołał swoją żonę Kanę, poszeptał jej do 

ucha. Kobieta podeszła do Dana, wzięła od niego wiązkę, poszła do pobliskiego szałasu. 

Wyciągnęła pakiet soli i zaczęła nacierać każdą mackę, starając się nie uronić cennego 

bogactwa. Dan obserwował jej poczynania, podjął decyzję. Przyniósł wiaderko będące na 

wyposażeniu katamaranu, podał je Kanie. Kobieta wsadziła solone macki do naczynia 

i kontynuowała dalej czynność. Ramiona poddane obróbce zwiotczały, przestały się poruszać. 

Wyjęła plecionkę, zaczęła zawijać w nią macki. Stworzyła podłużny pakiet, który obwiązała 

sznurkiem. Potem wręczyła go Danowi. Odebrał go z wyrazami podziękowania. W ramach 

wdzięczności wręczył jej wiaderko. Zadowolona Kana uwolniła z zawartości pięknie 

upleciony podłużny koszyk i włożyła do niego pakiet. 

Dan przeszedł w stronę ogniska, gdzie rozpoczęły się chóralne śpiewy. Jego przyjście 

zostało powitane głośnymi okrzykami. Skierowano go do grupki łowców. Sam usadził 

zwiadowcę na stołku obok siebie. Dan i rybak byli jedynymi mężczyznami siedzącymi na 

plecionych taboretach, co stanowiło oznakę szacunku oraz rangi nadawanej przez 

zgromadzenie. Dan obserwował rozradowany tłum, ciesząc się jego entuzjazmem. 

Obserwował mężczyzn wykonujących taniec karaka. Patrzył na kobiety, które zdążyły się już 

przystroić w plecione szaty, strojne nakrycia głowy i piękne, długie kolczyki zwisające 

koralami na ramiona. Dzieci tak jak dorośli brały udział w tańcach i śpiewach. Mała, naga 

dziewczynka starała się przedłużyć swoje krótkie kolczyki, dowiązując do nich kolorowe 

sznurki. 

Na tle rozradowanego tłumu wyróżniała się postać starca z długimi włosami. Tak jak inni 

uczestnicy chciał świętować i śpiewać, ale raz po raz był przeganiany z zajmowanego 

miejsca. Próbował podkradać jedzenie z płaskich kamieni, co nie było do końca zgodne 

z obyczajem i wywoływało ostre reakcje. Każdy z biesiadników nawet najmłodsze dzieci 

były wołane do ogniska, gdzie obdzielano jedzeniem. Lecz jakoś tak dziwnie się działo, że 

starca systematycznie pomijano. 

Dan spojrzał na załadowaną specjałami plecionkę, którą trzymał w ręku. Wstał, podszedł 

do starca, przekazał mu ją. Zaskoczony mężczyzna znieruchomiał, patrząc na Dana. 

Zwiadowca uśmiechnął się, potwierdzając skinieniem głowy swój dar. Dan już ze swojego 

fotela obserwował rozsiadającego się starca w pierwszym rzędzie przy ognisku. Z dużą 

żarłocznością zaczął opróżniać plecionkę. Wywołało to śmiechy oraz komentarze, ale na 

jeden ruch ręki Dana napełniono ją ponownie. Starzec, już spokojniej jedząc, zaczął 
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obserwować przybysza. Zwiadowca, widząc jego zainteresowanie, odpowiedział uśmiechem. 

Wywołało to konsternację i opuszczenie wzroku. 

Po wysłuchaniu kilku kolejnych pieśni, widząc, że impreza się rozkręca, Dan wstał, zaczął 

się żegnać. Sam oraz zgromadzeni ludzie odprowadzali go do łodzi, nie zaprzestając śpiewu 

i tańców. Dan, przechodząc obok dwóch korpusów karaków pozbawionych macek, wskazał 

na nie nogą. Zaraz wrzucono je do kosza i w korowodzie poniesiono do katamaranu. Przy 

śpiewach zepchnięto kadłub na wodę.  

Dan zajął miejsce na pokładzie, zaczynając przygotowywać łódź do rejsu. W pewnym 

momencie od grupy stojącej na brzegu oderwała się postać starca, która wskoczyła na pokład. 

Zajęła miejsce miedzy koszami. Dan wskazał ruchem głowy na brzeg. Starzec w odpowiedzi 

wcisnął się głębiej miedzy kosze. Zwiadowca wzruszył ramionami, rozpoczął rejs.  

Przystąpił do rutynowych czynności. Starzec bacznie obserwował jego ruchy. Gdy 

katamaran wyszedł na otwarte wody, Dan obrał kurs na Wyspę Kaktusa. Po chwili starzec 

zaczął wystawiać głowę, chcąc się zorientować, co do celu podróży. Widząc, że kierują się na 

środek nurtu Rzeki, usiadł, mrucząc pod nosem. 

– Karak …karak … 

Dan wskazał palcem na łódź i powiedział mową rybaków. – Szybka. 

Starzec wstał, rozglądając się wokoło. Katamaran chwycił w żagle podmuch wieczornej 

bryzy i nabrał prędkości.  

– Naprawdę szybka – potwierdził starzec. 

Zwiadowca kiwnął głową. Pasażer zaczął się rozglądać po pokładzie. Zerknął na maszt, 

zlustrował żagiel, dotknął lin i mruczał coś rytmicznie. Dan dał ręką znak przywołania, po 

czym ustawił starca przy sterze, wskazał dłonią kierunek żeglugi. Po kilku korektach, sternik 

zaczął trzymać kurs na Wyspę Kaktusa, co świadczyło, że miał już z tym do czynienia. Dan 

zajął się obserwacją ekranu sonaru i otoczenia. 

 

W czasie powrotnej drogi musieli wykonać tylko kilka uników. Starca zaciekawił ekran 

sonaru. Dan wskazał znacznik środkowy ekranu i łódź, potem na ekran i na Rzekę. Starcowi 

uśmiech rozjaśnił twarz. Dotknął palcem przemieszczające się punkty, mówiąc. 

– Karak. 

… 

 

Szybko dotarli do plaży Wyspy Kaktusa. Sprawnie wpłynęli na kotwicowisko. Razem 

wypchnęli katamaran na plażę. 
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Dan uniósł komunikator.  

– AKar, potrzebuję transportu na plażę. Dwa kosze suszonych ryb i dodatkowy pasażer. 

– Będę za chwilę. 

 

Dan wyładował korpus karaka i zbliżył się do dołu z wodą. Zwierzę obserwowało go 

swoimi licznymi parami oczu, wyciągnęło w jego kierunku swoje macki. Dan wrzucił 

przyniesionego karaka do wody. Gospodarz sadzawki po pierwszym zaskoczeniu zaczął 

odnóżami obmacywać korpus przybysza. Obserwację jego zachowania przerwało Danowi 

przybycie AKara, który wjechał na plażę maszyną drogową, ciągnąc platformę 

z przytroczonym bagażem. Technik wyszedł z kabiny wyraźnie rozpromieniony. Zlustrował 

sylwetkę starca i skierował pytające spojrzenie w kierunku zwiadowcy. 

– Chętny tubylec – odpowiedział Dan na jego nieme pytanie. 

– Chciałem ci coś pokazać – zagaił AKar. 

Technik podszedł do platformy, uwolnił zaciągnięte pasy przytrzymujące ładunek. 

Wyciągnął z kieszeni ręczny sterownik i zaczął manipulować. Z metalowej, owalnej bryły 

wysunęły się na boki dwa pędniki ślimakowe połączone ruchomymi przegubami z głównym 

korpusem. Po chwili pojazd uniósł się na krawędziach śrub napędu. Ślimaki zaczęły się 

wolno obracać, przesuwając korpus na rampę przystawioną do platformy. AKar sprawnie 

sprowadził dziwoląga na środek plaży, tam przyspieszył i zrobił pokaz możliwości sprzętu. 

Napęd ślimakowy był wszechstronny. Poruszał się po suchej oraz mokrej powierzchni. 

Pokonywał sprawnie błoto oraz wodę. Odpowiednio ustawiony zaczynał zakopywać pojazd. 

Potrafił też samodzielnie wydostać się spod zwałów piachu i mułu.  

– Myślę, że rodzaj tego pędnika będzie odpowiedni dla naszego batyskafu – powiedział 

AKar dumny ze swojego łazika. 

Dan z uznaniem kiwnął głową. 

– Muszę dopracować jeszcze ruch pionowy w wodzie, ale jest jeszcze jedna sprawa, 

potrzebuję mądrego mózgu do funkcji samodzielnego sterowania. 

– Chyba mamy części zapasowe do sond atmosferycznych. Ich jednostki centralne można 

byłoby do tego przystosować. Woda i powietrze to podobne trójwymiarowe przestrzenie. 

Myślę, że drobne zmiany w oprogramowaniu oraz w nastawie sterowników załatwią problem.  

– To ja zajmę się stroną mechaniczną oraz sterownikami, a ty popracuj nad jednostką 

centralną i oprogramowaniem.  

– W porządku. Co z etanolem? – Dan przeszedł do kolejnego tematu. 
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– Przepędziłem cały zbiornik, jutro drugi. Pojutrze będę mieć tyle brudnego alkoholu, że 

uruchomię kolumnę rektyfikacyjną. Po przeróbce będziemy mieli czysty etanol, zdatny jako 

paliwo dla ogniw chemicznych wytwarzających energię elektryczną w naszych sondach 

atmosferycznych. Odpady z rektyfikacji wykorzystamy do produkcji plastiku. 

– Jaką wielkość produkcji możemy osiągnąć? – zapytał zwiadowca, chcąc oszacować 

zasób dostępnego paliwa. 

– Przy pozysku wystarczającej ilości biomasy, do napełnienia jednego zbiornika dziennie. 

Możemy uzyskiwać co drugi dzień, od półtora do dwóch tysięcy litrów paliwa etanolowego 

oraz około pięciuset litrów alkoholi wyższych do dalszego przerobu na związki organiczne. 

– No, to destylarnia działa – podsumował Dan osiągnięcia technika. 

– Tak, ale aby ją dopracować w szczegółach, trzeba jeszcze ze dwa tygodnie – zaznaczył 

AKar. 

– W porządku. 

– Co z tym starcem? 

– Lubi jeść, to może tu pracować. 

– Przyda się nam jego pomoc. Całe rośliny się skończyły, musimy zacząć pozyskiwać 

liście z rosnących agaw. 

– Zajmiecie się tym we dwóch. Ja nadal będę zajęty poza wyspą. Dziś rano zamontowałem 

przekaźnik. Potrzebuję na jutro drugi zestaw. 

– Czeka już w ładowni orbitera. 

– No, to bierzmy suszone ryby i jedziemy do statku. 

Szybko wrzucili kosze na platformę, przypinając je pasami. 

 

 

Dan po dotarciu do orbitera wziął starca do ambulatorium. Badania wykazały poważną 

infekcję jednego ucha i znaczne uszkodzenie drugiego. Widoczne były liczne blizny po 

stanach zapalnych. Dan wykonał posiewy pobranego wymazu. Postanowił, że jutro rano na 

przygotowane próbki wprowadzi dawki różnych antybiotyków.  

Starzec bardziej reagował na ruchy ust niż na dźwięki. Do jego świadomości docierały 

tyko nieliczne tony o dużym natężeniu i niepełnym zakresie częstotliwości. Dan stwierdził, że 

leczenie będzie polegało w pierwszej fazie na pozbyciu się infekcji. W dalszej przyszłości 

trzeba przystosować aparat słuchowy do potrzeb starca.  
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ROZDZIAŁ 4 KOPALNIA SOLI 

 

Śpiewak – miano nadane przez AKara starcowi z Archipelagu Rybaków. 

Farel, Var – młodzi Dingos. 

Dingos – przezwisko koczowników pustyni, którzy sami określali się mianem Hana. 

Pakos Hykes – były zarządca kopalni soli. 

Wakas – obecny zarządca kopalni soli. 

Kros – wyrzutek, były górnik w młodości łowca z Krainy Mgielnych Lasów 

z zachodniego brzegu Rzeki. 

Kanibale – mutanci z kopalni soli stworzeni przez Pakosa Hykesa. 

Hara – żołnierz Matek. 

Mulkar – wódz zbiegłych czarnych niewolników. 

Neru – rasa Negrytów z gór nadbrzeżnych ze wschodniego brzegu. 

Nerudinowie  – wojownicy Neru. 

 

 

Następnego dnia rano Dan siedział w kabinie sondy atmosferycznej typu XL. Jego celem 

było założenie w okolicy warownej kopalni soli bazy wypadowej. Pod kadłubem 

transportowca został podwieszony maszt kolejnego przekaźnika łączności. Ładownie sondy 

wypełnione były pojemnikami z wodą, paliwem oraz sprzętem. Dan wziął na wyprawę spory 

zapas suchych pakietów żywnościowych, w które szczodrobliwie zaopatrzyli ich rodacy 

AKara. Start przebiegał bezproblemowo. Poprzedniego dnia instalacje sondy zostały poddane 

gruntownemu przeglądowi. Powłoka zawierała wodór o lekko podwyższonym ciśnieniu. 

Zbiorniki membranowe zewnętrznych balonetów były napełnione w połowie i stanowiły 

dodatkowy zapas paliwa gazowego. Dan zakończył wyważanie sondy, rozpoczął zrzucanie 

balastu wodnego. Po uzyskaniu nadwyżki wypornościowej zwolnił zamki łączników 

linowych i tym samym przerwał połączenie z ziemią. Ruch w górę odbywał się wolno ze 

względu na bezwładność statku powietrznego. Po chwili Dan uruchomił przednie silniki 

manewrowe. Sonda zaczęła reagować. Plan trasy przewidywał godzinny lot w górę Rzeki. 

Postanowił wykonać go wzdłuż zachodniego brzegu, by naocznie zweryfikować poprzedni 

automatyczny zwiad. Po uzyskaniu odpowiedniej wysokości włączył silniki główne. 

W krótkim czasie pokonał parunastu kilometrową odległość do zachodniego wybrzeża. 
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Brzeg Rzeki okazał się pasmem tarasowatych skał porośniętych lasem mgielnym. Z nurtu 

wystawały gdzieniegdzie korpusy wysp o podobnej budowie. Ustawiwszy kurs wzdłuż 

brzegu, Dan podjął obserwację. Przelatywał obecnie obok wyspy z licznymi tarasami 

stanowiącymi naturalne schody do Rzeki. Płaski wierzchołek porastały gigantyczne drzewa. 

Wyspę od stałego lądu oddzielała przepaść kanionu o szerokości kilkudziesięciu metrów. 

Tworzyło to naturalną barierę. Wyizolowany teren był dogodnym miejscem do założenia 

bazy oraz przystani ze względu na bliską lokalizację drewna pozyskiwanego z okolicznych 

lasów. 

W dalszej drodze na północ brzeg Rzeki zaczynał być coraz wyższy. Pojawiła się grań 

rozciągnięta prostopadle do nurtu, stanowiąca jednocześnie naturalną granicę dwóch 

ekosystemów. Jeden był lasem o prostych, wysokich drzewach. Drugi stanowił gęstwinę z 

poskręcanych gałęzi i pni pozaplatanych linami we wspólną masę, z której zwisały firany 

narośli drzewnych. Dan zastanowił się nad przyczyną odmienności przy takiej bliskości 

terenów. Doszedł do wniosku, że była nią mgła, która w całości wypełniała gęstwinę prawie 

do wysokości koron. Na drugą stronę grani przedzierały się jedynie jej strzępy rozpraszane 

pniami wysokich drzew. Las z tej strony miał widoczne dno porośnięte rzadkim poszyciem. 

 

Po przebyciu wyznaczonego dystansu, Dan skierował sondę w poprzek Rzeki. Nurt 

w naturalny sposób pogłębił się i tylko gdzieniegdzie były widoczne wierzchołki skalne. Po 

wschodniej stronie Rzeki ponownie uniesione dno na przybrzeżnych płyciznach utworzyło 

archipelag płaskich wysp rybaków. 

Dan obrał kurs na przełęcz w nadbrzeżnym paśmie górskim. Oddzielała ona wysoką 

południową część skalistych gór od północnej o charakterze raczej wzniosłych pagórków 

z nielicznymi skalnymi ostańcami. 

Zwiadowca włączył radiolinię do ostatnio zainstalowanego przekaźnika. Poziom sygnału 

ostatecznie zweryfikuje miejsce zamontowania następnego. 

Przeleciał nad linią brzegową Rzeki, w dole pojawiły się pasma pagórków przechodzące 

w wyższe, górskie formacje. Dan utrzymywał kurs środkiem podnoszącej się doliny 

zakończonej przełęczą. W miarę wznoszenia się terenu dokonał kolejnych zrzutów balastu 

wodnego. Boczne balonety wodoru były nadal pełne, w objętości powłoki sondy spadało 

ciśnienie. Ogniwa paliwowe zasilane mieszanką etanolu nasyconego wodorem dostarczały 

maksimum mocy. Dan postanowił włączyć zasilanie z kondensatora energetycznego. 

Zmniejszył prędkość, wyłączając napęd główny i przeszedł na minimalny ciąg przednich 

silników manewrowych. Wiatr znad Rzeki nie był silny, ale czuło się jego narastające 
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podmuchy. Siła sygnału radiolinii utrzymywała się na wysokim poziomie. Kolejny zrzut 

wody wyniósł go na wysokość przełęczy. Po drodze pojawił się silny strumień powietrza 

wznoszącego. Sonda zaczynała przelatywać nad przełęczą, nabierając dużej prędkości 

poziomej w wiejącym wietrze. Dan, nie chcąc manewrować w siodle górskim, zatoczył łuk 

i ponownie wszedł w przebyty obszar, kierując się na grupkę północnych skalnych ostańców. 

Sygnał z przekaźnika ponownie osiągnął wysoki poziom. 

 

Dan wybrał łagodne wypiętrzenie nad przełęczą, stanął nad nim na pracujących silnikach. 

Zaczął zwiększać ciśnienie w wewnętrznych balonetach powietrza, co zmniejszyło siłę nośną 

i spowodowało łagodne opadanie kadłuba. Włączył autopilota, który reagując na lekkie 

podmuchy powietrza, utrzymywał statek nad wyznaczonym punktem terenu. Otworzył 

boczne drzwi kabiny, zlustrował równe, ale skaliste podłoże odpowiednie do posadowienia 

konstrukcji masztu przekaźnika. Włączył automat drabinki sznurowej, do której przypiął 

zasobnik ze sprzętem, obserwował opadający pakunek, trzymając w ręku konsolę 

zewnętrznego sterowania. Zareagował na moment styku ciężaru z powierzchnią ziemi, 

zwiększając objętość wewnętrznych balonetów powietrza. Po chwili zaczął schodzić po 

drabince. Stanął jedną nogą na ziemi, by dać czas autopilotowi do wyrównania siły nośnej 

sondy. Gdy zwolnił uchwyt ręki, zauważył łagodny ruch w górę transportowca wytracany 

przez automat.  

Wyciągnął z zasobnika sprzęt do kotwienia. Wybrał odpowiednie miejsce ze stabilnym 

podłożem i wstrzelił kotwę. Za pomocą konsoli opuścił linę lewej dziobowej wyciągarki, 

założył automatyczny sprzęg na zaczep. Ponowił czynność z prawym naciągiem. Po chwili 

dziób sondy został ustabilizowany dwoma linami. Dan wyłączył napęd główny, pióra śmigieł 

ułożyły się samoczynnie w pozycji równoległej do podłoża. Sterując naciągami, ustawił 

sondę w miejscu przeznaczonym do posadowienia masztu. Opuścił go na ziemię, a jego 

podstawę przytwierdził do skalnego podłoża. Sprawdził sygnał, przekaźnik działał. Jeden 

z celów wyprawy został zrealizowany, bezpośrednia łączność na pustyniach za pasmem 

górskim stała się możliwa. 

Po chwili już z kabiny pilota zwolnił sprzęgi łączące go z kotwami na ziemi i masztem 

przekaźnika, zyskując dodatkową siłę nośną. 

 

Ponownie skierował sondę w kierunku otwartych przestrzeni pustyni za pasmem górskim. 

Zrobił szybki bilans energii, paliwa, czasu. Jeżeli wybierze trasę po linii prostej, to jeszcze 

przed wieczorem znajdzie się w okolicy kopalni. Nadmiar wodoru będzie jednak musiał 
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bezproduktywnie wypalić i do tego jeszcze ryzyko noclegu na ziemi w obcym, 

nierozpoznanym terenie. Postanowił wybrać drugi wariant, podjąć drogę na wschód w głąb 

pustyni, by potem dokonać zmiany kierunku. Wydłużał w ten sposób czas podróży, ale 

lądowanie mogło odbyć się nad ranem w świetle księżyca. Nocleg w kabinie sondy, przy 

pracy autopilota, pozwoliłby chwycić parę godzin spokojnego snu. Dan sprawdził 

produktywność paneli słonecznych powłoki, przy tym nasłonecznieniu uzyskiwała 

maksimum. Podjął ostateczną decyzję, skierował sondę na wschód. Ustawił na autopilocie 

prędkość ekonomiczną. 

Wykorzystując wolny czas, podjął obserwację, teren w dole zaczął się powoli zmieniać. 

Formacje wzgórz zostały zastąpione nizinnymi terenami z pojedynczymi wzniesieniami. 

Krajobraz stawał się wręcz płaski. Odnalazł rozstrzeloną formację pas niskich wzniesień, 

która zgodnie z mapą miała poprowadzić go na wschód. Po paru godzinach lotu krajobraz 

zmienił radykalnie swój charakter, od horyzontu do horyzontu stanowił płaską patelnię 

pustyni. Wypalony grunt był wyschnięty i popękany, będąc pozostałością pradawnego dna 

zbiornika wodnego. Tylko gdzieniegdzie pojawiały się pustynne wyspy-wzniesienia na trasie 

obranego kierunku. Po dwóch godzinach lotu dotarł do interesującego go obszaru. 

 

Xyloks wyselekcjonował zdjęcia satelitarne wskazujące na przebiegającą rysę rozpadliny. 

Dan zmniejszył prędkość przelotu i rozpoczął poszukiwania miejsca, które zwróciło jego 

uwagę na mapach. Odnalazł poprzeczne wzniesienie przylegające do krawędzi skalnego jaru. 

Na nachylonym zboczu nad rozpadliną uwidaczniała się ciekawa formacja geologiczna. Były 

to grube nacieki krystalicznego halitu, wyglądało to tak, jakby sama sól wypłynęła ze skały. 

Dan obniżył lot, zataczając kolejne kręgi. Na ekranie skanera optycznego pojawił się punkt 

wycieku, było to słone źródło, którego struga zasychała, spływając po kolejnych kaskadach 

halitu. Potwierdziły się dane z satelity, złoże zawierało wiele ton soli. Wzgórze do montażu 

kolejnego przekaźnika i mała kopalina halitu to dobre odkrycie, pomyślał Dan. Po wykonaniu 

kilku zdjęć terenu skierował się na południe zgodnie z przebiegiem rysy rozpadliny. 

Monotonia krajobrazu skłoniła go do ponownego ustawienia autopilota. 

 

Przekaźnik na przełęczy umożliwiał bieżący kontakt z Xyloksem, Dan wykorzystał to 

i ściągnął zdjęcia z poprzedniego zwiadu nad obszarem kopalni. Znalazł plik zawierający 

obrazy twierdzy. Była to budowla wzniesiona na tarasach rozległego wzgórza, każdy kolejny 

poziom rozpoczynał się murem z wieżami. Środkowa część kompleksu zajmowana była przez 

potężną cytadelę. Uliczki twierdzy były wąskie i często blokowane dodatkowymi bramnymi 
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budowlami. Jedyną wolną przestrzeń stanowiły przedpola murów. Była to twierdza nie do 

zdobycia, tym bardziej, że znajdowała się na bezwodnej pustyni. Jedynym kluczem do bram 

mogła być tylko woda i jedzenie, a właściwie ich brak. 

Na jednym zboczu wzgórza twierdzy Dan zauważył ciemną kreskę. Wybrał opcję 

zbliżenia, obiekt okazał się kloaką. Przebiegała ona początkowo łagodnym zboczem, by na 

końcu skryć się w parowie. Z bramy wywożono stałe nieczystości, które wyrzucano na 

pochyłość przy kloace. Obszar ten stanowił wysypisko śmieci, kolejne zbliżenie zdjęcia 

zaczęło ukazywać szczegóły tego terenu i zawartość masy odpadów. Dan zauważył ludzi 

krzątających się wśród zwałów śmieci. Rozpoznał też korpusy ludzkie będące 

niekompletnymi trupami, co pobudziło go do dalszych poszukiwań. Po przeglądnięciu 

kolejnych zdjęć zwiadowca wyrobił sobie opinię na temat tego miejsca i samej twierdzy. 

Traktowano ludzkie ciała jak śmieci, co źle świadczyło o mieszkańcach twierdzy. 

Dan zajął się terenem otaczającym kopalnię. Cechą charakterystyczną okazały się 

wgłębienia w ziemi przypominające leje otoczone wianuszkiem materiału wyniesionego z ich 

dna. Były to płytkie prymitywne szyby kopalniane. Krzątały się w nich po dwie lub trzy 

osoby wynoszące materiał po tarasowo rozkopanych zboczach leju. Rysowała się pewna 

regularność w występowaniu tych formacji. Bliżej twierdzy uwidaczniały się bardziej okazałe 

z liczniejszą załogą, dalej mniejsze w początkowej fazie rozbudowy, często z pojedynczymi 

sylwetkami ludzkimi.  

Dan odnalazł zdjęcie planowanego lądowiska. Była to rozległa, wzniosła skała z płaskim 

wierzchołkiem, położona w pewnym oddaleniu od kopalnianego terenu. Przez środek 

wzgórza biegła urwana linia naturalnej rozpadliny, kończąc się w pionowej ścianie brzegu 

skały, paręnaście metrów nad otaczającym górę kamiennym piargiem. 

Zwiadowca zaczął oglądać zdjęcia otoczenia przyszłej bazy wypadowej, poszukując 

najbliżej położonego szybu. Znalazł nietypową szeroką zapadlinę. O funkcjonowaniu kopalni 

świadczyła tylko pojedyncza sylwetka ludzka, która systematycznie pojawiała się na 

cyklicznych zdjęciach z tego obszaru. Szyb był na uboczu działalności górniczej i stanowił 

odizolowany punkt, było to dobre miejsce do pierwszego kontaktu oraz dalszej penetracji. 

Dan przerwał przeglądanie zdjęć. Uzyskał wystarczającą ilość informacji, dalsze 

zdobędzie w czasie bezpośredniego zwiadu w terenie. W dole krajobraz utrzymywał swój 

monotonny charakter, jedynie pojawiające się łuki rysy rozpadliny przyciągały wzrok. Dan 

ustawił fotel w pozycji wypoczynkowej. 

– Xyloks, obejmujesz dozór. Budzisz w sytuacjach istotnych. 

X: Przyjęto do wykonania. 
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Dan przebudził się około północy po cyklu drzemek oraz okresów czuwania. Podjął 

obserwację, teren stał się bardziej urozmaicony. Spolaryzowane światło księżyca wyostrzało 

kontury mijanych wzniesień. Z prawej strony widoczne były oświetlone szczyty gór z pasma 

nadrzecznego. Zbliżał się do miejsca lądowania, noc była jasna, tak jakto często zdarza się 

nad pustyniami. Niebo świeciło gwiazdami, a światło księżyca pełniło rolę reflektora 

wydobywającego kształty z półmroku. 

Dan zaczął rozpoznawać formacje geologiczne z mapy Xyloksa. Skorygował kierunek 

przelotu, obniżył wysokość i zredukował prędkość. Po chwili ukazał się oczekiwany kontur 

skalnego ostańca. Zwiadowca począł zataczać krąg, obniżając stopniowo wysokość. 

Charakterystyczna rysa potwierdziła zgodność celu z planowanym lądowiskiem. 

Dan przystąpił do wykonywania procedury przyziemienia. Po zakończeniu kotwienia 

sondy spenetrował pieszo wierzchołek wzniesienia, równocześnie lustrując skanerem 

otoczenie wzgórza. Spodziewany brak aktywności w podczerwieni upewnił go o dobrym 

wyborze lokalizacji lądowiska. 

Rozładował ładunek sondy. Było to ponad sześćset kilogramów wody, paliwa, żywności 

i sprzętu. Zapewniało mu to szansę na przeżycie w tym niegościnnym obszarze oraz 

możliwość stworzenia bazy pośredniej do dalszych przelotów sond na południe. Dan zwolnił 

automatycznie sprzęgi. Xyloks po przejęciu sterowania skierował transportowiec w drogę 

powrotną. Zwiadowca przeszedł do pryzmy wyładowanego ładunku, ulokował się we 

wgłębieniu między pakunkami. 

Dana obudziły promienie wschodzącego słońca. Wstał spod adiabatycznego koca 

i skierował się na skraj wschodniej skały. Obserwował przez parę minut wyłaniającą się 

tarczę słoneczną. Świeciła czerwonym, drgającym światłem, które jeszcze nie parzyło oczu. 

Po chwili szedł już wzdłuż krawędzi skały, przeglądając okolicę i wypatrując dogodnych 

miejsc do opuszczenia ładunków w dół. Przystąpił również do penetracji szczeliny naturalnej 

rozpadliny. Asekurując się liną, zszedł po stromej rampie utworzonej z zerodowanego gruzu. 

Doszedł do dna rozpadliny zakończonego parometrową pionową ścianą. Po kilku chwilach 

był już na piargu skalnym otaczającym skalnego ostańca. Wyszukał parę miejsc przydatnych 

na skrytki z żywnością i wodą. 

 

Zwiadowca całe przedpołudnie tego dnia poświęcił na zagospodarowanie wzgórza. Paliwo, 

połowę wody i żywności zostawił na szczycie, przykrywając plandeką oraz warstwą kamieni. 
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Drugą połowę rozlokował w paru skrytkach u podnóża skały. Potem zmontował 

prowizoryczną łączność z przekaźnikiem z przełęczy. 

Południowy upał postanowił spędzić w cieniu rozpadliny. Przemieścił parę kamieni, by 

przystosować miejsce do leżenia. Pod głowę wsadził plecak, przykrył się kocem, zapadając 

w drzemkę. Przespał cały południowy upał. 

Zwiadowca obudził się ze świadomością, że miał sen. Nie pamiętał z niego nic oprócz 

dźwięku kropel wody. Przymknął oczy, ponownie przytulił ucho do skały, wstrzymał oddech. 

Pomiędzy uderzeniami serca usłyszał odgłos kapiącej wody. Przyklęknął, odsunął parę 

kamieni. Włożył rękę do odsłoniętej szczeliny. Potarł palcami o kamienie, wyczuł wilgoć. 

Zwiadowca wstał, rozglądając się po rozpadlinie, zszedł na sam dół i u podstawy rumowiska 

zaczął przesuwać kamienie. Drogę zablokował mu duży blok kamienia, schylił się, poświecił 

latarką. Ujrzał odbłysk od powierzchni wody. Była to niewielka kałuża zawierająca zaledwie 

parę litrów wody. Wstał, ponownie rozglądnął się po rozpadlinie, analizując przyczyny 

zjawiska powstania kondensatu. Popatrzył na ściany, na rum skalny i wyczuł lekki podmuch 

powietrza. Słońce nie operowało bezpośrednio w rozpadlinie, kamienie były wręcz chłodne. 

Mogła istnieć tylko jedna przyczyna zjawiska, to rozgrzane powietrze oddawało swą wilgoć 

na zimnej powierzchni skał. Kilka korekt i można byłoby zwiększyć intensywność tego 

naturalnego procesu. 

 

Ciepłota na zewnątrz utrzymywała się nadal wysoka, lecz promienie słońca nie operowały 

już z taką intensywnością. Dan po pokonaniu skalnego progu oraz piargu podjął marsz 

w kierunku kopalni. Naturalny rytm ruchu i ciepło pobudziły jego organizm, sprawiając mu 

dużą przyjemność. 

Trzygodzinny marsz doprowadził go na skraj poszukiwanej rozpadliny. Przyklęknął przy 

krawędzi i zaczął przeglądać dno. Było to raczej zapadlisko. Sterty kamieni pokrywające dno 

zawierały bloki obrobione ludzką ręką. Wzgórek wznoszący się z drugiej strony zapadliska 

miał zbocze ściany zbudowane z kamiennych elementów. Dan ponownie skierował wzrok na 

dno, ujrzał teraz pozostałości sali i korytarzy. Gdzieniegdzie wznosiły się ułomki ścian oraz 

filarów. W krajobrazie tych ruin było widoczne działanie czasu, na pewno rzędu tysięcy lat. 

Zwiadowca odnalazł ścieżkę prowadzącą w dół. Dno zapadliska tworzyło naturalny 

labirynt. Odnalazł jednak ślady bieżącej działalności ludzkiej, zaczął się nimi kierować. Mijał 

korytarze zablokowane zapadniętymi stropami, w niektórych widać było jeszcze nienaruszone 

sklepienia.  
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Odnalazł ludzką ścieżkę prowadzącą do sztucznego zagłębienia pod ścianą rozpadliny. 

Wszedł w półmrok cienia rzucanego przez wiszący nawis. Znalazł ślad pobytu w postaci 

resztek dawno wygasłego ogniska i paru ubogich sprzętów.  

W kącie, spod sterty szmat wystawała wychudła, ludzka ręka. Dan ostrożnie podszedł, 

odsłonił głowę, a właściwie czaszkę obciągniętą pomarszczoną skórą. Wyschnięte usta, 

zapadnięte oczy, słaby ledwo wyczuwalny oddech świadczyły o agonii tego człowieka. 

Zwiadowca odsłonił tors z widocznymi żebrami. Kończyny starego człowieka pokryte były 

ropiejącymi wrzodami. Dan wyciągnął z plecaka pakiet energetyzujący. Zawartość butelki 

uzupełnił wodą, wstrząsnął. Po namyśle uzupełnił miksturę elektrolitem z kapsuły. Przystawił 

butelkę do zaschniętych ust. Musiał użyć palców do odblokowania spieczonych warg. 

Małymi porcjami zaczął podawać płyn, zaprzestał przy braku odruchów przełykania. 

Powstał i rozglądnął się po otoczeniu, było bardzo ubogie. Przestrzeń siedliska została 

zagospodarowana meblami wykonanymi z pozbieranych kamieni. Pryczę zbudowano 

z pryzmy płaskich skalnych odłamków. Do ściany przylegał stół i siedzisko wykonane 

z podobnego materiału. Narzędzia, a właściwie ich ułomki zrobiono z kości. Uwagę Dana 

zwrócił kilof powstały z połączenia dwóch elementów typowych dla anatomii zwierząt. 

Zwiadowcy niektóre kości kojarzyły się ze szkieletem człowieka. Mało było natomiast 

drewna czy ceramiki, tkaniny jedynie w postaci szmat. Dan przyklęknął ponownie przy 

barłogu i podał następną porcję płynu. 

Po dłuższej chwili postanowił wyjść na powierzchnię i z przyległego wzgórka przeglądnąć 

okolicę. Po dotarciu do celu, wzniesienie okazało się, tak jak przypuszczał, ruinami budowli. 

Dan odnalazł drogę na szczyt, przedzierając się przez zwały rumowiska. Następnie ułożył się 

wygodnie na płaskiej części miejsca, zaczął przeglądać okolicę skanerem optycznym. 

Najbliższa okolica była kamiennym rumowiskiem z elementami ludzkich budowli. 

W odległości godziny marszu zaczęły się pojawiać szyby kopalniane. Obserwacja 

potwierdzała jego wnioski wyciągnięte na podstawie zdjęć wykonanych przez sondy. 

Obiekty kopalniane znajdujące się bliżej twierdzy były intensywnie wykorzystywane, 

natomiast peryferia wykazywały małą aktywność działalności ludzkiej. Wskazywało na to 

zarówno zagęszczenie szybów jak i ilość pojawiających się przy nich ludzi. W okolicy samej 

twierdzy, w przyległej do niej dolinie, gęstość lei wydobywczych była największa, miały one 

duże rozmiary. 

Po drodze poruszały się trzy karawany, z których jedna była już przy ufortyfikowanej 

bramie głównej kopalni. Dan skierował skaner na widoczny sznur zwierząt obciążony bryłami 

soli, oddalający się od twierdzy w stronę namiotów obozowiska. 
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Koczowisko wypełniały tłumy ludzi oraz tabuny zwierząt. Schronienie od słońca 

zapewniały płachty materiałów rozwieszonych na drewnianych słupkach, mocowanych 

linkami do podłoża. Z pustyni przybywały następne karawany. Na wolnych miejscach 

widniały formowane na nowo kolumny do wymarszu w stronę nadbrzeżnego miasta. 

Dan skierował okular skanera na zachód od twierdzy. Znajdowało się tam łagodne 

wzniesienie pokryte nielicznymi szybami z pojedynczymi sylwetkami ludzkimi. 

Zwrócił jeszcze raz uwagę na najbliższy teren. Naturalna rzeźba i kamienne resztki murów 

tworzyły labirynt dróg, przejść i ścieżek. Budowla, na której się znajdował, górowała nad 

bezpośrednim otoczeniem, była tylko niższa od wzgórza ufortyfikowanej kopalni. 

Zwiadowca zadowolony z lustracji otoczenia, skierował się na dno rozpadliny. Podszedł 

do leżącego człowieka i podał mu następną porcję płynu, zauważył odruch przełykania. 

Postanowił, że będzie nadal, w stałych odstępach czasowych, podawał małe porcje płynu 

energetyzującego. 

Zwiadowca zajął miejsce pod ścianą, wyłożył na kamienny stół swoją porcję 

żywnościową. Do zmroku pozostała jeszcze godzina. Wybrał sobie miejsce legowiska na 

osłoniętej półce skalnej umiejscowionej powyżej dna rozpadliny. Przemieścił tam cały swój 

sprzęt. Na ścieżce będącej jedyną drogą dostępu do obozowiska, założył ładunek hukowo-

błyskowy aktywowany rozciągniętą struną. Ustawił też kilka czuwaków na dnie rozpadliny, 

sygnalizujących ruch bezpośrednio na swój komunikator.  

Dan podszedł ponownie do leżącego i podał następną porcję płynu. Po chwili 

zastanowienia przyniósł pakiet medyczny. Wkuł się w żyłę na dłoni, podpinając do niej 

kroplówkę, której dozownik uregulował na minimum. Zasobnik płynu ustawił w kamiennym 

wgłębieniu nad legowiskiem. Ponownie wspiął się na półkę i zajął swoje miejsce do snu. 

 

Obudziła go lekka wibracja komunikatora. Nacisnął przycisk, uzyskał nasłuch 

z czuwaków. Zlokalizował dwie sylwetki przekradające się przez zwały gruzu na ścieżkę 

prowadzącą do obozowiska. Wyłączył komunikator i przymknął oczy, czekał. Po chwili 

rozległ się huk jednoczesny z błyskiem widocznym nawet przez przymknięte powieki. Zsunął 

się z półki i podszedł do zataczających się postaci. Szybko obezwładnił ogłuszonego 

przeciwnika. Drugi leżał w miejscu założonego ładunku. Nie żałując linki, skrępował ręce 

oraz nogi nocnych gości w dosyć niewygodnej dla nich pozycji, uniemożliwiającej poruszanie 

się i użycie zębów do poluzowania więzów. Odciągnął jedną osobę od drugiej na odległość 

kilku metrów. Ustawił między nimi czuwak. Zlustrował okolicę oświetloną światłem 

gwieździstego nieba. Na barłogu zamajaczyła sylwetka siedzącego człowieka. Dan podszedł 
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do mężczyzny, podał mu kubek z napojem. Człowiek łapczywie wypił, trzymając naczynie 

oburącz drgającymi rękami. 

Wyszeptał jedno słowo. – Dingos. 

Wyczerpany wysiłkiem opadł na legowisko. Dan usunął wkucie oraz zabrał pusty 

pojemnik po kroplówce. Rzucił wzrokiem na dwie leżące sylwetki i wrócił na swoją półkę. 

 

Obudził się wcześnie rano, gdy pierwsze promienie słońca zaczęły rozpraszać nocny mrok. 

Zerknął na dno rozpadliny. Dwie postacie leżały obok siebie. Jedna dosyć intensywnie gryzła 

zębami po lince krępującej drugą osobę. Dan macnął się ręką po rozpiętej kieszeni, 

rozglądając się za komunikatorem, który leżał obok legowiska na krawędzi półki. 

Zsunął się cicho. Bacznie wybierając drogę, przemieścił się w stronę leżących. Stanął tak, 

by jego cień padł na sylwetki nocnych gości. Pierwszy znieruchomiał szczuplejszy 

młodzieniec, po chwili syknął. Drugi ostrzeżony, zaprzestał uwalniania towarzysza z więzów. 

Dan usiadł na pobliskim bloku i obserwował dwóch młodych mężczyzn, a właściwie jeszcze 

chłopaków, sam będąc dla nich nadal niewidocznym. Po chwili szczuplejszy próbował 

skierować twarz w stronę Dana, jednak jego pozycja uniemożliwiała skuteczny zwrot. 

Zachęceni panującą ciszą, przekręcili się na drugi bok. Ich spojrzenia napotkały wzrok Dana.  

Zwiadowca zbliżył się do związanych. Przystanął w miejscu, gdzie miał słońce za plecami, 

co utrudniało obserwację pokonanym. 

– Dingos? – zapytał. 

Na twarzy krępej osoby pojawiło się oburzenie, natomiast szczupły chłopak zareagował 

uśmiechem zrozumienia oraz kiwnięciem głowy ze słownym potwierdzeniem. Dan podszedł 

do niego i nożem przeciął więzy krępujące ręce. Chłopak przyjął siedzącą pozycję, 

rozcierając przeguby oraz dłonie. Po chwili oparł je na ziemi, zaciskając dyskretnie prawą na 

kamieniu. 

Dan położył dłoń na kaburze miotacza, wymownym gestem sygnalizując gotowość do 

kontrakcji. Chłopak z niewinnym uśmiechem odrzucił od siebie kamień. Dan, patrząc w jego 

oczy, wykonał gest picia. Wywołało to ponowny uśmiech. Dan ostrożnie się oddalił. Po 

chwili stanął przed chłopakiem z kubkiem oraz zasobnikiem na wodę. Potrząsnął nim, 

powodując chlupot wody. Wywołało to grymas pragnienia oraz przełykanie śliny przez 

chłopca. Nalał kubek wody i podał go. Chłopak szybko wypił, oddał z wyrazem oczekiwania. 

Dan ponownie nalał. Chłopak wziął do ręki i wskazał na towarzysza. Zwiadowca po chwili 

zastanowienia przeciął linkę łączącą dłonie z nogami. Drugi krępy chłopak usiadł, mając 

nadal skrępowane nadgarstki za plecami. Towarzysz przystawił mu kubek do ust, którego 
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zawartość została łapczywie wypita. Dan postawił odkręcony zasobnik przy chłopcach i udał 

się na swoje miejsce obserwacyjne. 

Chłopcy raczyli się dosyć ochoczo, szanując jednak wodę i starając się nie uronić ani 

jednej, nawet najmniejszej kropli. Dan wyciągnął swoją manierkę, wypił kilka łyków. 

Odpakował baton porcji żywnościowej, zaczął go przeżuwać. Wywołało to grymas pożądania 

na twarzach chłopców. Zwiadowca zbliżył się do nich, rzucił im na kolana dwa rozpakowane 

batony. Szczupły chłopak wsadził swój baton do ust, a drugim zaczął karmić towarzysza. Dan 

wyciągnął nóż i podszedł do skrępowanego chłopca od tyłu. Wywołało to spięcie sylwetki, 

ale komentarz szczupłego spowodował wysunięcie rąk do tyłu. Dan przeciął więzy. Wrócił na 

swoje miejsce, rzucił kolejne dwa zapakowane batony. Szczupły, szybko rozdarł zębami 

opakowanie. Krępy chłopak, naśladując towarzysza, uczynił to samo. Dan stwierdził, że już 

czas na negocjacje. 

Ojczysty język Dingos był inny niż Xyloks ustalił dla obszaru kopalni. Jednak szczupły 

chłopak posiadał pewien zasób słów i dużą porcję inteligencji. Ustalili, że pójdą razem po 

nową dostawę wody i jedzenia. Jego krępy przyjaciel w tym czasie zajmie się chorym. 

Dan namieszał nowego płynu, postawił go przy barłogu starego mężczyzny. Przechodząc 

obok jeszcze związanego chłopca, wybrał ostry ułomek kamienia i rzucił mu na kolana. 

Nożem rozciął więzy krępujące nogi szczupłego. 

Młody Dingos po kilku chwiejnych krokach, które przywróciły mu krążenie krwi, podjął 

szybki marsz. Dan określił ogólny kierunek, a chłopak prowadził go z dużą znajomością 

terenu do skalnego ostańca. Brak obciążenia i dobre tempo pozwoliły osiągnąć podstawę 

skały lądowiska w czasie krótszym niż jego wczorajszy, samotny przemarsz. Dan wskazał 

chłopcu umiejscowienie trzech składów wody oraz żywności schowanych w piargu skalnym 

przyległym do góry. 

 

Zrobili sobie krótką przerwę na odpoczynek. Towarzysząca temu rozmowa dostarczyła 

Danowi dodatkowych informacji. Szczupły to Farel, krępy to Var. Dingos to przezwisko 

ludów pustyni, którzy sami określają się mianem Han. Rozanielony dodatkową porcją 

jedzenia, młody chłopak zaproponował wspólną wyprawę po mięso sadaka. Trzeba będzie 

tylko rozbić głowę pilnującego łupu Hara, który ranny w nogę nie może się sprawnie 

poruszać. Jedynym zagrożeniem jest jego wyrośnięty kumpel skory do agresji. Dan dał do 

zrozumienia, że rozważy propozycję. Farel zaczął zachwalać smak mięsa sadaka. 
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Po odpoczynku zaczęli się przygotowywać do drogi powrotnej. Farel obwiązał dwa 

pojemniki wody linką dostarczoną przez Dana i przerzucił je przez ramię. Zwiadowca włożył 

do plecaka paczkę pakietów żywnościowych, na wierzch przytroczył worki na sól. 

Podjęli marsz w kierunku rozpadliny. Dotarli do niej już w czasie południowego upału. Na 

dnie zastali scenę walki ozdrowieńca okładającego kością Vara, który usiłował napoić starca 

kolejną porcją płynu. Dan podszedł do walczącej pary. Wyjął kubek z ręki chłopaka 

i przykucnął przy uzbrojonym w kość mężczyźnie. Na twarzy człowieka pojawił się wyraz 

zdumienia. Dan wyciągnął w stronę mężczyzny rękę z kubkiem. Chory, rozpoznawszy smak 

znajomego napoju, opadł na legowisko i zasnął. 

Dan umieścił przyniesione zasobniki wody w miejscu przy kamiennym stole. Na blacie 

położył już rozpoczęty pakiet batonów żywnościowych. We wnęce pod stołem umieścił 

przyniesioną paczkę. Podszedł do pochyłej ściany z jego sypialną półką. Wspiął się, zajął 

swoje miejsce na legowisku. Wsunął plecak pod głowę, usłyszał szepty rozmowy w języku 

Dingos. Wyciągnął komunikator i położył go obok legowiska. 

 

Zwiadowca obudził się po paru godzinach. Panowała senna cisza wywołana zewnętrznym 

upałem. Dan skierował się do barłogu starego mężczyzny. Postanowił zająć się wrzodami na 

jego rękach. Wyjął pakiet medyczny. Za pomocą skalpela zaczął nacinać dojrzałe, pełne 

ropnej zawartości miejsca zapalne. Po oczyszczeniu pokrył ranki maścią i założył sterylne 

opatrunki. Zwiadowca cały czas był obserwowany spod lekko uchylonych powiek. Dan 

uśmiechnął się i po dezynfekcji skalpela złożył pakiet medyczny. 

Zwiadowca odszedł na bok. Wyciągając z plecaka elementy karabinku elektro-

pneumatycznego, poskładał go w całość i zamocował w olstrze zasobnika. Ze stołu wziął 

pojemnik z resztką wody. Podszedł do Farela i obudził go. 

– Mięso sadaka. 

Chłopak błysnął oczyma, po czym ochoczo przyłączył się do marszu. Dan wyprowadził go 

na wzniesienie ruiny budowli przyległej do rozpadliny. Farel wskazał miejsce i określił drogę 

do celu. Dan nakazał chłopakowi powrót do obozowiska. Dingos z ociąganiem 

podporządkował się poleceniu. 

 

Dan po godzinnym marszu zwolnił tempo i zaczął baczniej rozglądać się po okolicy. 

Dotarł do ściany, pod którą miał się znajdować Hara z martwym sadakiem. Odnalazł 

wgłębienie i ujrzał mężczyznę opartego o ścianę z przygotowaną kupką kamieni. Obok niego 
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leżał napoczęty korpus sadaka. Dan zbliżył się mimo ostrzegawczych okrzyków. Stanął na 

granicy skutecznego rzutu kamieniem, potrząsnął pojemnikiem, wywołując chlupot wody.  

– Woda za mięso. 

Podchodząc ostrożnie, obserwował reakcję rannego Hary. Przystanął, odkręcił pojemnik, 

upił łyk, przysunął do leżącego. Mężczyzna chwilę obserwował Dana z dłonią zaciśniętą na 

kamieniu. Po chwili wypuścił pocisk i wyciągnął rękę do pojemnika, upił łyk. Upewniło go 

to, że woda jest dobra i nie zawiera soli. Ocenił zawartość pojemnika na dwie porcje dzienne. 

Hara zaczął odkrawać przednią nogę sadaka za pomocą kościanego noża. Ostrze było tępe, 

więc nie szło mu to sprawnie. Dan wyciągnął swój nóż, podrzucił Harowi. Mężczyzna 

wypróbował ostrze i sprawnie wyciął udziec, odsunął go od siebie zdrową nogą. Wytarł 

dokładnie klingę o futro sadaka. Zaczął oglądać nóż, kiwnął głową z uznaniem, odrzucając go 

w stronę Dana. 

Zwiadowca przysunął się do porcji mięsa. Wykorzystując okazję, zaczął przyglądać się 

rannej kończynie Hara. Mężczyzna zareagował, próbując ukryć nogę pod szmatami. Dan 

wyciągnął podręczny pakiet medyczny, wyjął z niego dwa opakowania bandaży. Jeden 

rozerwał zębami, lekko odplótł i położył przed Harą. Cofnął się do tyłu, zarzucił nogę sadaka 

na ramię, podjął marsz powrotny. 

Bacznie lustrował ruiny, wypatrując kolegi Hary, gdyż w czasie kontaktu czuł, że jest 

ciągle obserwowany przez jeszcze jedną osobę. Oprócz przeczucia nie odnalazł żadnych 

potwierdzeń swoich autosugestii. 

Kierował się na widoczne ruiny wieży nad rozpadliną. Z daleka jej kontury były bardziej 

czytelne. Przysadzista wieża z szerokim budynkiem u podstawy zamaskowana była zwałami 

gruzu. Dalsza obserwacja ukazała regularnie powtarzające się szczeliny okienne. Już 

z  bliższego dystansu Dan potwierdził swoje przypuszczenie. Wyszedł na wzgórek będący 

dachem niższej budowli, zrzucił swój bagaż i zaczął szukać drogi do jej wnętrza. 

Zwiadowca znalazł wąski gzyms nad jamą rozpadliny, wychylając się nad nią, dostrzegł 

kontur szczeliny okiennej. Przesunął kaburę do tyłu i ciasno przytulony do ściany zaczął się 

przesuwać po występie. Jego ręka napotkała otwór okna. Szerokość szczeliny pozwalała na 

wsunięcie się tylko bokiem. Mając świadomość wysokości tego miejsca nad dnem 

rozpadliny, uczynił to ostrożnie. Po chwili jego oczy przyzwyczaiły się do półmroku 

pomieszczenia. Znajdował się w komnacie o trzech szczelinach okiennych ulokowanych we 

wgłębieniach ścian, które świadczyły o znacznej grubości muru. Dan, kolejno wyglądając 

przez otwory, stwierdził, że są przydatne do obserwacji dna rozpadliny i jego północnego 

przedpola. Przy wewnętrznej ścianie pomieszczenia były ulokowane schody. Wybrał kierunek 
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na górę. Po pokonaniu kilkudziesięciu stopni wszedł do komnaty, z większą ilością okien. 

Zwiadowca nadal kontynuował marsz w górę. Po kolejnej partii schodów znalazł się 

w szczytowej komnacie pod dachem, na którym już przebywał. Szczeliny umożliwiały wgląd 

w południowe przedpole wieży. 

Dan znalazł okna, z których mógł obserwować przebieg swojej powrotnej drogi. Odnalazł 

przejście do drugiej komnaty na tym samym poziomie, która była częściowo zasypana 

gruzem, ale z dwóch pozostałych jej okien była widoczna twierdza kopalni. Wyciągnął skaner 

i nakierował go na drogę do obozu karawan.  

Ruch był normalny, sznury obładowanych sadaków podążały z wolna w dwóch 

kierunkach. Jego wzrok przykuł szereg postaci ludzkich. Dał zbliżenie, mężczyźni byli 

skrępowani liną na wysokości swoich szyi, podążali w stronę kopalni. Dan chwilę analizował 

obserwowaną sytuację. Doszedł do wniosku, że odkrył istotny element układanki potrzebnej 

do zrozumienia roli tego miejsca. 

Dan obrał kierunek w dół, systematycznie penetrując komnaty, przejścia, okna, zwały 

gruzu. Odkrył jeszcze dwa możliwe wyjścia na zewnętrzne rumowisko. W pewnym 

momencie zszedł do niżej położonych komnat bez okien. Zapalił latarkę i znalazł się 

w labiryncie korytarzy częściowo zasypanych gruzem. W jednym z nich ukazał się świecący 

otwór na wysokości stropu. Dan wczołgał się na rumowisko. Odrzucił parę kamieni i na tym 

poprzestał, gdyż nie był w stanie utorować sobie drogi. Wyjście było bliskie, jednak nie 

możliwe do odblokowania z tej strony. Odpiął od pasa manierkę i wyrzucił ją przez otwór.  

Droga powrotna przebiegała szybko. Odnalazł pozostawiony plecak i zarzucił udziec 

sadaka na ramię, następnie skierował się do obozowiska. Na dnie rozpadliny rozpoczął 

poszukiwanie miejsca, w którym spodziewał się przejścia. Po chwili odnalazł manierkę, 

przykucnął, dojrzał ciemny otwór. Zwiadowca uznał, że odblokowanie dojścia z tej strony 

było możliwe, ale konieczne będzie usunięcie gruzu oraz paru dużych kamiennych bloków. 

Wykonanie tej pracy odłożył na później. 

Zwiadowca wszedł na ścieżkę do obozowiska, nie było śladu obecności Dingos. Spojrzał 

w kierunku stołu, zapas wody pozostał nienaruszony, tak jak i duża paczka żywności. 

Powiesił nogę sadaka na kościanym haku wbitym w ścianę. 

Zwrócił się w stronę barłogu, będąc cały czas obserwowany przez siedzącego mężczyznę. 

Przygotował następną porcję płynu, którą umieścił przy legowisku. Przyklęknął i zaczął 

zmieniać opatrunki na jego rękach. Miejsca nacięć przyschły, a maść usunęła stany zapalne. 

Ponownie przygotował pakiet medyczny do kontynuowania zabiegu. Nacinał kolejne 
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nabrzmiałe ropnie, usuwając z nich materiał. Jedynie dezynfekcja etanolem spowodowała 

reakcję pacjenta. Po naniesieniu maści wykonał kolejne opatrunki. 

– Kim jesteś? – zapytał starzec chrypiącym głosem. 

– Dan, wędrowny kupiec – odpowiedział zwiadowca, wpatrując się w zapadnięte oczy 

mężczyzny. 

Starzec chwilę zbierał myśli, intensywnie przełykając ślinę, by zadać kolejne pytanie.  

– Czego tu szukasz? 

– Tego, co wszyscy. Soli. 

– Handel solą jest nielegalny – skomentował gderliwym głosem. 

– Ale wszyscy nią handlują – powiedział Dan, zdając się na swoje wyczucie. 

– Wakas ma monopol i go pilnuje. To on skupuje sól od górników i odsprzedaje dalej. 

Zwróć się do niego – ostatnie słowa starzec wypowiedział wyraźnie gniewnym tonem. 

– Nie sądzę, żeby chciał ze mną rozmawiać – kontynuował Dan, nadal zastępując brak 

wiedzy swoimi domysłami. – Nie dysponuję dużą karawaną. 

– Masz rację. To nieużyty gbur – spolegliwie przyznał rację starzec, którego wybuch 

gniewu zdążył już się wypalić. 

– Mogę dostarczać wodę oraz żywność w zamian za sól – sondował Dan, wpatrując się 

w wychudłą twarz rozmówcy. 

– Czyli kontrabanda.… Jak się o tym dowie, to przyśle żołnierzy. 

– Myślę, że mógłbyś mi pomóc. – Dan rozwijał temat, poszukując punktów zaczepienia. 

Przez starca przeleciał błysk szaleństwa, który znalazł ujście w treści i tonie jego 

wypowiedzi. – Nie jestem ci nic winien – syknął z wściekłością. – Moje życie nie ma dla 

mnie żadnej wartości – zakończył z makabryczną radością w głosie. 

Zaskoczony Dan nie odpuścił, odwołał się do bardziej przyziemnej motywacji. 

– Ale chciałbyś się pozbyć wrzodów na nogach? 

– Chyba tak – odpowiedział starzec po chwili zastanowienia. – O soli wiem wszystko. 

…Kiedyś byłem zarządcą kopalni, a dziś jestem tylko wyrzutkiem. 

– Fortuna kołem się toczy – skomentował Dan, już świadom huśtawki nastrojów starca. 

– Ile potrzebujesz towaru i jakiej jakości? – padło rzeczowe pytanie. 

– Na początek tonę. Jakość najwyższa z możliwych do pozyskania. 

– Patrz pod ścianę – powiedział starzec, wyciągając rękę. – Widzisz to zwałowisko? W tej 

mieszaninie gruzu i pyłu jest, co najmniej, piąta część soli. A teraz zostaw mnie w spokoju. 

Chcę spać – zakończył zmęczonym głosem. 
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Dan podszedł do ściany, ujrzał jej warstwową budowę. Płyty soli były przedzielone 

materiałem o mniej spójnej konsystencji. Wyciągnął nóż i zaczął usuwać miękki materiał 

z warstw międzysolnych. Skosztował, wyczuł charakterystyczny smak. Wyciągnął z plecaka 

przeźroczysty pojemnik. Nasypał do niego materiału. Dolał wody, zaczął potrząsać. Sól 

uległa rozpuszczeniu, kamienie i ił pozostały na dnie. Dan po sklarowaniu roztworu udał się 

z nim na środek rozpadliny, wylał płyn na rozgrzany kamień. Woda błyskawicznie 

wyparowała, pozostawiając biały, krystaliczny nalot soli. 

Po powrocie do ściany Dan zaczął analizować problem. Dalsze wydobycie płyt 

z koncentratem soli ze ściany było utrudnione, wymagało narzędzi, czasu i drewnianych 

stempli do podparcia stropu. Pod nogami miał, co najmniej, parę ton mieszaniny piasku, 

kamieni oraz iłu zawierającego sól. Podrzucił materiał na dłoni i stwierdził, że po przesianiu 

przez sita można będzie uzyskać większą koncentrację pyłu iłowego, odrzucając skalne 

kamyki. 

Po chwili jego uwagę zwrócił spadający przedmiot. Na dnie rozpadliny pojawiła się tylna 

noga sadaka. W dół schodził wysoki, żylasty mężczyzna z dużym, kościanym gnatem 

przewieszonym przez plecy. Potrząsnął on pustym pojemnikiem na wodę. 

– Wymiana! Mięso! Woda! 

Dan kiwnął na olbrzyma, przyniósł pełny pojemnik z wodą, zabierając pusty. Mężczyzna 

nadal na niego patrzył. Dan zaczął się zastanawiać jak został odnaleziony w rozpadlinie. 

– Pakos. Jest? – zapytał wysoki mężczyzna. 

Dan po chwili zastanowienia wskazał na barłóg. Mężczyzna zbliżył się do legowiska 

byłego zarządcy kopalni Pakosa. Po chwili rozpoczęli cichą rozmowę. 

Dan przeniósł porcję mięsa na stół i udał się na dach wieży. Pomyślał, że korzystnie będzie 

pozwolić tym dwóm na swobodną rozmowę. 

 

Na dachu wieży Dan uruchomił komunikator. Uzyskał sygnał, zaczął wywoływać AKara. 

Po krótkiej rozmowie polecił mu przygotować do samodzielnego lotu transportowiec XL 

z ładunkiem wody, żywności, sprzętu oraz worków. Jego przybycie na lądowisko było 

planowane na następną noc, także miał cały jutrzejszy dzień na przygotowanie powrotnego 

ładunku. 

Poczekał jeszcze chwilę i udał się w drogę powrotną do obozowiska, gdzie był już 

oczekiwany. Pakos wraz z olbrzymem spoglądali w jego kierunku.  

– Ty pomóc Hara, to dostać więcej mięsa. – Olbrzym nieskładnie sformułował swoje 

oczekiwania. 
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Dan zauważył, że język górników nie jest mową rodzimą dla olbrzyma. Po chwili 

zastanowienia zaczął powoli tłumaczyć uwarunkowania bieżącej sytuacji za pomocą słów 

podpowiadanych przez Xyloksa. – Miejsce pobytu Hara nie jest odpowiednie dla podjęcia 

próby leczenia. 

Olbrzym z napięciem w oczach uporczywie wpatrywał się w twarz Dana. 

Do rozmowy włączył się Pakos i bezpośrednio w jego dialekcie podjął krótką rozmowę. Po 

serii pytań i odpowiedzi olbrzym wstał. 

– Jutro rano Kros przynieść Hara – zadecydował wysoki mężczyzna. 

– Dobrze – potwierdził zwiadowca zadowolony z rozwoju sytuacji. 

Dan wyciągnął rękę, by potwierdzić umowę, ale Kros tylko zmierzył go spojrzeniem. 

Olbrzym miarowym krokiem opuścił obozowisko. 

– Kros nikomu nie podaje ręki, ma częściowy niedowład dłoni, wstydzi się tego – 

komentował stary, siedząc na swoim barłogu. – Uratował grupę górników spod zawału, ale 

oberwał i ledwo przeżył.  

– Co z naszym biznesem? – zapytał Dan, widząc ożywienie i dobry nastrój Pakosa. 

– Mam gdzieś Wakasa! – gromko zaczął stary i od razu przystąpił do technicznych 

szczegółów. – Przy pomocy Krosa może uda się nam z wyrzutkami zmontować wymianę 

wody na sól. 

– Wyrzutkami? – dopytywał się zwiadowca, chcąc jak najszybciej pozyskać istotne 

informacje. 

– Widzę, że nic nie wiesz – zaczął upierdliwym tonem Pakos. – …Są niewolnicy 

w kopalni-twierdzy, są wyzwoleńcy w szybach, w dolinie. Tu, na zachodnim wzgórzu, jest 

hołota, której nikt nie chce, a toleruje ją tylko dla wydobywanej soli. Dostają za nią skąpe 

racje wody i żywności. Sól na wymianę muszą nosić daleko do kopalni. Tracą czas, ryzykując 

jednocześnie, że zostaną obrabowani po drodze.  

– Powiedz mi więcej o Krosie – zażądał Dan. 

Stary bez chwili namysłu podał istotne informacje. – Kradnie sadaki z karawan. Zagania je 

do labiryntu. Mięso wymienia na wodę u wyzwoleńców.  

– I co, pozwalają na to? – zdziwił się Dan. 

– Wakas wie o tym, ale już paru żołnierzy zaginęło, gdy chcieli uciąć ten proceder 

i pojmać Krosa. Wyzwoleńcy go kryją, wyrzutkowie się boją, a kanibale unikają, choć 

koczuje na ich terytorium. 

– Kanibale? – Dan zadał kolejne pytanie już świadom, że trafił na odpowiednie źródło 

informacji. 
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– Labirynt ma podziemia, w których w dzień siedzą, a w nocy wychodzą na powierzchnię 

w poszukiwaniu wody i jedzenia, często w formie ludzkiego mięsa. Są sektą mrocznego boga, 

mają swoje rytuały. 

… 

Dan przygotował następną porcję płynu. Podał też ozdrowieńcowi baton żywności, ale 

brak uzębienia i osłabienie nie pozwoliły Pakosowi na spożycie w tej formie pokarmu. Dan 

znalazł w plecaku kilka tub witaminizowanej pasty mięsnej. Ta forma spotkała się 

z akceptacją. 

Następnie zwiadowca zajął się mięsem przyniesionym do obozowiska. Pokroił go 

w długie, cienkie pasma, które ułożył na nasłonecznionych kamieniach. Oddzielił kości 

i ścięgna. Skórę natarł popiołem z ogniska.  

Po chwili Dan był już na swoim legowisku, zaczął rozmyślać. Wytworzenie wystarczającej 

ilości paliwa etanolowego do dalszej eksploracji południa zajmie tygodnie, w takim razie 

sprawa odnalezienia korwety musi jeszcze poczekać. W tym czasie trzeba stworzyć punkt 

oparcia, tu, na miejscu. Widział wiele możliwości, braki wody, pożywienia, choroby 

spowodowane brakiem witamin, no i przede wszystkim łatwy dostęp do soli. Trzeba będzie to 

poukładać w system handlu wymiennego. 

 

Nocna cisza została przerwana okrzykami i odgłosami kamieni rzucanych na dno 

rozpadliny. Dan obudzony już wcześniej przez czuwaki, rozpoznał głosy Farela i Vara, którzy 

wrócili z włóczęgi. Zwiadowca wyszedł na otwarty teren, zachęcił chłopców do zejścia na 

dół. Schodzili, taszcząc pojemniki z wodą i paczki z żywnością. Wszystko to zrzucili pod 

stopy Dana, zaczęli podwójny monolog w swoim ojczystym języku. Zrozumiawszy, że ich 

komunikaty nie docierają do zwiadowcy, przeszli na język górników, ale brak słów i ilość 

informacji, które chcieli przekazać, stworzyły sytuację patową. Farel po chwili zastanowienia 

podszedł do barłogu z już wybudzonym Pakosem. Zaczął od nowa swoją wypowiedź. Były 

zarządca wezwał Vara i zadał mu kilka krótkich pytań. Po uzyskaniu odpowiedzi skinieniem 

ręki przyzwał Dana. 

– Te łapserdaki, złodzieje i potomkowie sadaków chcą zostać twoimi szlachetnymi 

sługami i gotowi są potwierdzić to plemienną przysięgą. 

Zapadła chwila ciszy, którą zwiadowca wykorzystał na przeanalizowanie propozycji. 

Mając wątpliwości, zapytał. – Co to oznacza? 

– Dość tych hałasów! Noc jest od spania! – wykrzyczał nagle rozdrażniony starzec, 

dodając już bardziej spolegliwym głosem. – …Rano ci wszystko wytłumaczę. 
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Dan zaczął dzień na dachu zrujnowanej wieży. 

– AKar, jak jest właściwie z żywnością? Ile tego mamy i na ile nam wystarczy? 

– Dużo. Nam na lata. 

– A ile możemy się pozbyć i wymienić na sól? 

– Nie chciałem ci mówić, ale moi ziomkowie, Karowie, upchnęli na orbiterze pięć ton 

podstandardu, to ponad dwadzieścia tysięcy dziennych porcji bez witamin i minerałów. Tylko 

proteina i tłuszcze z małą zawartością cukrów. Wiesz, z czego to się robi na statkach Floty?! 

…Chcieli się tego pozbyć, bo oficerowie lubią tym karmić załogę. …Ja tego na pewno nie 

będę jadł, chyba że głód zajrzy w moje oczy. Tobie też bym nie radził. No i masz te suszone 

ryby, przejadły mi się. Możemy z drożdży pofermentacyjnych wyciągnąć koncentrat 

białkowo-witaminowy. Na wyspie jest dolomit, zobaczę, co jest jeszcze w ładowni. Pogadam 

ze Śpiewakiem, grasuje po wyspie i ciągle czymś się obżera. Także o żywność się nie martw, 

określ tylko proporcje w zawartości kolejnych transportów. 

– Jeszcze jedno, do wydobycia soli potrzebuję prostych narzędzi lub materiałów na nie. 

Oni tu żyją bez metali, tylko drewno, kamień i kości. Wymyśl coś. 

– Pomyślę. Coś jeszcze? – pytał AKar. 

– Lądowisko na ostańcu. Jest tam szczelina zdatna na magazyn, ma też zdolność do 

naturalnej akumulacji wilgoci. Wrzuć ten temat na Xyloksa pod hasłem Brody Jakuba, 

dostarczy ci danych, zobacz czy będziesz je mógł wykonać. Będę tu jeszcze kilka dni, dlatego 

mogę odbierać transporty w kolejne noce. 

– Dobrze, ustanowimy regularne loty. Przy dwóch czynnych XL możesz mieć jeden 

transport codziennie. 

– Jak tam nocny intruz? – podjął następny temat zwiadowca. 

– Chyba nadal śpi. Można byłoby zabetonować go w jego norze, wykorzystując materiał, 

który sam wydobył. 

– Chciałbym zobaczyć tego stwora. …Poza tym może znalazłby inne wyjście. 

– Masz rację. Poczekajmy – zadecydował AKar. 

– Przeglądnij okolicę w poszukiwaniu szczelin… 

– Już to uczyniłem, nie ma nic godnego uwagi. Założyłem też parę szeroko pasmowych 

czujek rozrzuconych po jego obszarze aktywności. Jedna L-ka stale patroluje ten obszar. 

– To potrzebujemy tylko czasu – skomentował Dan. 

– Tak sądzę. 

… 
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Dan po zakończeniu rozmowy, jeszcze chwilę obserwował okolicę w promieniach 

wschodzącego słońca. Zauważył kilka sylwetek, chyłkiem przemieszczających się po ruinach 

zwanych labiryntem, które szybko zniknęły. Pakos był dobrym źródłem informacji o tej 

krainie. 

 

Znana droga na dół, do obozowiska, zajęła mu niewiele czasu. Dan skierował się 

bezpośrednio do barłogu byłego zarządcy. Pakos siedział, oglądając swoje owrzodziałe nogi. 

Dan rozłożył pakiet medyczny, rozpoczął kolejny zabieg. W pewnym momencie Pakos sam 

zaczął nacinać miejsca zapalne, czyniąc to z wprawą. Po chwili Dan ograniczał się do asysty. 

– Dosyć, bo się wykrwawisz. Zostaw coś na później. 

– Podaj mi maść i opatrunki – zażądał Pakos. 

Dan po chwili pojawił się z pojemnikiem na wodę. Do naczynia wrzucił kilka pastylek 

środka odkażającego. Musując, zmieniły kolor płynu na lekko fioletowy. Dan wybrał 

najczystszą szmatkę z barłogu, zamoczył ją w roztworze i podał Pakosowi, który zaczął 

przecierać twarz, ręce oraz resztę ciała. 

– Pierwszy komfort od lat – z ulgą w głosie obwieścił starzec. 

Dan przyniósł swój koc adiabatyczny i wymienił go na pościel Pakosa. Sam wziął szmaty 

z barłogu i po namoczeniu, rozwiesił je na kamieniach. Ponownie zbliżył się do zarządcy, 

który owinięty kocem siedział oparty o ścianę. 

– Jak się doprowadziłeś do takiego stanu? – zapytał Dan. 

– Brak radości życia oraz ci cholerni Dingos zaczęli mnie regularnie okradać z wody 

i żywności. To się położyłem, postanowiłem umrzeć, a ty pozbawiłeś mnie tego komfortu. 

– Na śmierć zawsze jest czas, lepiej gdy przychodzi sama. Co z tymi Dingos? 

– Ofiarowali ci służbę w zamian za jedzenie i wodę. Ty będziesz szarifem, panem ich 

życia, będziesz mógł ich karać. W zamian, ciąży na tobie obowiązek zapewnienia im bytu. 

Czyli będą twoimi osobistymi szlachetnymi sługami, jak to sformułowali. 

– Co o tym sądzisz? – zapytał Dan, potrzebując dodatkowych informacji. 

– Po pierwsze, nie jesteś Dingos, by być szarifem Hanów. Po drugie, szukają łatwego 

dostępu do wody oraz żywności, bo kradzieże stają się coraz trudniejsze i ryzykowne. 

Dlatego wymyślili tę historię z szarifem. 

– Co radzisz? 

– Jeżeli są ci potrzebni, to wyraź zgodę na okres próbny i trzymaj ich krótko. Na pewno 

będą źródłem problemów. W tym miejscu kłopoty oznaczają śmierć. 
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– Zastanowię się. – Dan postanowił pozostawić sprawę otwartą do czasu, aż pozyska 

więcej informacji. 

Rozmowę przerwały odgłosy schodzącego Krosa, który taszczył na plecach Harę. 

Dan zrobił miejsce na stole, gdzie ulokowano rannego. Po odwinięciu szmat ukazała się 

stopa z częściowo zmiażdżonymi palcami i uszkodzonym śródstopiem. Zapach oraz wygląd 

rany świadczył o postępującej infekcji. Dan wykonał kilka nacięć, które spowodowały 

wypływ ropy, ukazując martwą tkankę. 

– Będę musiał amputować palce i zrekonstruować śródstopie. 

Kros na życzenie Pakosa przeniósł go na kamienny stołek. Zarządca po obejrzeniu rany 

i rozmowie z Danem zaczął tłumaczyć olbrzymowi. Kros z niechęcią kiwnął głową. Dan 

sporządził napój dla Hary, mieszając specyfiki ze swojej apteczki. Mikstura na pewno go 

otumani i zmniejszy ból. Wykonał też kilka zastrzyków znieczulających. Założył opaskę 

uciskową na nogę. Odcięcie zmiażdżonych palców było łatwe. Zajęcie się śródstopiem 

wymagało zmiany pozycji Hary, którego przewrócono na brzuch. Cała podeszwa stopy była 

zainfekowana, tylko pięta nie budziła zastrzeżeń. Dan wycinał martwą tkankę i zmiażdżone 

kości. Gdy uznał, że usunął wszystko, co powinien, zaczął naciągać na ranę pozostałą po 

operacji skórę. Nie pokrywała ona całości. Niezakryty fragment rany był zbyt duży, by 

pozostawić go bez osłony. Dan zrobił przerwę, patrząc na Pakosa, powiedział. 

– Muszę zrobić przeszczep skóry z uda. Trzeba uprzedzić Harę i Kros musi go 

przytrzymać.  

Pakos szybko wydał kilka poleceń. Dan przystąpił do wycinania płata skóry z uda Hary. 

Naniósł go na ranę i zaczął łączyć z innymi fragmentami tkanki łącznej. Całość przykrył 

żelowym opatrunkiem, potem warstwą bandaży. Ranę po pobranym wycinku zakrył tym 

samym sposobem. Skończył zabieg, napięcie opadło. 

Odnalazł w plecaku puszkę ze znajomymi napisami informującymi o produkcie mlecznym 

i małymi łykami opróżniał jej zawartość. Kros stanął nad Danem, chciał coś powiedzieć, 

szukając właściwych słów. Zwiadowca uniósł puszkę w stronę olbrzyma. Kros nadal 

zakłopotany przychylił ją do ust. Zawartość spowodowała miłe zaskoczenie olbrzyma, który 

pociągnął jeszcze jeden łyk i oddał Danowi. 

– Ja pomogłem, ty też mi pomożesz – orzekł zwiadowca, podsumowując zaistniałą 

sytuację. 

Kros kiwnął głową. 

Pakos wydał kilka poleceń chłopcom, ale ci zwlekali z rozpoczęciem pracy. Kros stanął 

nad nimi, paskudnie się uśmiechając. Dingos szybko powstali ze swoich legowisk i już 
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ochoczo znosili kamienie na prycze dla Hary. Pakos ze swojego miejsca dozorował układanie, 

łajając, co jakiś czas chłopców. Kros coś krzyknął do Pakosa i zaczął wychodzić z dna 

rozpadliny. Dan przysiadł przy stole, usuwając resztką płynu dezynfekującego ślady operacji 

z blatu. Po chwili Hara został ulokowany na pryczy. Pakos poprawiał mu opatrunki.  

Dan zrobił przegląd żywności. Dwie paczki pakietów we wnęce nad stołem, dwa pełne 

pojemniki wody, dwa puste. Do tego suszące się mięso Sadaka na kamieniach. Przeglądnął 

ponownie zawartość plecaka, znalazł jeszcze parę urozmaiceń do ich śniadania. Po chwili 

każdy z obecnych był zajęty jedzeniem. Nawet otumaniony Hara przeżuwał skrawki mięsa. 

Po zakończonym posiłku Dan zwrócił się do Pakosa. 

– Ustal warunki z chłopakami – zadecydował wiedziony przeczuciem, że chłopcy mogą 

być użyteczni. 

Pakos wstał, podpierając się ręką, przeszedł w stronę stołu i oparł się o blat. 

– Farel i Var, jesteście leniami i złodziejami. Dziwię się, że w waszych głowach zalągł się 

pomysł, że ktoś w ogóle będzie chciał korzystać z waszych usług. Jesteście podstępnymi 

kłamcami, którzy myślą, że mogą wykorzystać okazję do napełnienia swoich brzuchów, dając 

w zamian tylko puste obietnice. Ale mimo tego, Dan chce dać wam szansę. Jeżeli go 

przekonacie swoim postępowaniem, pozwoli wam złożyć plemienną przysięgę szlachetnych 

sług szarifa. Jeżeli będziecie się lenić i oszukiwać, to Kros złoi wam skórę i wygoni na 

pustynię. Czy chcecie się poddać próbie? 

Nastąpił potok zapewnień, przyrzeczeń, obietnic ze strony chłopców, najpierw 

skierowanych do Pakosa, a potem już składanych bezpośrednio przed Danem. 

Były zarządca zwrócił się do zwiadowcy. 

– Daj im od razu zajęcie, najlepiej jakąś ciężką pracę – udzielił rady starzec.  

Dan przyniósł worki na sól. Farel i Var nadzorowani przez Pakosa zabrali się za załadunek. 

Zarządca siedział na bloku kamiennym i z dużą wprawą łajając chłopców, utrzymywał ich 

w dobrym tempie wspólnej pracy. 

Dan, widząc, że wszystko toczy się we właściwym kierunku, podjął spacer tym razem do 

wnętrza wieży. Wyglądając ze szczelin okiennych, wybrał miejsce nocnego lądowania sondy 

z ładunkiem. Następnie udał się w teren, by na miejscu sprawdzić bezpośrednie warunki. 

Odnalazł płytkie zagłębienie otoczone paroma skałami, niewidoczne z twierdzy ze względu 

na zasłaniające wzgórze wieży znad rozpadliny. W skałach podłoża znajdowały się szczeliny, 

w które wbił kotwy. Rozejrzał się po zagłębieniu i znalazł miejsce na podręczny magazyn 

worków ze solą. Wgłębienie pod skałą było wystarczające, a sterta kamieni mogła zapewnić 

maskowanie. 
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Zadowolony z rezultatów inspekcji wrócił do obozowiska. Natknął się na Krosa 

wycinającego kawałki mięsa z przyniesionego kadłuba sadaka. Farel i Var kończyli 

ładowanie worków z solą. Pakos zadowolony z efektów pracy nadal łajał ich, ale już 

życzliwiej. Dan przywołał chłopców, nalał im wody do kubków, wrzucając musujące tabletki 

z minerałami. 

Zwiadowca zwrócił się do Pakosa. – Trzeba będzie wynieść worki na zewnątrz.  

– To dobra robota dla chłopców. Tylko nie próbuj sam nosić. Szarif pilnuje by to inni 

pracowali na rzecz plemienia, sam się natomiast leni i tym zyskuje autorytet. Musisz wczuć 

się w rolę wodza Dingos.  

Pakos następnie wydał kilka głośnych poleceń. Chłopcy chwycili worki, udając się za 

Danem na pobliskie lądowisko. Pozostałą część przedpołudnia Farel i Var spędzili na 

noszeniu worków. Pakos obiecał im, że jak nie zdążą przed skwarem, to będą nosić w słońcu. 

Południowy upał wprowadził nastrój leniwej sjesty. Farel z Varem grali w kamyki, 

zręcznie je podrzucając i łapiąc. Pakos, Hara i Kros wiedli przyciszoną rozmowę. 

Dan w legowisku, na swojej konsoli przeglądał zdjęcia z okolicy. Ściągnął od Xyloksa 

mapę utworzoną na podstawie obrazów sondy. Zapadlisko naprawdę było dobrym miejscem 

do penetracji obszaru kopalni. Wystarczająco na uboczu, a jednocześnie blisko 

poszczególnych rejonów. 

 

Po południu Dan podszedł do Farela i Vara. 

– Woda. Przynieść! 

Szczupły chłopak kiwnął głową i ze swoim towarzyszem udał się w drogę do skrytek przy 

skalnym ostańcu. 

Dan wziął parę tubek pasty mięsnej i podszedł do legowiska Pakosa. Zarządca szczelnie 

okryty kocem, z półprzymkniętymi powiekami rozmyślał nad czymś intensywnie. Dan 

wyciągnął w jego stronę tubki z pastą. Zostały skwapliwie wzięte. Zwiadowca zobaczył pusty 

pojemnik na płyn, wyciągnął musujące tabletki i podał Pakosowi.  

– Zacząłbyś uczyć młodych Dingos języka górników. 

– Dingos to przezwisko, siebie nazywają Hanami, czyli synami pustyni. 

– Dużo wiesz, dużo umiesz. 

– Jak jeszcze byłem zarządcą, to uczyłem się języków wszystkich ludów pracujących 

w kopalni, a zapewniam cię, że są tam mężczyźni z odległych miejsc. 
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– Twoja wiedza jest cenna. – Zwiadowca wyraźnie kadził swojemu potencjalnemu 

doradcy, chcąc pozyskać jego życzliwość. 

– Gdyby tak było, to nie skończyłbym tak, jak mnie zastałeś – odpowiedział Pakos 

zawiedzionym tonem. 

– Popełniłeś błąd, bo nie zadawałeś się z ludźmi, którzy by ją docenili. 

– A ty potrafisz ją docenić? – padła szybka riposta Pakosa. 

– Wiedza to taki sam towar jak inny, a ja jestem naprawdę dobrym kupcem. – Dan złożył 

ofertę. – Kupię znajomość języków. 

– Jak chcesz to zrobić? – zapytał starzec z lekko ironicznym uśmiechem na swojej 

pomarszczonej twarzy. 

– Prosto, mam urządzenie, które rejestruje mowę ludzką i umożliwia kontakt z osobami na 

odległość. Mam też pomocnika, pomaga mi gromadzić wiedzę o językach, nazywa się 

Xyloks. 

– Starożytni dysponowali takimi przedmiotami. Skąd jesteś? – Pytanie starca zostało 

połączone z wnikliwym spojrzeniem skierowanym na twarz zwiadowcy, które miało 

zweryfikować jego prawdomówność. 

– Z kraju, który zachował tradycje starożytnych – odpowiedział Dan, nie unikając wzroku 

Pakosa. – Interesuje mnie też twoja wiedza o krainach i ludach znad Rzeki – dodał, chcąc, by 

inteligentny tubylec nie drążył tematu. 

– Dobrze, a co ja z tego będę miał? – Na twarzy starca pojawił się krótki błysk, który było 

ciężko sprecyzować, gdyż został szybko przykryty miną wytrawnego negocjatora. 

– Sam określ, nie znam twoich potrzeb. – Dan, widząc pobudzenie partnera, postanowił 

pozostawić inicjatywę po stronie Pakosa, by w ten sposób pozyskać o nim wiedzę. 

– Woda i żywność w racjach dziennych wystarczająca do dobrej egzystencji. – Twardo 

zaczął starzec. Widząc brak sprzeciwu zwiadowcy, dołożył z rozpędu. – Oraz te dodatki, co je 

wyciągasz z plecaka: pasty, tabletki musujące. 

Dan mimo że był zadowolony z oferty Pakosa chwilę pomilczał, odrywając swój wzrok od 

twarzy starca, na koniec kiwnął głową i przedstawił propozycję. – Podstawowa żywność 

i woda nie stanowią problemu. Dodatki potraktujemy jako premię. Dostaniesz je, gdy Xyloks 

i ja będziemy zadowoleni z twojej współpracy.  

– W porządku – błyskawicznie zareagował starzec świadom, że ta oferta jest w stanie 

diametralnie zmienić jego standard życia. 

By sprawdzić Dana, rozpoczął niezwłoczną realizację umowy. 
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– Możemy zacząć od zaraz. Na przykład Kros to łowca z mgielnych lasów z drugiej strony 

Rzeki. Złapali go koczownicy, gdy kradł im krowy. Pognali go do miast na południu, a tam 

sprzedali na drugą stronę Rzeki. W karawanie dostawców przygnali go jakieś trzy lata temu 

do kopalni. Bydlę zawsze było harde i zarozumiałe, ale silne i odważne, dzięki temu przeżył. 

Po wypadku, w którym wyciągnął spod zwału swego rodaka, wyzwoliłem go, ale 

niewdzięczny nie chciał zostać nadzorcą. Wybrał samodzielne życie na zewnątrz kopalni. Od 

tamtego czasu, Kros zaszył się w labiryncie nad kanibalami i dalej kradnie, tym razem sadaki 

Pazyganom z karawan. – Jednym ciągiem Pakos przekazał próbkę swojego towaru. 

– Kanibale pozwalają mu przebywać w ruinach labiryntu? – zapytał Dan, sondując poziom 

posiadanych informacji przez starca. 

Polowali na niego, ale wybił to im z głowy, …tą swoją pałą. …Teraz mają pewną formę 

rozejmu i współpracy. Kros przygania sadaki do ruin, tam je szlachtuje, mięso wymienia na 

wodę u wyzwoleńców, a odpady i resztki zostawia kanibalom. Gdy pogoń czasami zapuszcza 

się do labiryntu, napotyka te potwory ucztujące na pozostałościach ze zwierząt, dlatego sądzi 

się, że kradzieże to ich sprawka. W paru przypadkach doszło do walk w nocy, gdy kanibale 

mieli przewagę w ciemnościach. Zakończyło się to dla nich dostawą świeżego mięsa, także 

czekają na wyprawy Krosa i polują na głupców, którzy próbują go ścigać. Nawet ja jestem 

wplątany w ten proceder, nosiłem jego mięso na wymianę za wodę, dostając w zamian szpik 

z kości. Ale Dingos zabrali mi bukłaki z wodą dla Krosa i interes się skończył. 

– A ten Hara, to kto? – pytał Dan, chcąc poszerzyć swoją wiedzę o tubylcach. 

– Kros go przygarnął. Zabrał kanibalom, jak go nieśli do siebie. Hara to nie imię, to nazwa 

żołnierzy Matek. Szedł w osłonie karawany, gdy Negryci z gór ją rozbili. Sól zrabowali, 

a Hara ocknął się po bitwie z rozwaloną głową i zmiażdżoną stopą. Głowa się wygoiła, 

a stopa… sam widziałeś – dokończył starzec już wolniejszym tempem wypowiedzi. 

– To jak ma na imię? – Zwiadowca zadał pierwsze pytanie, które przyszło mu do głowy. 

Chciał pobudzić dalszy przepływ informacji z tak bogatego źródła. 

– Nie powie ci. Klęska w bitwie to hańba dla niego – mówił starzec z pełną znajomością 

poruszanych tematów. – Sądzi, że utracił swoje imię nadane przez Matki i teraz jest nikim. 

– Mówiłeś o matkach? 

Pakos pozwolił sobie na krótką przerwę, którą poświęcił na wzięcie kilku głębszych 

oddechów i obserwację Dana. 

– Jesteś z daleka skoro o nich nie słyszałeś. …Matki rządzą dziedzinami z tej strony Rzeki, 

zaczynającymi się od nabrzeżnego miasta Pazygan do Wielkiej Bariery na południu. …Matki 

są wszystkim, rodzą, wychowują, rządzą. Niemowlęta po urodzeniu rozdziela się, osobno 
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wychowuje się chłopców, osobno dziewczynki. Cały czas prowadzi się selekcję. W wieku 

dojrzałym połowa kobiet to brzuchy do rodzenia, druga to gwardia Wielkich Matek, czyli 

arystokracja, która rządzi. …Chłopcy są selekcjonowani na robotników, żołnierzy i pakos. 

Robotnicy nie biorą udziału w rozpłodzie. Ojców wybiera się spośród żołnierzy oraz pakos. 

Przyszli wojownicy są kierowani do Fortów, gdzie podlegają szkoleniu. …Pakos, czyli słudzy 

do szkół na Wakanach, gdzie są uczeni przez starszych pakos pod nadzorem Wielkich Matek. 

– Czyli Pakos to nie jest twoje imię? – Dan zadał pytanie, chcąc potwierdzić swoje wnioski 

z przekazywanych wiadomości. 

– Nie mam imienia z podobnych powodów jak Hara – powiedział stary, zacinając wyraz 

swojej twarzy w bezmyślnym grymasie. 

– Czyli ty też utraciłeś twarz? – drążył interesujący temat zwiadowca, ciekawy dalszych 

szczegółów. 

– Nie! …Mnie spotkała niełaska Wielkich Matek. Wywieziono mnie na pustynię bym 

umarł, a ja nie umiałem się zachować i przeżyłem, co gorsza wróciłem. Dlatego udają, że nie 

istnieję. – Starzec zakończył z radosnym uśmiechem na twarzy. 

Dan wczuł się w nastrój Pakosa, który wyraźnie chciał komuś przekazać swoją wersję 

wydarzeń, dlatego poprosił. – Opowiedz swoją historię. 

Starzec zaczął wolno, wpatrzony w kamienie swego legowiska. – Przysłano mnie tu do 

Kopalni, bo potrzebowano więcej soli. Zorganizowałem wydobycie oraz transport. 

Wzbogaciłem zaopatrzenie w wodę i żywność. Wydobywałem dwa razy więcej soli, niż 

poprzednio. A co oni zrobili? – zadał pytanie tonem oczywistej skargi. – Trzy karawany pod 

rząd nie przywiozły zboża. Przestałem więc wysyłać sól. Zapanował głód wśród górników, 

a oni zamiast zboża przysłali żołnierzy do tłumienia buntu. Wydobycie soli załamało się, 

a mnie wysłano na pustynię, bo głośno mówiłem to, co myślałem. 

– Potrzebujesz nowego imienia – powiedział zwiadowca, podtrzymując rozmowę oraz 

pobudzając do rozwinięcia interesującego wątku. 

Starzec w jednej chwili rozkleił się i zaczął swoją spowiedź. 

– Mam, Hykes, czyli zrzęda. Ludzie mnie nie słuchają, a przecież życie mogłoby tu 

wyglądać inaczej. Ale wolą się okradać z wody, zabijać i oszukiwać. Nowy zarządca, Wakas, 

to tchórzliwy idiota, który nie umie niczego zmienić, bo boi się zmian. Nie szuka nowych 

rozwiązań, pozostawił część moich zarządzeń i dlatego kopalnia coś jeszcze wydobywa. 

Niewolnik nie przeżyje dłużej niż dwa lata pracy w kopalni. To ja wpadłem na pomysł, by 

uwalniać ich i płacić wodą oraz jedzeniem za dostarczoną sól. Skalną trzeba oddawać 

Wielkim Matkom za dostawy zboża. Ale płytową można sprzedawać Pazyganom za 
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dodatkową żywność. Znalazłem źródło słonej wody w kopalni. Kazałem bić chodnik wzdłuż 

żyły, po roku pracy dotarłem do słodkiej. Nie trzeba teraz wozić wody karawanami tak jak 

poprzednio. Negryci po cichu wydobywali sól na zachodnim wzgórzu. Po co ich było 

przeganiać? Teraz napadają na karawany, bo nadal potrzebują soli. Dingos dostarczali sadaki 

do karawan i płacono im za to. Nie ma soli dla nich, to napadają na szyby oraz karawany. 

Wakas to idiota! – zakończył mściwym okrzykiem. 

Wyczerpany Pakos opadł na swoje legowisko, głośno łapiąc kolejne hausty powietrza. Dan 

odczekał do czasu, aż oczy starca stały się bardziej przytomne i złożył rozwinięcie swojej 

oferty. 

– To zróbmy tak, ty tu rządzisz. Ja dostarczam wodę, jedzenie, towary i spróbujemy 

pohandlować solą. 

– To nie jest takie proste – przytomnie, ale cicho powiedział starzec. 

Dan wyczuł odpowiednią chwilę, dlatego postanowił nie odpuszczać. – A kto powiedział, 

że jest? Ale ty przecież jesteś Wielki Pakos, więc zacznij ruszać głową. 

– Daj mi spokój. – Wycieńczony starzec nie chciał podejmować tematu, przygnębiony 

pełną świadomością swojego upadku. Po chwili zastanowienia dodał. – Najmądrzej 

zrobiłbym, gdybym umarł wtedy na pustyni. A mi, niepokornemu, zachciało się dalej żyć – 

zakończył wyraźnym tonem skargi.  

Dan odczekał chwilę, by Pakos przetrawił swój wewnętrzny ból i zaczął z innej strony. 

– Dobrze, ale potrzebuję jeszcze twojej opinii. Chcę odblokować wejście do podziemi 

wieży. Co o tym sądzisz? 

– To za filarem? 

– Tak. 

– Musisz uważać na kanibali, … może podziemia labiryntu łączą się z wejściem do starej 

kopalni. 

– Starej kopalni? – zapytał zwiadowca. 

– Chcę spać! …Mam dość twoich problemów! – powiedział starzec, odwracając się na bok 

i zamykając oczy. 

 

Dan zostawił Hykesa Pakosa i rozpoczął poszukiwania Krosa. Znalazł go po środku 

rozpadliny grzejącego się na słońcu. Stanął przed nim i zaczął się zastanawiać jak rozpocząć 

rozmowę. 

Kros przejął inicjatywę. – Pomóc? 

– Tak. Chodź za mną. 
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Doszli do zaułku za filarem. Dan pokazał Krosowi otwór i zapytał. – Kanibale? 

Kros wzruszył ramionami. – Kanibale, dupki, cienkie, miękkie kości. 

Dan przez chwilę patrzył na olbrzyma. Po chwili przystąpił do odgruzowania wejścia. Kros 

przyłączył się do pracy. 

Po godzinie, nawet olbrzym mógł przecisnąć się do środka. Dan wyciągnął z plecaka drugą 

latarkę oraz saperkę o zaostrzonej krawędzi i wręczył partnerowi. Kros, trzymając świecącą 

latarkę, uśmiechnął się. 

– Zimne światło, dobre światło. 

Machnął saperką i sprawdził jej ostrze. 

– Też dobre. 

Dan wszedł do otworu, świecąc po ścianach korytarza. Kros wcisnął się za nim. Zaczęli 

przeszukiwać pomieszczenia. Kros zwrócił uwagę Dana na pył pokrywający podłogę. Nigdzie 

nie napotkali żadnych ludzkich śladów. Dotarli do kilku zawałów, które uznali za szczelne 

gdyż nie było ruchu powietrza. W jednej z komnat zauważyli otwór na środku podłogi 

ocembrowany kamienną podmurówką i przegrodzony metalową kratą. Dan poświecił w głąb 

studni, nie dojrzał dna. Kros nachylił się nad kratą i wyczuł ruch powietrza w górę. Wciągnął 

zapach studni w nozdrza, a potem jeszcze raz. 

– Kanibale, …dawno, nie dziś.  

Dan obejrzał kratę, wyglądała na solidną. Była jedynym metalem, na jaki natknął się w tej 

okolicy. Umieścił czuwak w pobliżu kraty. 

Sprawdziwszy podziemia, Dan wprowadził Krosa do wnętrza wieży. Olbrzym z chęcią 

spoglądał przez szczeliny okienne na otaczającą okolicę. 

Kros chwilę klecił w swojej głowie wypowiedź, by przekazać ją jednym ciągiem.  

– Dan, dobrze. Ja tu chodzić, patrzeć kanibale.  

Zwiadowca uśmiechnął się do Krosa. Pokazał mu, jak się włącza i wyłącza latarkę, po 

czym zaprowadził go do wyjścia na zewnątrz wieży. 

Już poza obrębem wnętrza zwrócił się do olbrzyma. – Potrzebuję pomocy dzisiejszej nocy. 

– Dobrze. Ty budzić. – Kros przedukał swoje myśli. 

Dan zszedł na dół do obozowiska. Dingos, tak jak zwykle nie było. 

 

Po przespaniu połowy nocy, Dan wyszedł na dach wieży i zaczął wypatrywać 

przybywającej sondy. Znajdowała się jeszcze w znacznej odległości, co najmniej godzinę 

lotu. Dzisiejsza noc była bezksiężycowa, mimo to gwiazdy silnie świeciły na bezchmurnym 

niebie. Powietrze zdążyło oddać swoją wilgoć, wszystko wydawało się bardzo bliskie, na 
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wyciągnięcie dłoni. Cała okolica tkwiła w bezruchu, nawet z obozu karawan nie było słychać 

odgłosów sadaków. Tylko labirynt żył, przemykające cienie, zimne nikłe światło, stłumione 

odgłosy. 

Po godzinie Dan zaczął ponownie lokalizować sondę, była ona już nad skalnym ostańcem, 

gdzie poprzednio lądował. Uruchomił radiolatarnię i rozpoczął naprowadzanie na poprzednio 

wybrane lądowisko w pobliskim zagłębieniu.  

Obudzenie Krosa było formalnością, bo wstał na odgłos kroków Dana.  

Po godzinie kończyli kotwienie sondy. Dociążona, oparła pałąki z płozami o podłoże. Do 

sondy ładowali worki z solą, a wyjmowali pojemniki z wodą, żywność oraz worek 

z narzędziami stworzonymi przez AKara. Dan pogrzebał w nim, szukając zamówionej 

maczety. Po chwili miał już ją w ręku, wyciągnął z pochwy i podał Krosowi. Olbrzym 

z respektem obejrzał ostrze. Dan podał pochwę maczety. 

– Dar dla Krosa – powiedział zwiadowca, potwierdzając swój przekaz gestem. 

Olbrzym przyjął z wdzięcznością, dziękując skinięciem głowy. Dan zastanawiał się nad 

reakcją Krosa na sondę, póki co, nic nie wykraczało poza wyobraźnię olbrzyma. Pracę 

wykonywał systematycznie i spokojnie.  

Po zakończeniu przeładunku, zaczął tłumaczyć. – Rano woda, żywność do obozu. 

Olbrzym kiwnął głową. 

– Worek do wieży. 

Dan uzyskał ponowne potwierdzenie. 

– Ja wrócę późnym ranem. …W porządku? 

– Dobrze, Dan. Ty wrócić późno rano. Kros zrobić. 

Dan zaczął przygotowywać sondę do startu. Odpiął liny cumownicze i wsiadł do kabiny. 

Kros obserwował jego poczynania z granicy linii skał otaczających lądowisko. Dan pomachał 

mu ręką z wznoszącego się transportowca.  

Zgodnie z procedurą, najpierw użył silników manewrowych, gdy osiągnął odpowiednią 

wysokość, uruchomił wirnik napędu głównego. Rejon ostańca osiągnął szybko. Kadłub sondy 

został skierowany do miejsca kotwiczenia. Dan wykorzystał istniejące już zaczepy do 

ustabilizowania pozycji transportowca. Po chwili zajął się ładunkiem dla lądowiska bazy. 

Wyładował konstrukcję dwóch masztów i dodatkowy osprzęt. Luki dociążył kamieniami 

z powierzchni ostańca, zaoszczędził w ten sposób trochę wodoru, którego nie trzeba będzie 

wypalać przy lądowaniu na Wyspie Kaktusa. Odprawił sondę, postanowił, że montażem 

sprzętu zajmie się rano. 
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– Co Flota robi, jak nic nie robi? Zadał głośno sobie samemu pytanie, na które znalazł 

szybką odpowiedź. – Śpi! 

Z przysłanego przez AKara sprzętu wyciągnął kolejny koc adiabatyczny i ułożył się do snu 

przy stercie ładunków. Pomyślał, że wyprawa nabiera tempa. Dan jak każdy typowy 

zwiadowca lubił, gdy się coś działo. Przez jego głowę, tuż przed snem, przemknęła myśl – 

Byle nie za dużo na raz. 

 

Rano, jeszcze w brzasku wschodzącego słońca, Dan kończył montować niski, 

dwumetrowy maszt nad północnym brzegiem ostańca. Anteny zestawu skierowane w stronę 

przekaźnika na przełęczy, miały nadawać i odbierać sygnały z tego kierunku. Drugi maszt 

został zwrócony na otwartą, południową pustynię. Jeszcze dwie pomocnicze anteny i cały 

teren otaczający kopalnię zostanie pokryty radiowym sygnałem. 

Nad lądowisko zbliżały się dwie sondy typu L. Uzupełnił ich zbiorniki zgromadzonym 

paliwem i dokonał transferu danych. Ta czynność zakończyła jego pracę na lądowisku, mógł 

więc wracać do obozowiska w rozpadlinie. Zwinięty koc przytroczył do plecaka, do którego 

dołożył trochę sprzętu obozowego, pamiętając o ubóstwie panującym w obozie. Zszedł 

znajomą drogą przez szczelinę, przy dnie poświecił latarką i odnalazł kałuże wody, zmoczył 

palce, słodka. Po chwili był już w drodze do obozowiska. 

Nastrój, jaki panował na dnie rozpadliny, nie należał do miłych. Pakos wydawał gderliwe 

dźwięki do Krosa. Olbrzym nieprzyzwyczajony do łajania, nastroszył się i odwrócił plecami 

do byłego zarządcy. Hara, siedząc na posłaniu, przysłuchiwał się monologowi, kręcąc głową. 

Dan zauważył brak chłopców, co go zdziwiło, bo przyniesiony przez nich nowy ładunek 

wody był przy stole. 

Zwiadowca przybliżył się do barłogu Pakosa. Chciał zadać pytanie, lecz został uprzedzony 

przez zrzędę. 

– Ci twoi idioci, szlachetne sługi, dali się złapać na kradzieży sadaków. Mówiłem 

Krosowi, by im pałą wybił ten pomysł z głowy, ale nie posłuchał. Przyszli w nocy 

z ładunkiem wody i postanowili ci przyprowadzić po sadaku. Nad ranem były krzyki 

w obozie. Kros mówi, że kogoś złapali. 

Olbrzym podszedł do Pakosa i przekazał szybki komentarz w swoim ojczystym języku, 

który sprawnie przetłumaczył starzec. 

– Kros mówi, że musieli próbować okraść dobrze strzeżoną karawanę z niewolnikami. 

Strażnicy prawdopodobnie ich złapali i dołączyli do więźniów. Karawana czeka nadal na 

swoją kolejkę do twierdzy. Ta durna pała chce ich uwolnić – dokończył gniewnym tonem. 
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Dan kiwnął na Krosa, obaj udali się na wieżę. Olbrzym wskazał stronę obozowiska, 

z którego dochodziły głosy w nocy. Zwiadowca wyciągnął skaner, nakierował na 

koczowisko, wyregulował ostrość. Skłonił olbrzyma, aby przyłożył oczy do okularów 

skanera. Kros, widząc zbliżenie, wyciągnął rękę przed siebie i zaczął komentować obrazy. 

Dan stwierdził, że potrzebuje wsparcia. Wyciągnął z plecaka przenośną konsolę z ekranem, 

podpiął ją do skanera. Zwiadowca kierował aparatem, a Kros wpatrzony w ekran 

komentował. Uzgodnili rejon obozowiska. Dan za pomocą konsoli szybko odnalazł jedną 

z sond typu L. Nakierował ją na obóz, ale widok z góry dla Krosa nie był typowy. Dan użył 

skanera pobliskiej sondy krążącej nad dachem wieży. Uniósł rękę i pomachał. Kros po chwili 

uczynił to samo. Dan dał zbliżenie ich twarzy. Olbrzym mruknął z zaskoczenia. Chwilę 

później wspólnymi wysiłkami odnaleźli dwie przycupnięte sylwetki w grupie niewolników, 

jedna szczuplejsza, druga tęższa. Chłopcy mieli spuszczone głowy pozbawione zwojów szmat 

przykrywających zwykle ich włosy. 

Po chwili wątpliwości Kros stuknął palcem w ekran. 

– Farel, Var. Oni.  

Dan, który do tej pory miał jeszcze pewne wątpliwości, uznał że są to młodzi Dingos. 

Nakierował znaczniki na sylwetki chłopców i wydał polecenie. 

– Xyloks, trzymaj namiar na obiekty. 

X: Przyjęto do wykonania.  

Dan zlustrował okolicę zagrody niewolników i sprawdził pozycje strażników. Posterunki 

od kraju obozowiska, gęste już za dnia, zostały dodatkowo wzmocnione, natomiast po 

wewnętrznej stronie nadal było widać tylko sadaki z resztą wypoczywających poganiaczy 

i strażników. 

W głowie Dana zaczął się kształtować plan. Wejście do obozu, drogą ze szlaku od 

nadbrzeżnego miasta. Przemarsz główną ulicą, dojście do rejonu obozowania karawany 

niewolników, szybki odskok przez wzgórza i labirynt do obozowiska w zapadlinie. Za 

pomocą gestów oraz obrazów ekranu z konsoli Dan wyjaśnił swój plan olbrzymowi. Kros 

ochoczo z uśmiechem dużego łobuza zaakceptował go. 

– Tej nocy – upewnił się Kros. 

– Tak, nad ranem – potwierdził Dan. 

– Długa droga. 

– Zobaczymy. 

Po chwili w komnacie pod dachem przeglądali zawartość worka z narzędziami. Dwa sita, 

prototyp kilofa, motyki, szufli z drzewa utwardzonego żywicą i ostrzami z masy ceramicznej. 
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Kros z akceptacją oglądał narzędzia. Dan otworzył pojemnik z noktowizorem. Włączył 

zasilanie i po schłodzeniu osiągnął ostrość widzenia w podczerwieni. Podał aparat Krosowi. 

Olbrzym, trochę nieporadnie, założył opaskę na głowę. Dan pomógł mu przy okularach, po 

czym oddalił się do rogu i głośno tupnął. Odgłos dźwięku skierował twarz Krosa ku niemu. 

Dan wykonał kilka ruchów rąk oraz nóg. Zbliżył się do olbrzyma i zdjął mu okulary. 

– Oczy kanibala – wyraził swoją opinię Kros. 

Dan chwilę milczał, analizując to, co usłyszał. 

– Kanibale widzą w nocy, a ty, Kros? 

– Ja nie. Ja słyszę, czuję, …oni śmierdzą. 

Dan przepakował swój plecak na potrzeby nocnej eskapady. Wyciągnął futerał ze 

złożonym karabinkiem elektropneumatycznym, dobrał amunicję ogłuszającą o dużej masie 

pocisku wybuchającym gazem po trafieniu w cel. Dołożył kilka granatów hukowo-

błyskowych i wszystko przytroczył do plecaka. Z worka wziął sita, szuflę i worki na sól. 

Zeszli do obozowiska. Pakos nachylony nad Harem tłumaczył mu coś zawzięcie. Żołnierz 

odwrócił się na drugi bok, chcąc uniknąć napastliwości zarządcy. 

Dan podszedł do Pakosa, rzucił na jego barłóg sito, mówiąc. – Chcesz jeść i pić, to do 

roboty. Przesiewaj rum solny. 

Zarządcę, aż przytkało, ale po wdechu podjął tyradę. Kros stanął nad nim z paskudnym 

uśmiechem na twarzy. Zrzęda Pakos zamilkł. Olbrzym wziął w jedną rękę sito, w drugą 

zarządcę i przeniósł go na kupę iłu solnego wymieszanego z kamykami. Pakos obrażony, 

w milczeniu przystąpił nieporadnie do pracy.  

Dan z pomocą Krosa przemieścił Harę na stół. Po zdjęciu opatrunku ukazała się rana. 

Nadal obrzęknięta, nie miała jednak już rumieni charakterystycznych dla stanów zapalnych. 

Przeszczepiona skóra żyła i goiła się w jedną płaszczyznę wraz z naciągniętymi fragmentami. 

Przeźroczysty opatrunek pozwalał dostrzec odradzające się naczynia krwionośne. Tylko dwa 

miejsca na zakończeniu śródstopia były nabrzmiałe oraz zaognione. Dan naciął je, wypłynęła 

ropa. Wsunął dreny w nacięcia i przymocował je do skóry. Wyciągnął tubę z maścią. Kros 

powstrzymał jego dłoń. Po chwili przyniósł swój specyfik. Prowizoryczny pojemnik zawierał 

mieszaninę tłuszczu i elementów roślinnych.  

Dan posmarował jedną rankę swoją maścią, drugą Krosa. Olbrzym przyjął to z uśmiechem.  

Dan zajął się pakowaniem swoich rzeczy. Kros, spełniając prośbę Hary, wyniósł go do 

słońca i usadził na kamieniu. Po chwili olbrzym z szuflą i drugim sitem dołączył do Pakosa. 

 

Dan wyszedł z rozpadliny, od razu złapał zasięg na komunikatorze. 
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– AKar, co tam u ciebie? 

– Śpiewak wywija maczetą, sam napełnia zbiornik codziennie. …No i śpiewa do Xyloksa 

przez komunikator. Xyloks puszcza mu te kawałki ze starego walca. Destylarnia pracuje, 

a etanol płynie. Zamontowałem nawet panele słoneczne. Znalazłem ich cały kontener 

w ładowni. Pewnie gdybym poszukał, to znalazłbym też drugi. Zaczynam się nudzić. 

Batyskaf czeka na ciebie wraz z dyrektorem Lac Rasem, który straszy, że jeśli się natychmiast 

nie odezwiemy, to nam poważnie obetnie fundusze na rozwój. 

– Chemia organiczna i gromadzenie drewna z plaży powinny cię zająć do mego powrotu. 

Za dwa dni będę w drodze powrotnej. Jest jeszcze jedna sprawa. Dziś w nocy idę na nocną 

akcję. Potrzebuję twoich oczu. Xyloks przerzuci ci obrazy termiczne, lecz potrzebuję 

aktywnego suflera. 

– W porządku, masz zapewnioną moją pomoc. Przypominam, że również dziś w nocy 

pojawi się kolejna dostawa. 

– Wiem. Wykorzystam XL-a do transportu podczas akcji. 

– Dbaj o siebie, nie daj się zabić. Nie mam zamiaru sam utknąć na tej planecie. 

Dan wróciwszy na dół do obozowiska, zastał sytuację unormowaną. Pakos zarządzał pracą 

Krosa i Hara. Ci dwaj przesiewali, ładowali worki, a zarządca życzliwie im doradzał, jak to 

najlepiej robić, sam podjadając w tym czasie z tuby pastę mięsną. 

Dan wskoczył na swoje legowisko i rzucił jeszcze jedną tubę Pakosowi. Sam zajął się 

przeglądaniem zdjęć z okolicy. 

Koniec południowego żaru zastał wszystkich w pozycji leżącej. Nie było sensu ruszać się 

wcześniej. Tu, na pustyni, żyje się zgodnie z jej rytmem, oszczędzając wodę i energię. Dan 

zarzucił plecak, podszedł do Krosa. Mimo przymkniętych oczu olbrzym nie spał. 

– Już czas. 

Kros bez komentarza podniósł się, włożył saperkę za pas do tyłu, podniósł maczetę 

i wsunął do pochwy, przez plecy przewiesił swojego gnata. Otrząsnął się, przetarł dłonie, był 

gotów do drogi. Po wyjściu chciał się skierować na wzgórza, lecz Dan go powstrzymał. 

Wyciągnął konsolę, wrzucił obraz skalnego ostańca, a potem wykonał gest lotu. Kros stał 

chwilę, przestępując z nogi na nogę, ale szybko podjął decyzję, ruszyli. 

Pod szczeliną skalnego ostańca Dan pokazał Krosowi skrytkę na linę zakończoną kotwicą 

i zademonstrował, gdzie ją zarzucać. Wyszedł na skalną półkę, zrzucił sznurową drabinkę. 

Dan systematycznie oprowadzał Krosa po lądowisku. Spuścili na linach cały pozostały zapas 

wody i ukryli go w skrytkach u podstawy ostańca.  
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Zachód słońca zastał ich siedzących na krawędzi skały. Kros mimo swojej olbrzymiej 

postury był wrażliwy na otaczający go świat i dostrzegał jego piękno. 

 

Po czterech godzinach snu, Dana zbudziła wibracja komunikatora. W oddali, zwiadowca 

dostrzegł lekko pulsujące, zielone światełko. Po chwili nad ich głowami kołowała sonda XL, 

schodząca w dół. Kros trzymał się Dana. Zwiadowca, wiedząc, że mają duży limit czasu, nie 

spieszył się, wprowadzając olbrzyma w szczegóły każdej czynności. Przeładowali ładunek, 

dociążając sondę kamieniami, Dan miał zamiar zapełnić ją jutro wieczorem iłem solnym. 

Zwiadowca ulokował Krosa w kabinie sondy, przypinając go pasem. Sam usiadł z drugiej 

strony, zwolnił sprzęgi automatyczne, zaczęli się powoli unosić. Włączył reflektor na 

podczerwień, omiótł teren przed sondą. Na ekranie pojawiły się rozbłyski konturu rzeźby 

terenu. Dan wydłużył czasowe podtrzymanie i uzyskał ostry obraz. 

Nabierając wysokości, przelecieli nad rozpadliną. Dan zwrócił uwagę Krosa na wieżę. 

Przez szyby kokpitu zaczęli dostrzegać kontury twierdzy i dalekiego koczowiska karawan. 

Dan przeszedł na bierny odczyt termowizyjny. Kros cały czas obserwował jego ruch i reakcję 

sondy. Zwiadowca położył rękę Krosa na manipulatorze, zaczął nią kierować. 

– Delikatnie. Powoli. 

Kros szybko rozpoznał reakcję sondy na ruch manipulatora. Dan ograniczał się do 

dyskretnych korekcji z klawiatury. 

 

Nad obozem zwiadowca przejął stery, zwrócił uwagę na plamy ciepła, dał zbliżenie na 

sadaka i jego kontury stały się bardziej czytelne. 

– Xyloks, pokaż obiekty monitorowane. 

Ekran przesunął się do miejsca obiektów oznaczonych znacznikiem. Dan stuknął w ekran 

i skomentował. – Farel, Var. 

Kros mruknął. Dotarli do końca obozu przy szlaku do nadbrzeżnego miasta. Dan wskazał 

na dwa punkty cieplne. – Strażnicy. 

Kros kiwnął głową. Stuknął palcem w ekran. – Mój. 

– Dobrze – potwierdził Dan. 

W odległości dwóch kilometrów zaczęli schodzić na silnikach manewrowych. Dan odpiął 

pasy Krosa. Po chwili już stali na ziemi, a sonda oddalała się w głąb pustyni. Kros dał do 

zrozumienia, że na akcję jest jeszcze za wcześnie. Znaleźli sobie kamień i oparli o niego 

plecy. 

 



119 
 

Dan postanowił nawiązać kontakt ze swoim nocnym suflerem. 

– AKar. …AKar, jesteś tam? 

– Tak, obserwowałem was na ostatnim etapie podróży. Xyloks postawił mnie na nogi, gdy 

wystartowaliście z lądowiska. 

– W porządku, dla nas jest jeszcze za wcześnie. Prześpimy się, a ty w tym czasie zajmij się 

obozem. Xyloks wskaże ci cel, obserwuj i przypilnuj przedpola przed nami. 

– Śpijcie spokojnie, mam dużo kawy. 

 

Kros obudził Dana dotknięciem ręki. Zwiadowca w parę sekund był już przytomny. 

– AKar, zaczynamy. Za pięć minut będziemy na pozycjach wyjściowych. Jak się zbliżymy 

na pięćset metrów do wartowników, informuj. 

Dan dał znać Krosowi, że mogą zaczynać. Olbrzym prowadził, po pewnym czasie 

przystanął i zaczął wąchać. Wiatr wiał od obozu.  

– AKar, odległość? – zażądał informacji zwiadowca. 

– Sześćset metrów. Cel z lewej śpi. Cel z prawej biega po parę metrów w prawo 

i z powrotem, chyba chłopu zimno. 

Dan przekazał informacje Krosowi. Zrobił ruch ręki, zachęcając olbrzyma do założenia 

noktowizora.  

… 

– Dan, odległość do twojego celu czterysta metrów. Twój wspólnik zatacza koło do celu. 

– … 

– Dan, odległość dwieście metrów. … Cel z lewej zlikwidowany – informował AKar. 

Zwiadowca przyjął postawę klęczącą, rzucił kamieniem w prawo. Biegająca postać 

przystanęła i odwróciła się w stronę zwiadowcy. Dan zobaczył sylwetkę strażnika 

w celowniku, wykonał jeden cichy strzał. Pocisk uderzył wartownika w klatkę i bezgłośnie 

wybuchając gazem obezwładniającym. Dan podbiegł pochylony do leżącego Pazygana. 

Po chwili zwiadowca ubrany już w burnus strażnika stał na drodze. Kros podszedł do 

niego i poprawił mu zawój na głowie. Olbrzym trochę komicznie wyglądał w przykrótkiej 

szacie z gnatem przewieszonym przez plecy. 

– AKar, informacja – zażądał Dan. 

– Droga do obozu czysta. W środku przed obozowiskami karawan stoją lub leżą strażnicy. 

Dan z Krosem zaczęli iść przez obóz środkiem szerokiej drogi. Parę razy kierowano do 

nich słowa z mijanych koczowisk karawan. Kros kilka przemilczał, a parę skwitował 

soczyście w mowie Pazygan. 
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Dochodząc do obozowiska karawany z niewolnikami, zeszli ze środka drogi i zbliżyli się 

do prawej strony. Dan oparł się na Krosie, zaczął utykać. 

– Dan, jeden strażnik przed tobą. Odległość pięćdziesiąt metrów. 

Zwiadowca po zbliżeniu się na odległość dziesięciu metrów, podniósł karabinek 

opuszczony wzdłuż nogi. Strzelił, strażnik upadł na ziemię. Kros wszedł między sadaki. Dan 

skrajem namiotów kierował się do placu z niewolnikami. 

– Dan, dwóch strażników przed tobą, idą w stronę sadaków – naprowadzał AKar. 

Zwierzęta przed chwilą jeszcze leżały, ale zachęcone ukłuciami przez Krosa zaczęły 

wstawać i wchodzić na siebie. Powstał tumult, który olbrzym wykorzystał do rozpoczęcia 

przecinania pęt. 

Dan uderzył kolbą tył głowy strażnika wpatrującego się w stado. Drugi wartownik został 

powalony pociskiem, gdy próbował uspokoić zwierzęta. 

Zwiadowca kierowany przez AKara dotarł na skraj placu z grupą leżących niewolników. 

Rzucił za siebie odpalone dwie świece dymne. Zdjął burnus i zaczął się przemieszczać przez 

tłum postaci. Dotarł do Farela, przeciął mu więzy na rękach, wciskając w jego dłoń nóż. Sam 

przeszedł na skraj grupy, przyjmując pozycję strzelecką za małym kamiennym murkiem. 

Na przedpolu obozowiska trzech strażników wpatrywało się w światła błądzące po ziemi. 

To AKar przy wykorzystaniu reflektorów sondy dawał popis swoich zdolności artystycznych, 

modulując strumień świateł przesłonami, wielokrotnie je załączając i wyłączając. 

Dan z zajętej pozycji strzeleckiej oddał trzy szybkie strzały w kierunku strażników, 

powalając ich na ziemię. Z grupy niewolników wyszedł wyswobodzony Farel i Var, za nim 

podążały dwie niewielkie sylwetki. Chłopak oddał nóż zwiadowcy. Przed Danem pojawiła się 

wysoka sylwetka z wyciągniętymi, związanymi rękami. Zwiadowca w odruchu przeciął 

więzy i wcisnął nóż w ręce niewolnika. 

– Dan, droga na wzgórza wolna. W obozie ruchy. Przyspieszcie ucieczkę – ponaglał AKar.  

Przez rozwalony mur zaczęły przedzierać się sadaki poganiane przez Krosa. Olbrzym 

uformował je w stado, popędził w stronę otwartej przestrzeni. Farel i Var pospieszyli 

z pomocą, nadając okrzykami oraz kamieniami pożądany kierunek oraz tempo. W pewnym 

momencie Kros wskoczył na sadaka, zaczął go dopingować gnatem. Szybko zajął miejsce na 

czele peletonu zwierząt, które wydając ryki podążyły za przewodnikiem. 

Dan złapał Farela i Vara, zaczął ich popychać na prawo od szlaku zwierząt, znaczonego 

kłębami pyłu podnoszonego kopytami. Zastosował tę samą metodę, co Kros. Pogonił 

uciekinierów, a potem stanął na czele ucieczki. Dobiegli do grupy kamieni, Dan zajął pozycję 
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strzelecką. Grupa ucieczkowa liczyła cztery osoby. Przywołał Farela i wydał rozkaz marszu 

do obozowiska w rozpadlinie. Sam zaczął osłaniać ucieczkę. 

– Dan, w obozie bójka między niewolnikami, a strażnikami. Nadal nie ma pogoni, parę 

osób biegnie za sadakami. 

Zwiadowca podjął czujny marsz, przystając co chwilę i kontrolując sytuację w okolicy. 

Starał się cicho przemykać między ruinami za grupką chłopców. W pewnym momencie 

poczuł dziwny zapach. Założył okulary noktowizora. Zobaczył pochylone sylwetki 

przemykające między stertami kamieni, starające się przeciąć drogę grupie Farela. 

– Dan, duża grupa z lewej, nie wiem skąd się pojawili. Przyspieszają – informował nocny 

sufler. 

Dan również zwiększył szybkość, zajął pozycję na stercie gruzu i głośnym okrzykiem 

ostrzegł Farela. – Uciekać! Kanibale!!!  

Grupa chłopców szaleńczo przyspieszyła, natomiast nocni łowcy zmienili cel polowania. 

Zaczęli zataczać krąg wokół Dana, chcąc odciąć mu drogę ucieczki. Zwiadowcy szlak do 

obozowiska zagradzała grupka stojących postaci. Kanibale nie kryli swej obecności, licząc na 

swoją liczebną przewagę i zamknięty sak obławy. 

Dan wyczekał do chwili, gdy grupa zbliżyła się na odległość rzutu. Posłał im jednym 

ciągiem dwa granaty hukowo-błyskowe. Następnie obrócił się do tyłu, by strzelić w twarz 

postaci wdrapującej się na stertę kamieni. Posłał jeszcze parę strzałów w kierunku 

wyprostowanych kanibali. Nie sprawdzając efektu, podjął ucieczkę. Przebiegł przez grupkę 

oślepionych kanibali, torując sobie drogę kolbą i nogami. Po przebiegnięciu parędziesięciu 

metrów zajął nową pozycję obronną. 

– AKar, daj światło na napastników – zażądał zwiadowca. 

– Wykonuję! 

Po chwili przytomni kanibale uciekali przed światłem reflektorów sondy, oślepieni, wili 

się na ziemi. 

Dan podjął szybki marsz do obozowiska. Już na skraju rozpadliny odezwał się do suflera.  

– AKar, meldunek!  

– Czwórka dotarła przed tobą, wspólnik z sadakami grasuje na zachodnich wzgórzach. 

W obozowisku walka dogasa, uciekła z niego jeszcze jedna grupa, pobiegła tropem sadaków. 

Okolica czysta. Xyloks przejmie obserwację terenu wokół rozpadliny. …Ja idę spać. Pomyśl 

szefie o podwyżce. Batyskaf czeka! 

– Dziękuję, AKar. Koniec przekazu. 
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Rano Dan obudził się na swojej półce. Półleżąca pozycja, którą przyjął podczas snu, 

pozwalała mu obserwować obozowisko. Pakos i Hara leżeli na swych barłogach. Środek 

obozu zajmowała stłoczona grupka czterech osób. W bliskości szukali ciepła 

i bezpieczeństwa. Dan rozpoznał Vara oraz Farela. Zbudzony chłopak wyplątał się 

z kłębowiska nóg i rąk. Wyraźnie zadowolony podbiegł do Dana. Zwiadowca ruchem ręki 

uciął jego podziękowania. 

Wskazał na dwie nowe osoby, zapytał. – Kto to jest? 

– Przyjaciele – pospiesznie odpowiedział młodzieniec. 

Farel zamilkł, szukając w swoim zasobie słów dalszych wyjaśnień. Dan uznał krótką 

informację za wystarczającą, wskazał wodę i na grupę chłopców. Farel ochoczo podjął 

obowiązki. 

Po chwili dno rozpadliny było pełne ruchu i odgłosów jedzenia. Chwilowo nerwową ciszę 

spowodowały intensywne odgłosy schodzenia do rozpadliny. Postać Krosa z przewieszonym 

przez ramię udźcem z zadu sadaka wywołała entuzjazm pośród młodych Hanów. Podeszli do 

olbrzyma, wyrażając swą wdzięczność i podziw. Kros poinformował młodzieńców swoją 

łamaną mową, że do kradzieży sadaków muszą jeszcze dorosnąć i zmądrzeć. Wzięli się za 

karawanę niewolników, którą nawet on sam pozostawiłby w spokoju, ze względu na dużą 

eskortę strażników. Farel opowiedział, że wybrali obóz z najbardziej tłustymi sadakami. Kros 

dosadnie skomentował, że myślą tylko o swoich brzuchach. 

Olbrzym podszedł do Dana i u jego stóp zrzucił udziec. 

– Dobra wyprawa. Dobra walka – podsumował z uśmiechem na twarzy i wybitnie 

zadowolonym tonem. 

Całe zamieszanie przerwał głos znad rozpadliny. Na krawędzi urwiska ukazała się czarna 

postać, wydawała pokojowe okrzyki i machała pustymi rękami. 

Pakos skierował głowę w stronę sylwetki i osłaniając ręką oczy przed słońcem, wydał 

opinię. – Negryci! Pieprzeni Negryci. 

Dan wskazał mu środek rozpadliny, wydając bezgłośne polecenie. Przywołał Krosa. 

Trzymając się cienia, weszli razem w podziemny korytarz. Po przejściu do wieży, ze 

szczeliny okiennej zobaczyli wysoką postać czarnego mężczyzny przemawiającego do 

Pakosa. Nieco dalej od krawędzi, przykucnęła grupka ośmiu postaci. Dan stwierdził, że 

wojownicy są słabo uzbrojeni. Pomyślał o dodatkowej grupie uciekinierów z karawany 

niewolników. Wyszedł z wnętrza wieży, mając za plecami słońce i Krosa. Odezwał się, co 

wywołało objawy paniki wśród Negrytów, ich wódz uspokoił sytuację. Podjął dalsze 

negocjacje, ale już z Danem. 
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Zwiadowca zszedł ze wzniesienia gruzowiska, przybliżył się do mężczyzny, trzymając 

karabinek przed sobą, z lufą opartą o przedramię lewej ręki. Stanął przed nim w odległości 

pięciu metrów, starając się, by jego postać zasłaniała go przed ewentualnymi rzutami kamieni. 

Wódz wyciągnął zza pasa nóż Dana i po przemowie w swoim języku złożył go przed sobą. 

Cofnął się do grupy towarzyszy, ponowił deklarację, przyklękając. Negryci przyjęli podobną 

postawę. Dan podszedł do noża, schował go do pochwy, co zostało skwitowane cichym 

szeptem między postaciami. 

Po skarpie do góry szedł Pakos wypychany przez Farela i Vara. Widząc już spacyfikowaną 

sytuację, przystąpił do obcesowego przesłuchania wodza. 

Otrzymawszy parę odpowiedzi, zwrócił się do Dana. 

– To Negryci z oddziału, który napadł na karawanę soli. Udałoby się im ją obrabować, ale 

dostała wsparcie od strażników nadchodzącej karawany niewolników. Po przegranej bitwie 

dołączono ich do grupy niewolników konwojowanych do twierdzy. Tam w nocy uwolniłeś 

ich wodza, a właściwie wojownika, którego słuchają, bo on rozciął im więzy. Jest ich 

dziewięciu nerudinów, czyli młodych-walecznych. Chcą ci okazać swoją wdzięczność, ale nie 

mają kóz i są daleko od swoich obozowisk. 

Po wzięciu oddechu Pakos dołożył jeszcze swój komentarz. – Zwykłe pieprzenie czarnych. 

Trzeba się ich szybko pozbyć, mogą na nas ściągnąć kłopoty. 

Dan podał skaner optyczny Krosowi i wskazał na wieżę. Olbrzym szybko się oddalił. 

Pakos dalej pokrzykiwał, wymachiwał rękami, prowadząc przesłuchanie wodza. Po chwili 

wrócił Kros, oddając skaner, pokręcił głową. 

Dan zbliżył się do Pakosa i wodza. Zarządca zwrócił się zwiadowcy. 

– Mówię im, że okazali ci wdzięczność i mogą sobie już pójść, ale te uparte osły zwlekają. 

Negrytom nie można wierzyć, oni ciągle napadają na karawany soli, a tym podwinęła się 

noga i są pokorni, ale to oczywisty fałsz. 

Po chwili zastanowienia Dan zwrócił się do Pakosa. 

– Przetłumacz swą opinię, słowo w słowo, wodzowi. 

Pakos, trochę lękliwie patrząc na Negrytów, przetłumaczył dosyć wiernie swoją 

wypowiedź. Wódz już bezpośrednio stanął przed Danem i wypowiedział swój stanowczy 

sprzeciw. 

Dan gestem przerwał wypowiedź i skierował dłoń na swoją pierś. – Dan. 

– Mulkar – odpowiedział Negryta. 
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Dan wyciągnął rękę w stronę wodza. Wojownik ujął dłonią jego przedramię. Zwiadowca 

odwzajemnił gest. Lewą ręką wykonał znak zaproszenia do obozowiska. W obozowisku 

nerudinowie zasiedli w półkolu z Mulkarem po prawej stronie. 

Dan przywołał Farela i Vara. Dał im pełny pojemnik i kubek, wskazał w kierunku 

siedzących. Przy nalewaniu wody chłopcy nawiązali kontakt ze swoimi towarzyszami 

minionej niewoli. Zostali rozpoznani oni i starsi chłopcy. Dan przywołał młodzieńców, 

pokazał im jak rozpakować batony żywności. Po chwili rozdzielali je wśród nerudinów. Gdy 

zabrakło wody, Dan dał znak Krosowi. Olbrzym przyniósł kolejne dwa pojemniki i postawił 

je przed wodzem, dołączył swój kubek na wodę. Dan zaczął liczyć ludzi w obozowisku, 

skończył na siedemnastu. Głośno myślał. – Coś z nimi trzeba zrobić. 

Wezwał Farela, wydał mu polecenie marszu po wodę do skrytek pod skalnym ostańcem. 

Chłopak zaprotestował, twierdząc, że już je wszystkie opróżnili. Dan dał znak Krosowi. 

Olbrzym za pomocą kułaków przekonał chłopca, że ponownie są pełne pojemników z wodą.  

Farel i Var z nowymi towarzyszami spiesznie udali się do skrytek. Kros pożegnał ich, 

jednocześnie ostrzegając, że jeżeli nie wrócą przed południem z wodą, to mogą już się nie 

pokazywać. 

Dan wyciągnął nowe worki i narzędzia, porozmawiał z Pakosem. Po chwili nerudini 

przesiewali ił, a nawet pod nadzorem zrzędy zaczęli się wgryzać w ścianę za pomocą kilofa. 

 

Dan kiwnął na Krosa i obaj udali się na wieżę. Po dotarciu do górnej komnaty olbrzym 

penetrował bliskie przedpole za pomocą skanera optycznego. Dan natomiast wystawił 

zewnętrzną antenę przez szczelinę w stronę masztu na lądowisku skalnego ostańca. Po 

uzyskaniu sygnału zwrotnego nawiązał łączność.  

– Xyloks, melduj. 

X: Z obozu karawan wyszło parę oddziałów, penetrują zachodnie wzgórza, nie dotarli do 

rejonu labiryntu. 

Dan nakierował sondy na wzniesienia. Po chwili miał już obrazy. Strażnicy na sadakach 

podjeżdżali do szybów na zachodnim wzgórzu, wyciągali kopaczy, szukali niewolników oraz 

zagubionych zwierząt. Robili to brutalnie, próbując siłą wymusić informacje. Odnaleźli kilka 

żywych zwierząt, natknęli się też na padlinę z ubitych sztuk. Powstał popłoch, górnicy zaczęli 

uciekać w głąb wzgórz, lecz strażnicy doganiali ich na sadakach. 

Dan stwierdził, że operują trzy grupy, jedna wzdłuż zachodniej drogi, druga w centrum 

wzgórza, a trzecia w części przyległej do labiryntu. Słońce stało wysoko. Zwiadowcę 
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ciekawiło: Czy strażnicy przerwą poszukiwania w czasie skwaru? Czy je wznowią po 

południu? Na jakim obszarze? Odpowiedzi mogły dostarczyć tylko najbliższe godziny. 

Po pewnym czasie strażnicy zwolnili tempo przeszukiwania terenu i zaczęli nawet 

opuszczać wzgórza. Uformowali trzy kolumny, prowadzili nieliczne odnalezione sadaki, 

wlekli też ze sobą zbiegłych niewolników i niektórych kopaczy powiązanych sznurami. 

Po ich przybyciu do koczowisk na środkowym trakcie wiodącym przez obóz, uformował 

się tłum, który rozpoczął wiec. Każda niezależna karawana kierowała się przede wszystkim 

swoim interesem. Ogół właścicieli był zadowolony, że nocny napad nie dotyczy ich 

osobiście, dlatego poranną wyprawę karną na wzgórza uznali za wystarczający odwet. 

Jedynie wódz ograbionej karawany niewolników był nadal nieusatysfakcjonowany, bo 

poniósł największe straty w sadakach i niewolnikach, które nadal nie zostały 

skompensowane. Zapowiedział kontynuowanie po południu przeszukiwania wzgórz oraz 

zemstę na winnych. Wzywał do udziału w krucjacie przeciwko wyrzutkom. 

Dan na podstawie obrazów oraz fonicznej analizy Xyloksa wyrobił sobie zdanie na temat 

panującej sytuacji. Z obozu wyjedzie wyprawa, ale nie wiadomo jak liczna i w jakim 

kierunku. Nawiązał rozmowę z Krosem. Mimo problemów językowych olbrzym dał znać, że 

jest takiego samego zdania. Zwrócił uwagę Dana na obszar labiryntu. Zwiadowca wrzucił na 

ekran konsoli rzut z góry ruin. Kros wskazał dogodne miejsce na zasadzkę. Dan stwierdził, że 

lepiej rozbić wroga z dala od obozu w rozpadlinie, zachowując w ten sposób jego istnienie 

w tajemnicy. Sama obrona wieży mogłaby spowodować ściągnięcie posiłków z koczowisk. 

Wybicie patrolu w labiryncie zakończyłoby również penetrację wzgórz przez strażników. 

Zasadzka może się udać tylko wtedy, gdy karna wyprawa nie będzie liczna i nerudinowie 

zdecydują się na wspólną akcję. 

Dan zwrócił się do Krosa. – Przyprowadź Mulkara. Przynieś Pakosa.  

Kros bez słowa poszedł do obozu. Po chwili słychać było już Pakosa taszczonego przez 

olbrzyma. Mulkar szedł za nimi. Kros postawił Pakosa przed Danem. 

Zwiadowca odezwał się do zarządcy. – Tłumacz słowo w słowo. 

– Dobrze. Ale co to za powód, by mnie taszczyć tutaj? – zrzędliwie skomentował urażony 

starzec. 

– Rano strażnicy byli na wzgórzach – rozpoczął Dan. 

– Widzieliśmy ich – potwierdził Mulkar. 

– Po południu mogą przyjść tutaj. Chcemy zrobić zasadzkę w ruinach labiryntu. Tylko 

wtedy, gdy nam pomożecie i jeżeli strażników nie będzie za dużo. – Wypowiadając te słowa, 

zwiadowca bacznie obserwował reakcję Negryty. 
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– Neru winni ci wdzięczność! Nasze włócznie, których nie mamy będą walczyć dla ciebie! 

– Młody wódz, szybko podejmując decyzję, jednocześnie zwrócił uwagę na istotny 

techniczny problem. 

– Nie mamy dla was broni, dlatego musimy zrobić zasadzkę. Kros wyjaśni ci wszystko – 

wyręczył się Dan. 

Olbrzym pociągnął do okiennej szczeliny Mulkara i zaczął tłumaczyć. Wódz dodał kilka 

swoich uwag. Kros i Mulkar chcieli niezwłocznie ruszać w teren zasadzki, ale Dan ich 

powstrzymał.  

– Zaraz będzie upał. Strażnicy ruszą po południu. 

Wszyscy zeszli na dół do obozowiska. Dan zauważył napełnione worki. Przypomniał sobie 

o nocnym transporcie. Po chwili wszyscy taszczyli worki z iłem solnym na lądowisko. 

Dwie tury wystarczyły, aby przynieść cały ładunek zgromadzony dla sondy. 

Po przybyciu chłopców z ładunkiem wody, Dan podszedł do Krosa i używając jego 

systemu komunikacji, oznajmił. – Woda, żywność …wieża. 

Kros pogonił chłopców do przenoszenia zapasów. Mulkar z nerudinami zaczęli tworzyć 

broń, wykorzystując szczątki sadaków. Z żeber tworzyli sztylety, zaś z goleni maczugi. Dan 

podrzucił im resztę linki z plecaka, kilof, szuflę i motykę. Kros podszedł do Mulkara, 

obdarzył go saperką. Wódz przyjął dar, od razu wykonał parę ruchów, by określić 

przydatność broni. 

Farel i Var, widząc przygotowania, zaczęli szukać kamieni zdatnych do ich zamachowych 

proc. Dan wydał porcje żywności oraz wody, następnie ogłosił sjestę. Zabrał swój sprzęt 

i udał się do wieży. Rozłożył koc adiabatyczny, a  na nim konsolę. 

Zwiadowca zaczął wywoływać AKara. 

… 

– Co tam, Dan? – zapytał technik. 

– Szykuje się nam mała bitwa, mniej więcej za trzy godziny – zagaił zwiadowca. 

– No to jeszcze zdążę załadować XL-a, będziesz go miał w następną noc – skomentował 

spokojnym głosem sierżant, widocznie nie zaskoczony rozwojem sytuacji. 

– Ładuj wodę i żywność w proporcji dziewięć do jednego, bez paliwa, możesz dorzucić 

trochę narzędzi oraz worki na sól. 

– Kończą się i zaczynają być problemy z pojemnikami na wodę – klarownie informował 

technik. 

– To pomyśl i rozwiąż ten problem – spokojnie zareagował Dan, wiedząc, że 

prawdopodobnie AKar ma już obmyślony sposób załatwienia sprawy, lecz jedynie droczy się, 
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by być docenionym w jego oczach. Niemniej dorzucił swój pomysł. – Może większe 

zbiorniki na lądowisku. Na pewno dasz sobie z tym radę. 

– No przecież. Jedynie informuję cię, byś nie pomyślał, że tu nic nie robię. – AKar ostatnie 

słowa podkreślił sarkastycznym tonem, ale po chwili już całkiem spolegliwie oświadczył. – 

Daj znać, gdy będziesz potrzebował ponownie suflera. 

– Dobrze. Koniec przekazu. 

… 

– Xyloks, meldunek – zażądał Dan, mówiąc do komunikatora. 

X: Obóz bez zmian. Brak aktywności. Sondy gotowe. 

– Xyloks, daj obóz. Zbliżenie na koczowisko karawany niewolników – zażądał Dan 

wpatrzony w ekran swojej konsoli. 

– … 

– Xyloks, przelicz strażników. 

X: Prawdopodobnie trzydzieści dwa obiekty wykonujące funkcje strażnika. 

– Xyloks, ilość sadaków w obozowisku? 

X: Dwadzieścia osiem sztuk zwierząt dużych. 

– Ilość niewolników? 

X: Czterdzieści dwie osoby. 

– Xyloks, stała obserwacja sadaków i strażników. Meldować o dużych przemieszczeniach 

poza koczowiskiem karawan. 

X: Przyjęto do wykonania. 

Dan ustawił komunikator na budzenie za dwie godziny, po czym zasnął. 

Obudziła go obecność Krosa. Olbrzym klęczał przed konsolą i patrzył na ciemny ekran. 

Dan zachęcił go do ruchu palcem. Olbrzym dotknął ekranu. Dan następnie pokazał mu 

szybkie przesuwanie oraz zbliżenia. Kros po chwili sprawnie operował ekranem. Przeglądnął 

cały obóz. Znalazł dwa miejsca ożywienia, koczowisko karawany niewolników i jeden obóz 

zwykłej karawany. Przywołał Dana, pokazał mu miejsca formowania ekspedycji karnej. 

– Xyloks, meldunek – zażądał zwiadowca. 

X: Brak przemieszczeń poza obozem. 

Dan oznaczył drugi punkt aktywności.  

– Xyloks, określ ilość strażników. 

X: Dwadzieścia pięć osób. 

– Xyloks, ilość sadaków. 

X: Sześćdziesiąt pięć dużych zwierząt. 
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Kros podszedł do szczelin okiennych i powiedział. – Idziemy. Teraz. 

– Dobrze, idziemy – potwierdził Dan. 

Formowanie oddziału do wymarszu odbyło się sprawnie. Nerudinowie na jedno hasło 

pozbierali broń, którą sobie stworzyli i czekali na brzegu rozpadliny. Farel wraz z Varem 

pogonili swoich towarzyszy Hazu i Maku do pojemników z wodą. Praca na słońcu spowoduje 

pocenie, więc płyny trzeba będzie uzupełniać. 

Kros został chwilowo zatrzymany przez szybką wymianę słów z Harą. Żołnierz mimo 

niezagojonej rany zmajstrował sobie kule z długich kości sadaka, miał zamiar uczestniczyć 

w walce. Gdy nie uzyskał akceptacji olbrzyma, zwrócił się do Dana. Zwiadowca z jego 

wypowiedzi zrozumiał jedynie, że Hara nie chce umierać powoli. Dan, nie wdając się 

w długie dyskusje, zgodził się. Wyciągnął bandaż z zasobnika i do pięty żołnierza 

przybandażował płaski kamyk, tworząc obcas. Zabezpieczył w ten sposób śródstopie przed 

bezpośrednim kontaktem z gruntem. Po chwili pochód był już w drodze, zamykany przez 

kuśtykającego Harę wspierającego się na Varze. 

Pół godziny zajęła im droga do miejsca planowanej zasadzki. Kros wybrał zagłębienie 

terenu otoczone pozostałościami muru. Wjazd do doliny był długim wąskim przesmykiem. 

Jego najszersze miejsce pozwalało na jazdę tylko dwóch sadaków obok siebie. Środek doliny 

zajmowała ruina, pozostałość z niegdyś wysokiej wieży z przylegającą z tyłu rampą 

utworzoną ze zwalonego gruzu. Przód budowli zawierał sklepiony łuk bramy dawnego 

wejścia do wnętrza, teraz zasypanego rumowiskiem. 

Kros skierował nerudinów do budowy zwału kamiennego na brzegu ruiny. Miał on 

zapewnić osłonę i w odpowiednim momencie zostać zepchnięty w dół. Olbrzym 

z pozostałymi ludźmi wziął się za blokowanie nielicznych bocznych wyjść z doliny. Już 

metrowy murek stanowił zaporę dla sadaków będących zwierzętami równin. Dno doliny było 

otoczone fragmentami murów i zwałów gruzu wznoszącymi się na kilka metrów. Cechy 

terenu czyniły brzeg zagłębienia dostępny dla ludzi, lecz nieprzebyty dla sadaków. Kros 

uznawszy przeszkody za wystarczające, przeniósł pracę na okalające mury. Nad korytarzem 

wlotowym do doliny zaczęto budować serie murków, osłon, zwałów. 

Dan w tym czasie zajął swoją pozycję przy wejściu do przesmyku. Układając odpowiednio 

kamienie, stworzył szczelinę obserwacyjną. Jego pracę przerwał komunikator. 

– No Dan, ruszyli z obozu, naliczyłem pięćdziesiąt sześć osób na sadakach. Jadą razem, ale 

w dwóch kolumnach. Chyba mają dwóch wodzów. 

– W porządku, AKar, informuj o kierunku marszu. 

– Na razie podążają na zachodnie wzgórza. 
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Dan podszedł do Krosa. – Ruszyli z obozu. Dużo ich. 

Zwiadowca za pomocą dłoni przekazał ogólną liczebność wyprawy. 

Kros pomilczał i pokiwał głową. – Dużo. Kłopot – skomentował. 

– Poczekamy, zobaczymy – zadecydował Dan. 

– Zobaczymy. 

Przyspieszono pracę. Nad środkową częścią korytarza spiętrzono duży zwał kamieni, który 

po zepchnięciu miał zablokować drogę ucieczki z doliny. Była to pozycja Hary wraz 

z młodymi Dingos. Żołnierz zaparty plecami o mur, wypracowywał oparcie dla zdrowej 

stopy. Chłopcy układali kopczyki amunicji. Dan i Kros pracowali nad kamienną osłoną 

flankującą rampę, jedyną drogę wejścia na bastion po środku doliny. Mulkar z nerudinami 

tworzyli umocnienia przy wnęce bramnej dawnej wieży. Zabezpieczali flanki murkami, 

przetaczali głazy na przedpole, które miały stanowić zaporę przed czołowym atakiem 

jeźdźców na sadakach. 

Dan otrzymawszy kolejny komunikat od AKara, wrócił na swoją pozycję. Przyklęknął za 

murkiem, zaczął obserwować przez skaner kolumnę strażników. Widoczne były dwa oddziały 

z dwoma wodzami, które stanęły. Jeźdźcy zatoczyli krąg, rozpoczęli rozmowę. Dan widział 

ręce podnoszone w różnych kierunkach. Po chwili wodzowie poprowadzili swoje oddziały na 

różne szlaki. 

– Dan, wyprawa podzielona – komentował AKar, dysponując obrazami z niewidocznych 

sond, które krążyły wysoko nad wyznaczonym terenem. – Mniejszy oddział ruszył 

w kierunku zachodnim. Drugi, liczący dwadzieścia osiem osób, zmierza w waszą stronę. 

Zwiadowca zwołał naradę u podnóża bastionu. Poinformował Krosa i Mulkara o nowej 

sytuacji. 

Olbrzym oraz wódz przystąpili do wykonywania kolejnego punktu planu. Wybrali 

młodego szybkiego nerudina i udali się na przedpole dolinki. Znaleźli miejsce na stoku 

wzgórza, wojownik wykonał próbny przebieg do przesmyku. Zadowoleni z czasu, w jakim 

pokonał ten dystans, Kros i Mulkar podjęli wyprawę na dalekie przedpole miejsca zasadzki. 

Dan zza osłony przy korytarzu wejściowym, obserwował postacie wodza oraz olbrzyma, 

pojawiające się i znikające wśród ruin. Wabili patrol, zachęcając go do wejścia w obszar 

labiryntu. Po chwili wódz przemaszerował obok młodego wojownika, po krótkiej rozmowie 

zajął miejsce przy wylocie z dolinki. Kros wyłonił się z ruin już w bardziej przyspieszonym 

tempie. Przetruchtał obok nerudina, dał mu znak, że się zaczęło i może rozpocząć swoją 

sekwencję wabienia przeciwnika. 
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Młody wojownik przykucnął, po chwili wstał, rozpoczął niespieszny marsz w górę stoku 

wzgórza. W pewnym momencie stanął, wykonał kilka nieskoordynowanych ruchów, rzucił 

się do panicznej ucieczki w stronę wejścia doliny. 

Dan, obserwując oddział strażników, zobaczył, że uformowała się grupa pościgowa 

w składzie trzech jeźdźców na sadakach. Kolumna za nimi rozwinęła się w ławę 

i przyspieszyła tempo prowadzona przez wodza z długą czarną brodą. Mulkar wybiegł przed 

wejście korytarza, głośnymi okrzykami połączonymi z zamaszystymi gestami zachęcał do 

przyspieszenia tempa przez uciekiniera. Młody nerudin ostatni odcinek przebiegł sprintem, za 

nim do przesmyku wpadł Mulkar. 

Rozegrana scena spowodowała znaczne przyspieszenie grupy trzech jeźdźców. Wpadli oni 

w korytarz, mając cały czas w zasięgu wzroku uciekinierów. 

Czarnobrody wódz przezornie zatrzymał oddział przy wejściu do przesmyku. Jednak 

widok uciekinierów doganianych przez jego ludzi skłonił go do wydania rozkazu wejścia. 

Połowa oddziałów wjechała w korytarz. Gdy ostatni jeździec z pierwszej grupy opuszczał 

przesmyk, sam wódz na czele pozostałych ludzi wjechał w cieśninę. 

Trzem jeźdźcom wydawało się, że siedzą na karkach uciekinierom, gdy zza ruin na środku 

doliny wyskoczyło trzech nerudinów. Obrzucili kamieniami jeźdźców. Grad pocisków 

lecących w ich stronę zmusił do zmiany tempa oraz kierunku. Dało to czas Mulkarowi 

i młodemu nerudinowi do zajęcia pozycji obronnej pod bastionem. Szybko dołączyła do nich 

kontratakująca trójka. Mając liczebną przewagę oraz dostatek kamiennej amunicji, trzymali 

na dystans trzech jeźdźców, którzy zaprzestali szarży, starając się jedynie blokować zbiegłych 

niewolników, zagonionych teraz pod ruinę wieży. 

Po pojawieniu się w dolinie następnej grupy strażników, uformował się ruchomy kordon 

krążący na przedpolu pozycji obronnej, zajmowanej przez piątkę nerudinów. Strażnicy nie 

używali dzirytów, licząc na pojmanie zbiegłych niewolników. Nerudinowie zaczęli używać 

lżejszych kamieni, którymi mogli rzucać dalej, obierając za cel wierzchowce. Zmusiło to 

jeźdźców do utrzymywania dystansu i ciągłego ruchu. Trafione zwierzęta reagowały 

gwałtownymi podskokami oraz zmianami kierunku. W tym samym czasie z korytarza zaczęli 

wyłaniać się kolejni jeźdźcy z drugiej części oddziału. 

Dan zorientował się, że do przesmyku wjechał ostatni strażnik. Dał znak Harze. Żołnierz 

nacisnął plecami na mur, do jego wysiłku dołączyli Farel z Varem, kamienna ściana zaczęła 

się pochylać. Wstający Dan zauważył skalną lawinę spadającą na sadaka i jeźdźca. Zwał 

zablokował dalszą drogę dwóm ostatnim jeźdźcom. Jeden z nich wpadł pod stertę kamieni, 

drugi zdołał powstrzymać sadaka, próbując zmusić do ciasnego zwrotu. Dan obrał go za cel 
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pocisków swojego eletropneumatycznego karabinku. Dwa strzały wyeliminowały jeźdźca, 

a dwa następne ulokowane w zad sadaka, wegnały zwierzę pod kamienie rzucane przez Harę 

i chłopców. Droga ucieczki z doliny została zablokowana zwałem kamieni, ciałami jeźdźców 

oraz ich sadaków. 

W dolinie czarnobrody wódz zorganizował szarżę na grupę Mulkara. Jego rozkazy 

wydzieliły oddział dziesięciu strażników do bezpośredniego ataku, reszta jeźdźców 

zabezpieczała boki, by niewolnicy nie wymknęli się. Szarżujące sadaki musiały zwolnić 

między ustawionymi przez nerudinów głazami. Mulkar z towarzyszami w ostatniej chwili 

odskoczył pod sklepienie łuku. Z góry bastionu Kros ze swoim ukrytym oddziałem zepchnął 

lawinę kamieni na stłoczone sadaki z ich jeźdźcami. Następnie, grupa olbrzyma przystąpiła 

do rzucania celowanych salw kamieni. Ciężar i wysokość nadawały impet pociskom. Jedno 

uderzenie dobijało sadaka lub zabijało powalonego jeźdźca. 

Grupa Mulkara walczyła w zwarciu na wale powstałym z kamieni, ludzi i sadaków. 

Z pogromu wyrwało się tylko dwóch mocno okrwawionych strażników uciekających pieszo. 

Oddział czarnobrodego nadal liczył kilkanaście osób, lecz był już pod krzyżowym ostrzałem 

z bastionu oraz grupy Dana. 

Młodzi wojownicy Dingos z profesjonalną wprawą miotali kamienie procami. Farel 

wskazywał Varowi wspólne cele. Prawie każda salwa dosięgała przeciwnika, często 

powodując upadek jeźdźca. Dan starał się kontrolować przebieg walki, eliminując swą bronią 

bardziej aktywnych uczestników starcia. Ciągle przemieszczał się w stronę osłony przy 

rampie. 

Czarnobrody wódz przeformował swój oddział, po czym przypuścił atak na bastion od 

tyłu. Część jeźdźców zsiadła z sadaków i pieszo zaczęła wspinać się po rampie. Przyjęto ich 

salwą kamieni. Nie licząc się ze stratami, pięli się wyżej. Tam napotkali Krosa. Olbrzym 

swoim gnatem obalił pierwszy szereg Pazygan. Nerudinowie stanęli po jego bokach. Zaczęto 

spychać napastników z rampy. 

Dan i jego grupa zapewnili osłonę, eliminując tych strażników, którzy zaczęli rzucać 

dzirytami. Zwiadowca wziął na cel czarnobrodego, jeździec spadł z sadaka. Pogromu dopełnił 

boczny atak Mulkara i jego nerudinów na przystopowanych jeźdźców. Utrata wodza oraz 

znaczne straty doprowadziły do zaniku woli walki. Pozostałe niedobitki oddziału strażników 

rzuciły się do panicznej ucieczki w kierunku przesmyku. Towarzyszyła im asysta Farela 

i Vara, którzy celowali teraz tylko w jeźdźców. Pieszymi uciekinierami zajęli się Kros oraz 

Mulkar z nerudinami. Do korytarza wpadła tylko dwójka ostatnich jeźdźców. Przyblokowani 

na wale, zostali powaleni kamieniami przez Harę. 
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Z karnej wyprawy strażników niewolniczej karawany przy życiu pozostały już tylko 

nieliczne, spanikowane sadaki. 

Dan szybko spenetrował przedpole doliny optycznym skanerem. Uspokojony, uruchomił 

komunikator. 

– AKar, co z drugim oddziałem? 

– Mają kłopoty na wzgórzu. Górnicy wpadli na ten sam pomysł, co wy. Teraz gonią w dół 

całkiem pokaźną grupą. 

– Weź ich pod nadzór i zwróć uwagę na obóz karawan. 

– W porządku. Będę obserwował – zapewnił AKar. 

Dan udał się do Krosa i poinformował o wydarzeniach na zachodnich wzgórzach. Zalecił 

posprzątanie terenu walki, zwracając uwagę na ewentualne zagrożenie powtórnym atakiem 

z obozu karawan. 

Olbrzym zagonił wszystkich do roboty. Nerudinowie nosili obdarte zwłoki do wnęki pod 

bastionem. Kros dobijał ranne sadaki. Młodzi Dingos łapali z entuzjazmem bogactwo pustyni, 

czyli wierzchowce martwych strażników. 

 

Dan przysiadł na stercie kamieni obok Hary. 

– To dobra walka przed śmiercią – skomentował były żołnierz. 

– Nie umrzesz z powodu rannej nogi – powiedział Dan, wpatrując się w spokojną twarz 

rozmówcy. 

– Stopa się goi, ale ja nie dopełniłem rytuału, pozostał mi miesiąc życia, góra dwa. Potem 

Wielkie Matki zabiorą mnie w swoje objęcia – dokończył obojętnym tonem żołnierz. 

Dan próbował kontynuować rozmowę, ale Hara powrócił do milczącego nastroju, 

przerywając swe zwierzenia. Zwiadowca nie naciskał, licząc na bardziej sposobną porę. 

Na dnie doliny Farel i Var zgromadzili sześć zdrowych wierzchowców. Juczyli je 

ładunkiem odciętych nóg ich pobratymców. Kros sprawnie oddzielał udźce od korpusów 

Sadaków. 

Nerudinowie na szatach strażników ułożyli ich broń, pozawijali w tobołki przeznaczone do 

transportu. Szykował się pierwszy konwój z łupami. 

Dan, Kros oraz Mulkar spotkali się na środku dolinki i omawiali dalsze postępowanie. 

Zwłoki strażników postanowili przyłożyć kamieniami. Połowę ludzi oraz wszystkie sadaki 

natychmiast wyprawić z ładunkiem do obozu, reszta miała kontynuować usuwanie śladów 

walki. 

W dolinie pojawił się rozdrażniony Pakos, który nie brał udziału w walce. 
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– Idioci!!! – głośno sierdził się staruch – myślicie, że rozwiązaliście problem. Ale ten 

pogrom spowoduje interwencję żołnierzy z twierdzy, a z nimi nie wygracie! 

Dan zwrócił się do Pakosa spokojnym głosem. – Nie mamy zamiaru z nimi walczyć. 

Posprzątamy tu i przeczekamy w obozie lub na pustyni. 

– Nie dacie rady usunąć tych resztek z sadaków. Słońce sprowadzi trupi zaduch na tę 

dolinę – odrzekł staruch, rozglądając się po okolicy. 

Dan po chwili namysłu znalazł proste rozwiązanie. – To idź do swoich wyrzutków 

i poinformuj ich o darmowym posiłku. 

– Zrobię tak. Przynajmniej raz napchają brzuchy do pełna, będzie to jedyny pożytek z tej 

całej awantury – zakończył wzburzony Pakos i nadal mrucząc pod nosem, przemaszerował 

przez dolinę w stronę wzgórz. 

Dan wspiął się na brzeg doliny. Pożegnał ruchem ręki Mulkara, który na czele 

obładowanej karawany udał się do obozowiska. 

Kros z pozostałymi ludźmi krzątał się po dnie doliny, przygotowując następny transport 

udźców. 

Dan wyciągnął komunikator. – AKar, co tam słychać w obozie karawan? 

– Właściwie nic. Drugi oddział przegnany przez górników powrócił do obozowiska 

karawan. Wzbudził ożywienie i zbierają się grupki ludzi, ale nie siodłają sadaków. Jeszcze 

dwie godziny do zmroku. Na pewno nie zdecydują się na nocną wyprawę. 

– Poobserwuj jeszcze przez godzinę. Dziś w nocy odprawię załadowanego XL-a. Następną 

sondą przyślij tylko wodę i worki na sól. Transporty paliwa na razie wstrzymamy – 

zadecydował Dan. 

– Zrobiłem duże zbiorniki na paliwo po tysiąc litrów – chwalił się AKar dumny ze swoich 

dokonań. – Ale będziemy je przewozić puste, pełnych nie dałbyś rady wyładować. 

– Dobre będą na lądowisko, wymyśl tylko osłony termiczne, bo rozgrzany etanol to bomba 

– ostrzegał zwiadowca. 

– Wystarczą zadaszenia namiotowe. 

– Dobrze, technika to twoja działka. Ja tu postaram się podomykać sprawy i wracam na 

Wyspę Kaktusa. 

– Czekam. Przypominam o raporcie. Pan Lac Ras jest poważnie zaniepokojony brakiem 

wieści, codziennie wysyła ponaglenia – przypominał AKar. 

– Dobrze, kończmy na dziś – powiedział Dan, zamykając komunikator. 

Kros odprawił ostatni transport do obozowiska. Przez przesmyk do doliny zaczęli ściągać 

górnicy ze wzgórz. Najpierw pojedynczo, potem grupkami. Olbrzym kierował ich kolejno do 
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korpusów ubitych sadaków. Dbał, żeby sprawnie i w całości rozbierali tusze zwierząt. Prestiż, 

jakim się cieszył, zapobiegał kłótniom oraz swarom. Każdy górnik, który pozyskał już 

wystarczający kawał mięsa, szybko opuszczał dolinę, by móc po odniesieniu ładunku 

ponownie powrócić. 

Zaczął zapadać zmierzch, gdy górnicy jeszcze nadal przychodzili. Chcieli wykorzystać 

każdy skrawek mięsa, skóry, ścięgien i kości. W dolinie między nimi pojawiła się sylwetka 

Pakosa. Górnicy zaczęli go pozdrawiać i witać. Okazywali mu duży szacunek, jako 

dostarczycielowi darmowego posiłku. 

Dan z Krosem stwierdzili, że na nich już czas, po czym udali się w drogę powrotną do 

obozowiska w zapadlinie. 

 

Mimo zmroku miejsce pod wieżą tętniło życiem. Nerudinowie założyli obóz na zewnątrz 

zapadliny, wokół na głazach było rozłożone pocięte mięso przeznaczone do suszenia. Przy 

małym ognisku łupano kości ze szpikiem. 

Dan podszedł do Mulkara. – Zdobyliście mięso na drogę powrotną do domu. 

– Dzięki tobie. Nie mamy jednak wody – powiedział strapionym głosem młody wódz. 

– Ale macie przyjaciół, którzy was w nią zaopatrzą. 

– Wielkie dzięki, Dan. Zaciągniemy kolejny dług wdzięczności. Ja i moi nerudinowie 

nigdy nie zapomnimy tego, że nas uwolniłeś oraz chcesz pomóc w powrocie do domu. 

– Dostaniecie też oprócz wody, worki i sól. A ty, Mulkar, dostaniesz ładunek soli na 

sadakach, Farel i Var będą je poganiać.  

– Dan, jesteś bardzo szczodry. Zachowamy dobrą pamięć o tobie. 

– Jest jeszcze kwestia trasy powrotnej. Opowiedz o drogach, którymi chodzą nerudinowie 

– zażądał zwiadowca, chcąc pozyskać dodatkowe informacje. 

Mulkar bez wahania udzielił odpowiedzi. – Prosta droga do domu to trasa wzdłuż 

zachodnich wzgórz, potem na pogórze do głębokiej studni trzy dni marszu. Stamtąd przez 

góry do naszych wiosek. 

– Myślę, że teraz nie jest to dobry szlak – zaopiniował Dan. – Strażnicy karawan są 

wściekli na czarnych niewolników. Mogą spróbować was zaskoczyć w czasie przemarszu. 

– Znam tylko tę drogę – powiedział Mulkar, wpatrując się w twarz Dana. Po chwili 

zastanowienia dodał. – Wiem, że kiedyś chodzono przez pustynię, ale nie znam tamtych 

terenów. 

– Ja ci powiem jak przebyć pustkowie. Dzień drogi do zakola szczeliny. Stamtąd cztery do 

małego źródła. Chodź, narysuję ci na piasku mapę. 
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Dan z Mulkarem zaczęli omawiać trasę i szczegóły wyprawy. Każdy nerudin dostanie 

worek oraz dostęp do ilastej soli. Cztery sadaki zostaną obładowane solą płytową dla wodza, 

kolejne dwa poniosą zapas wody oraz jedzenia. 

– Farel i Var będą ci towarzyszyć do połowy ostatniego etapu, tam zakopią ładunek soli. 

Mulkar, potem wrócisz po niego, będzie to twój osobisty zysk z wyprawy. 

– To więcej, niż mogłem się spodziewać – powiedział rozradowany Negryta. 

– Możecie oczyścić ilastą sól przy źródle wody. Zmniejszy to jej wagę do jednej piątej, ale 

podniesie wartość. Czas potrzebny na oczyszczenie soli możesz wykorzystać na powrót na 

pustynię po zakopany ładunek. 

– Dan, widzę, że twe myśli obejmują wszystko. Myślisz wiele dni i spraw do przodu. 

– Myślę, Mulkarze, że zobaczymy się wkrótce i stworzymy razem nowy szlak przez 

pustynię. Sól dla Neru, woda oraz żywność dla górników. Zysk z wypraw wojennych jest 

niepewny, obciążony dużym ryzykiem. Trasa przez pustynię zostanie przez ciebie przetarta. 

Potrzebujesz młodych silnych nerudinów do noszenia ładunków. Możesz im zapewnić sól za 

ciężką pracę, ale bez ryzyka – przedstawił zwiadowca swoją propozycję. 

– Dan, określ miejsce i czas, a ja się tam stawię – zapewnił Mulkar, uderzając się w piersi. 

– Małe źródło, za dwa tygodnie. – Dan podał odległy termin, by nie stwarzać sobie ani 

wodzowi czasowych problemów. 

– Będę tam i na pewno razem z młodymi wojownikami. Potrzebują soli na zakup kóz. Bez 

zwierząt nie mogą mieć żon. Będą chętnie nosić ładunki. 

– Tak zrobimy. Jutro mamy pracowity dzień – zakończył Dan. 

 

Gdy w nocy Dan i Kros wracali z ładunkiem z XL-a, usłyszeli odgłosy z ruin labiryntu. 

Udali się na dach wieży. Dolina, miejsce zasadzki, była wypełniona światłami pochodni oraz 

ognisk. Biegające sylwetki i odgłosy świadczyły o walce. 

Kros wyjaśnił sytuację. – Pakos z górnikami wybijać kanibali. 

– Co się stało, że stanęli do walki? – zapytał zdziwiony zwiadowca. 

– Łup zbyt duży, …nie chcieć go odpuścić. Są na swoim terytorium. …Traktować 

górników, jako zwierzynę łowną… i wyjmować ich pojedynczo z szybów. …Tu gratka: 

resztki sadaków, …zwłoki strażników, żywi górnicy – komentował Kros, który poprzez 

częste rozmowy ze zwiadowcą wyraźnie poszerzył swoje słownictwo. 

– Co ma Pakos do tego? On nie lubi walczyć. – Dan ciągnął za język wyraźnie 

rozgadanego olbrzyma. 
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– Kanibale jego dzieci, on ich… stworzyć, ale się zbuntować. Zmutować ich… za pomocą 

grzyba, do pracy pod ziemią. Widzą… w pełnych ciemnościach, wyczuwać gazy demona 

ognia. Mieli pracować w najgłębszych rejonach kopalni, …gdzie inni ginęli. – Olbrzym 

zakończył lekko zdyszany, gdyż w tą długą mowę zaangażował swoje emocje. 

– To co teraz z nimi robi? 

– Usuwa… świadków swojej pomyłki. …Pakos… wykorzystać okazję, skłonić górników 

do wspólnej akcji przeciwko kanibalom. 

– I co, zabiją ich wszystkich? – dopytywał się Dan. 

– Nie. Reszta kanibali odpuści, …schowa się do nor. Dla nich …ważne kości, najlepiej 

ludzkie, to pokarm dla grzyba, …bez niego ślepną. Ta noc da dużo kości, własnych lub 

…cudzych. 

– Dużo wiesz o kanibalach. – Dan zagaił interesujący go temat. 

– …Byłem w ich łapach. 

– I co? 

– Przeżyć. …To wszystko. 

Ekscytacja olbrzyma opadła i powrócił do bardziej lakonicznych wypowiedzi. Dan 

postanowił nie naciskać na kolejne zwierzenia. 

– Co robimy, Kros? 

– Idziemy spać. To potrwać …do rana. 

 

 

Pakos Hykes szedł traktem do twierdzy. Drogę oświetlał jeszcze księżyc, ale niebo na 

wschodzie już zaczęło się rozjaśniać. Gdy dotarł do bramy, słońce ukazało w pełni swoją 

tarczę. Stanął przed wrotami, które zaczęły otwierać się na dźwięk trąby. Był już na 

dziedzińcu, gdy straż dopiero szła na swój posterunek przy bramie. 

– Tak jak zwykle, śpiochy – ryknął swoim skrzeczącym głosem. – Wróg może zdobyć 

bramę, a wy wciąż będziecie podciągać gacie w wychodku. Za moich czasów otrzymalibyście 

należytą chłostę i tylko pół przydziału wody przez miesiąc! 

Strażnicy po pierwszym szoku ochłonęli, ignorując byłego zarządcę. Nikt im nie 

powiedział o dymisji. Jego nagłe zniknięcie, a potem ponowne pojawienie się już w nowej 

roli wyrzutka, przekraczało normalne rozumienie ich świata. Zajęli się swoimi sprawami. 

Dwóch wyszło przed bramę, a reszta czekała na swego, nadal spóźnionego dowódcę. 

Pakos, dla którego twierdza w pewnym momencie była drugim domem, wybrał drogę na 

skróty przez plątaninę korytarzy i schodów. Wiedział, że o tej porze gubernatora twierdzy, 
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Wakasa, zastanie na sraczu. Człowiek ten do perfekcji doprowadził rutynę dnia codziennego. 

Spodziewał się też, że gubernator będzie sam, bez straży, która mogłaby zakłócić jego 

skupienie. Znał przypadłość Wakasa, wiedział, że jeżeli nie załatwi swej potrzeby rano, to 

będzie chodził z nią do następnego dnia. 

Pakos przemknął przez krużganek, na końcu którego stała straż, gorliwie podpierając 

ścianę. Porzucił myśl wyłajania ich za brak czujności. Wparował do ulubionej sali Wakasa, na 

środku której znajdował się jego osobisty przybytek. Podszedł do zasłony zakrywającej 

wejście i gwałtownie je odsłonił. Zastał Wakasa tak jak się spodziewał, gdyż już 

w poprzednich czasach doprowadził do perfekcji nękanie jeszcze niedoszłego gubernatora 

podczas jego porannych czynności. Na twarzy prominenta pojawił się strach, potem błysnęła 

wściekłość. Wybuchnął tyradą słów, obiecując Pakosowi wszystkie możliwe męki. Były 

zarządca z ironicznym uśmiechem słuchał i nie przerywał. 

Gdy Wakas brał wdech do następnej serii, Pakos przemówił. 

– Skończyłeś, to posłuchaj: Jak wydałeś rozkaz żołnierzom, by porzucili mnie na pustyni, 

to było to zgodne z wolą Matek. Ale jak doprowadzasz kopalnie będące moim dziełem do 

ruiny, to jest to wbrew ich życzeniom. Pamiętaj, one nie przebaczają. Ciebie nie spotka taki 

zaszczyt jak mnie, ciebie utłuką po prostu kijami, byś był przestrogą dla nieudaczników.  

– O co ci znów chodzi? – jęknął Wakas z wyraźnie nieszczęśliwą miną. 

– Karawany kradną sól z szybów na zachodnich wzgórzach. Nie szanują cię i mają za 

idiotę, którego można okłamywać. 

– Ścigali zbiegłych niewolników – szukał wytłumaczenia obecny gubernator. 

– Dziwne. Zbiegów nie złapali, a sól płytową skradli. 

– Udowodnij to – zażądał wzburzony Wakas, nie chcąc ulec manipulacjom Pakosa. 

– Nie mnie dowodzić – beznamiętnie odpowiedział były zarządca, dobitnie dodając. – To 

ty jesteś odpowiedzialny za kopalnię. 

– Górnicy napadli na obozowisko karawany niewolników – nie ustępował Wakas, który 

nie chciał angażować się w sprawy poza bezpośrednim terenem swojej twierdzy. 

– Dziwne, zamiast ukraść żywność okazali litość i uwolnili niewolników, by było więcej 

gęb do wykarmienia. I co? Może podzielili się wodą oraz jedzeniem? – z wyraźną ironią 

w głosie Pakos zadał swoje pytania. 

– To jak wytłumaczysz ten nocny napad? – zapytał bardziej ustępliwym tonem obecny 

gubernator. 

– Prosto. Kanibale przyszli po świeże, tłuste mięso. Znudziło się im jedzenie żylastych 

górników. Bo ty, cały czas gonisz ich z wysypiska. 
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– A ten pogrom na wzgórzu? – zapytał Wakas jeszcze nie w pełni przekonany do wersji 

Pakosa. 

– Górnicy mają dosyć kradzieży strażników karawan, więc przetrzepali skórę jednej 

bandzie, a druga dała się wciągnąć w zasadzkę kanibali. – Pakos bez zmrużenia oka 

przekazywał kłamstwa, które miały skłonić Wakasa do przyjęcia jego wersji wydarzeń. 

– W dzień? …Niemożliwe – wątpił jeszcze mężczyzna siedzący na sraczu. 

– Nie w dzień, lecz wieczorem. – Pakos miłym głosem cedził swoje kłamstwa. – Ci idioci 

zaczęli szperać po lochach labiryntu. Sam pomyśl, do czego doprowadzili. Tyle świeżego 

mięsa na wyciągnięcie dłoni – zakończył triumfalnie, pewny, że Wakas już łyknął jego wersję 

zdarzeń. 

– To ty ich stworzyłeś! Ty jesteś temu winien! – wściekłym oraz oskarżycielskim głosem 

gubernator próbował przykryć swoją niewiedzę i błędną interpretację bieżących wydarzeń. 

– Nie zaprzeczam, że popełniłem błąd, lecz kto by pomyślał, że wymyślą tego demona 

płomieni i zaczną go czcić. Ludzie są irracjonalni – spokojnie zakończył Pakos, wiedząc, że 

gubernator już się smaży na jego ogniu kłamstw. 

Po dłuższej chwili myślenia Wakas zapytał opryskliwym tonem. – Czego chcesz? 

– Z wielkim trudem udało mi się powstrzymać górników przed zaatakowaniem obozu 

karawan – zagaił Pakos. 

– I co? …Ja mam ci za to wdzięczność okazać? – z ironicznym uśmiechem na twarzy 

negocjował obecny gubernator. 

– Przydałoby się, ale nie o to chodzi – mówił Pakos spokojnym tonem, nie siląc się na 

słowne utarczki. – Sytuacja nadal nie jest stabilna, wśród kopaczy wrze. Teraz chcą 

zaatakować górników z doliny. 

– Wyślę żołnierzy. – Wakas znalazł proste, ale prymitywne rozwiązanie. – To przestaną się 

burzyć. 

– Wdasz się w uciążliwe walki na wzgórzach, będą straty, a to oznacza kłopoty dla ciebie – 

spokojnie tłumaczył Pakos. 

– To jakie jest inne rozwiązanie? – Wakas spojrzał z nienawiścią w oczy byłego zarządcy. 

– Dwie beczki wody codziennie i pięciu żołnierzy. Najlepiej tych, którzy dziś trzymali 

wartę przy głównej bramie. – Pakos podał rozwiązanie w niezbyt czytelnej formie, by 

zamaskować swoje intencje. 

– I to ma uspokoić kopaczy? – wątpił Wakas, kręcąc głową. – Nie dam za darmo wody 

wyrzutkom. Kopalnia to nie przytułek – zakończył nieustępliwie. 
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– Nie za darmo, gdy kopacze z zachodnich wzgórz będą mogli wymieniać wodę na 

miejscu, to nie będą się szwendać pod twierdzą. Zamiast nosić sól, będą ją kopać. Wzrośnie 

wydobycie, będą mogli więcej wymieniać na żywność. Zajmą się robotą, to sytuacja się 

uspokoi. Sól wymienię na żywność w obozie karawan. Tę, strażnicy odwiozą do twierdzy. 

– Solą nie można handlować poza twierdzą. To wbrew prawu ustalonemu przez ciebie, 

Hykesie – z radosną złośliwością w głosie przypomniał Wakas. 

– Ja zarządziłem, ty zmieniasz, tylko idiota nie weryfikuje prawa pod naporem faktów. 

Trzeba być elastycznym i dostosować się do bieżącej sytuacji. 

– Co ty chcesz mieć z tego? – chytrze zapytał gubernator, spoglądając czujnie na Pakosa. 

– Zarządzać handlem na zachodnich wzgórzach, pełną porcję wody oraz jedzenia dla mnie. 

– Zastanowię się – odwlekał zestresowany Wakas. 

– To oferta na dziś, jeżeli jutro nie będzie dwóch beczek wody oraz wozów ze strażnikami, 

to będzie za późno. – Pakos podniósł głos, zdecydowanie oświadczając. – Możesz od razu 

wysłać oddział do pacyfikacji kopaczy, oni nie będą czekać, zaczną rabować w dolinie. 

– Zmuszasz mnie do podjęcia decyzji – uraził się gubernator. 

– To nie ja, to rzeczywistość – dobitnie podkreślił Pakos. 

– Dobrze! …Będziesz miał jutro rano na zachodnim wzgórzu dwie beczki wody, wozy 

i strażników. …A teraz idź, mam cię już dosyć – jękliwie dokończył, stękając na sraczu. 

 

Pakos Hykes, wychodząc przez bramę, zatrzymał się przy strażnikach. 

– Spotykamy się jutro rano na zachodnim wzgórzu, jak się spóźnicie, to będziecie stali cały 

dzień na słońcu bez wody. 

… 

Myśli Pakosa zwróciły się ku obcym.  

– Trzeba się ich pozbyć z mojego Wakana. 

 

 

Roboczy dzień został rozpoczęty przed świtem. Nerudinowie zaczęli napełniać swoje 

worki. Każdy z nich starał się do swojego ładunku dorzucić jak najwięcej odprysków 

powstałych przy wydobywaniu soli płytowej. Zadowoleni zaczęli śpiewać w czasie pracy. 

Była to pieśń o walce i szczęśliwym powrocie do domu. Wraz z brzaskiem sformowano 

karawanę sadaków oraz ludzi, wszyscy zostali objuczeni solą. 

 

Dan podszedł do Krosa, mówiąc. – Musimy porozmawiać. 
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– To rozmawiajmy – odrzekł olbrzym, patrząc na zwiadowcę. 

Dan, znając charakter olbrzyma, postanowił bezpośrednio przystąpić do interesującego go 

tematu. – Co z Harą, czemu chce umierać? Przecież rana się goi.  

– Nie chce, … nie dopełnił rytuału … nie przeżyje najbliższych miesięcy. – Olbrzym podał 

prostą, ale nieczytelną odpowiedź. 

Dan wiedział, że na tym świecie nie wszystko przebiega idealnymi drogami, dlatego dalej 

kontynuował indagację . – Nie wiem, co to za rytuał i co ma to wspólnego z Harą?  

– Ja …niewiele wiem – zaczął z oporami Kros. – Prawdopodobnie …raz na parę miesięcy, 

podają napój żołnierzom Matek. …Czyni silnymi, …odpornymi na zmęczenie, choroby, 

…uzależnia. Jego brak zabija … powoli. …Hara będzie gasł, …popadnie w letarg, 

…zakończony śmiercią. 

– Chyba będę mógł pomóc, ale muszę wziąć go ze sobą na moją wyspę, na Rzece. 

– Wyspa? …Rzeka? – zapytał olbrzym, intensywnie wpatrując się w twarz Dana. 

Zwiadowca bez wahania zdobył się na pełną szczerość i poinformował. – Wyspa Kaktusa 

to moja baza wypadowa na Rzece. Lądowisko na skalnym ostańcu, to moja baza tutaj, na 

pustyni. 

Kros po chwili zastanawiania orzekł. – Jeżeli Hara … zgodzi, to możesz … zabrać. 

…Wielu próbowało …zastąpić napój Wielkich Matek, …którym uzależniają sługi 

…żołnierzy, …bez skutku.  

– A przypadek Pakosa Hykesa? – zapytał Dan, kojarząc fakty. 

– Nie chce powiedzieć. …Mówi…, że to nie …pomoże w przypadku Hary. 

– Zobaczymy, co ja będę mógł zrobić dla żołnierza. 

– Zyskasz …moją …wdzięczność – oświadczył olbrzym, patrząc usilnie w oczy Dana. 

– Potrzebna mi jest twoja pomoc, Kros. Potrzebuję tutaj, w kopalni, oczu i silnych rąk. 

– Chcesz, żebym był… sługą jak Dingos? – zapytał bezpośrednio olbrzym, z ironicznym 

uśmiechem na twarzy. 

– Nie. Chcę zaciągnąć u ciebie dług wdzięczności. Nie potrzebuję sługi, potrzebuję 

człowieka rozumnego i gotowego do działania. Pakos jest zbyt nieprzewidywalny. Ty jesteś 

odpowiednim kandydatem na mojego wspólnika, tu, w kopalni – dobitnie oświadczył Dan. 

– Nie mam zamiaru …siedzieć …tu wiecznie – powiedział Kros zaskoczony propozycją. 

– Gdybyś mógł, to już by cię tu nie było. Karawany pewnie nie zabierają pasażerów. 

– Masz …rację. Co ja zyskam …robiąc interesy …z tobą? – Kros zadał pytanie, wpatrując 

się w oczy zwiadowcy. 
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– Wolność, możliwość wyboru miejsca pobytu. Moją wdzięczność – prosto i szczerze 

oświadczył Dan. 

– Przeprawisz …mnie …przez Rzekę? – padło podstawowe pytanie olbrzyma. 

– Jeżeli chcesz, to dziś możesz wyruszyć w drogę. Znam rybaków z płaskich wysp, ułatwię 

ci kontakt z nimi. 

– Nie pomogą …za darmo – głośno rozumował Kros. 

– Za sól będą gotowi podjąć ryzyko wyprawy na drugi brzeg Rzeki – oświadczył Dan. 

Kros milczał i myślał. Ważył słowa, po czym ponownie zapytał. – Co zyskam? …Tu … 

teraz. 

– Będzie tak jak mówiłem. Zyskasz życzliwego człowieka. Nie odmówię ci żadnej 

pomocy. A przez ten czas zdobędziesz zasoby, które pomogą ci w drodze powrotnej i uczynią 

bogatym w twojej krainie. – Dan złożył wiążącą ofertę. 

Kros poszedł za impulsem swojego pragnienia i energicznie powiedział. – Nie dbam 

…o bogactwo, …gdy mam silne ręce, …niech tak będzie. …Ja zadbam …twoje sprawy tu. 

…Ty pomyśl. … mój powrót …do krainy …mgielnych lasów. 

– Dobrze, umowę uważam za zawartą. Gdy moje interesy zaczną funkcjonować 

poprawnie, znajdziesz zastępcę, a ty ruszysz przy mojej pomocy w drogę. Mam pierwszą 

prośbę. 

– Słucham. …Mów. 

– Zgromadziliśmy w obozowisku duże zapasy wody, żywności i sprzętu. Trzeba to 

sensownie ukryć. 

– Wezmę Hazu i Maku. …Zrobimy to …szybko. 

– Co z nimi? Kim są? Co zamierzają? – Zwiadowca zadawał pytania, ponownie natrafiając 

na barierę informacji. 

– To pakos, … zostali wyrzuceni, … za … winy, …przygnali do pracy w kopalni. 

– Oni też będą umierać? – zapytał zaniepokojony Dan. 

– Nie. … Nie przeszli rytuału. …Nie są …uzależnieni …od napoju. 

– Co z nimi zrobimy? – poprosił o radę zwiadowca. 

– Pozostawieni …sobie zginą. Weź … na służbę. …Zgodzą się. 

– Porozmawiam z nimi. 

Dan wskoczył na swoje legowisko i zaczął przerzucać pliki na konsoli. Znalazł miejsce 

odpowiadające opisowi Krosa. 

Skierował sondę typu L nad krainę młodości olbrzyma. 
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Po chwili do Dana zaczęły docierać odgłosy typowe dla Pakosa Hykesa. 

– To ja was uratowałem przed żołnierzami. Beze mnie zginęlibyście.  

– Co takiego zawdzięczamy tobie, Pakosie? – zapytał Dan rozbawiony tonem triumfu 

w głosie starca. 

– To ja przekonałem, by ten idiota, Wakas, pozostawił wzgórza w spokoju – oświadczył 

napuszony dawny zarządca. 

– Dziękuję, Pakosie. Zostawiam tu zapasy, możesz korzystać z nich dla swoich osobistych 

potrzeb do woli. Na więcej musisz zapracować – oświadczył Dan z wyrozumiałym 

uśmiechem na swojej twarzy. 

– Ja pracować? – odrzekł oburzony starzec. – Ja zostałem przedstawicielem gubernatora, 

tu, na zachodnim wzgórzu. 

– Przedstawicielem tego idioty? – z ironią w głosie zapytał Dan, by pobudzić Pakosa do 

dalszych zwierzeń. – Gratuluję awansu i zaszczytu. Kiedyś rządziłeś nim, a dziś słuchasz jego 

rozkazów – zakończył przewrotnie, wypatrując reakcji napuszonego starca. 

– Co miałem zrobić po tym zamieszaniu? – wymiękł Pakos po bezwzględnym komentarzu 

Dana. – Bunt kopaczy wisiał na włosku. 

Dan chwilę pozwolił byłemu zarządcy ugotować się w domysłach, co do losów ich 

wspólnej umowy. Potem zaczął testować zarządcę. 

– Mam pytanie. Czy będziesz miał na tyle czasu, by uczyć Hazu oraz Maku? – z naciskiem 

w głosie zapytał Pakosa. 

– Nie byłoby dobrze dla mnie i dla nich, gdyby ich schwytano w mojej obecności – zaczął 

ostrożnie starzec. – Poza tym uczę już Dingos mówić po ludzku, a to lenie. No i Kros ostatnio 

do mnie zagląda, …łajza wziął się za naukę, ale udaje, że mu nie zależy. …Sam widzisz, 

mam dużo zajęć i teraz doszły nowe, równie ważne, a może nawet bardziej. Nie dam rady – 

zdecydowanie oświadczył na końcu. 

Dan wyczuł intencje byłego zarządcy i walnął w sedno sprawy. – Ja myślę, że szukasz 

wymówki. Chcesz się nas pozbyć, bo po prostu drżysz o swoją skórę. 

– A jeżeli nawet, to co? – Pakos, wytrawny negocjator, nie uchylił się od takiego stawiania 

sprawy i bardziej spolegliwie skomentował. – Też jestem człowiekiem, moje życie jest dla 

mnie najważniejsze. 

Dan przyjął to z uśmiechem na twarzy i zaatakował na wprost. – Zacząłeś mówić bardzo 

rozumnie, to lubię. …Jak tam twoje zęby? 

– Co to ma do rzeczy? – zapytał zdezorientowany starzec. 
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– Dużo. …Chcesz nadal dostawać pastę mięsną z witaminami? Czy też masz już innego 

dostawcę? Ozdrowiałeś, to podniosłeś głowę. Możesz już sam zadbać o siebie – dokończył 

z ironicznym uśmiechem. 

– No dobra – przyznał rację osadzony na czterech literach zarządca, ale z wprawą 

wytrawnego negocjatora puścił słowną sondę – sam widzisz, że są problemy. 

Dan przystąpił do konkretów. – Wiem, o co ci chodzi. Nerudini jeszcze dziś wyruszą do 

domu. 

– To dobrze, ich obecność tutaj jest dużym ryzykiem – odrzekł zadowolony Pakos. 

– Dingos też znikną na jakiś czas – kontynuował Dan stanowczym tonem. – Potem będą 

ich uczyć młodzi pakos. Hazu i Maku zaczną do ciebie przychodzić wieczorami i znikać 

przed ranem. Przebierzemy ich za Pazygan. 

– To ma sens, będę ich uczył. Choć to wbrew woli Wielkich Matek – próbował jeszcze 

podnieść swoją pozycję przetargową Pakos. 

Dan pominął obiekcje starca, kontynuował. – Ja też zniknę na jakiś czas. Moje sprawy 

poprowadzi Kros. Dostanie komunikator podobny do twojego. Przez Xyloksa możesz 

nawiązywać z nim kontakt. Mój tłumacz jest zadowolony ze współpracy z tobą. Kazał ci 

powiedzieć, że twoja wiedza jest naprawdę imponująca. Zyskałeś jego wdzięczność, pytał jak 

może ci ją okazać? – puścił końcowy imprint zwiadowca. 

– Xyloks jest czasami geniuszem, ale często zadaje pytania dziecka. – Pakos zaskoczony 

zmianą tematu próbował zyskać na czasie. – Niech sam wymyśli – zadecydował. 

Dan podjął słowną grę starca i spokojnie negocjował. – To tak jak ja. Chciał wiedzieć, co 

dla ciebie jest istotne, co przedstawia wartość? – Dan poszukiwał elementów, którymi mógłby 

motywować Pakosa. 

Starzec docenił starania zwiadowcy, zdobył się na szczerość. – Tu, na terenie kopalni, 

wszyscy są w większym lub mniejszym stopniu zwierzętami. Wakas to małpa, która zmusza 

karawany do przywożenia świeżych owoców. Ja też jestem w stanie dużo zrobić za twoje 

tubki z pastą mięsną, przestałem tracić zęby, to naprawdę dużo. 

– Przekażę tę rozmowę Xyloksowi. Na pewno coś wymyśli, liczy na twoją współpracę, 

chce cię do niej zachęcić. 

Pakos zaskoczony tokiem rozwoju sytuacji niezgodnym z jego planem wybuchnął. – Dość 

tego gadania! Przypilnuj, by mnie zostawiono tu w spokoju. Pospieszcie się, każda zwłoka 

zwiększa ryzyko, że odkryją wasz pobyt tutaj – zakończył roztrzęsiony. 
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Jeszcze przed południem obozowisko pod wieżą zostało ewakuowane. Druga karawana 

wzięła suszone mięso sadaków. Do lądowiska na skalnym ostańcu dotarła już w palącym 

słońcu południa. 

W cieniu pod skałą rozłożyli swoje obozowisko nerudinowie. Obok nich Farel, Var nie 

odstępowali swoich sadaków, rozjuczyli je, poili wodą z zapasów i karmili podstawowymi 

porcjami żywności. Dan, Kros oraz młodzi pakos wraz z Harą ułożyli się na dnie szczeliny do 

południowego odpoczynku. 

Zwiadowca podszedł do legowiska olbrzyma z konsolą. Na ekran wrzucił podglądy 

z kamer sond znad zachodniego brzegu Rzeki. Kros, mimo że obrazy były zdjęciami z góry, 

szybko rozpoznał znajome tereny. Dan udzielił mu instrukcji jak sterować sondami i ich 

kamerami. Po chwili zapadła cisza przerywana jedynie głośnymi komentarzami Krosa. 

 

Wczesnym popołudniem, gdy promienie na tyle zelżały, by uczynić marsz możliwym, 

zwiadowca odprawił karawanę. Rozmowa z młodymi pakos Hazu i Maku przebiegała szybko, 

chłopcy z ulgą przyjęli propozycję Dana. Hara po namowie Krosa zdecydował się na wspólną 

podróż ze zwiadowcą. Dan przekazał lądowisko w opiekę olbrzyma. Zostawił mu zapasowy 

komunikator i konsolę. 

 

W nocy wyładowali zapasy z transportowca XL. Dan zajął miejsce pilota, Hara fotel 

pasażera. Zwiadowca postanowił w drodze powrotnej spenetrować złoże halitu na pustyni. 

Ustawił autopilota na obrany kierunek. 
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ROZDZIAŁ 5 ARCHIPELAG RYBAKÓW 

 

Kabu – przywódca rybaków z wyspy poniżej Wyspy Rybaków. 

Sako – brat Sama i Wada, rybak – szkutnik z Morza Trzcin. 

Wielki Wodospad – wodospad na Rzece, matecznik karaków. 

Fridom – planeta macierzysta zwiadowcy Dana. 

Wielkie Matki – kasta rządząca Światem Matek. 

Świat Matek – kraina na wschodnim brzegu, zorganizowany matriarchat. 

Twierdza – inna nazwa Kopalni Soli. 

Faksy – waluta Imperium przeznaczona do rozliczeń między planetarnych. 

 

 

Rano Dan obniżył sondę i zataczając krąg, obserwował naciek solny spadający kaskadami 

do rozpadliny. Stwierdził, że najlepiej będzie strącić materiałem wybuchowym część nawisu. 

Potem rum solny załadować do worków i przenieść z dna rozpadliny na równinę obok. Tam 

po zebraniu odpowiedniej ilości, wymienić kamienny balast na koncentrat halitu. 

Całe przedpołudnie zajęła wspólna praca na złożu, ale dzięki temu ładownie transportowca 

były pełne. Po skalkulowaniu ilości paliwa oraz drogi do przebycia, Dan wybrał wariant 

szybkiego lotu na Wyspę Kaktusa do swojej bazy-domu. 

Na przełęczy sprawdził optycznie stan przekaźnika. Był dobry, maszt trzymał pion. 

 

Czas drogi powrotnej wykorzystał do przeglądnięcia nowych materiałów z Archipelagu 

Rybaków. W głowie zwiadowcy świtał nowy pomysł. Przy obfitości soli można 

zorganizować komercyjne połowy karaków. Trzeba to tylko przeprowadzić na odpowiednią 

skalę. Małe łodzie są niestabilne, przydałaby się duża przestronna tratwa z odpowiednim 

wyposażeniem oraz załogą. Pnie drzew są na plaży. Plan można zrobić teraz, podczas drogi 

powrotnej. Szkice sprzętu i podstawowe wymiary szybko dostarczyć AKarowi. Sam z Wyspy 

Rybaków pomoże skompletować załogę. Soli jest pod dostatkiem do konserwacji macek 

karaków. Miejsce połowu trzeba będzie uzgodnić z rybakami. 

Po godzinie Dan miał już wszystkie plany i rysunki, łącznie z zarysem pomysłu na 

przetransportowanie tratwy z Wyspy Kaktusa na Archipelag Rybaków. 
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Kolejną sprawą był raport dla Lac Rasa. Dan podjął decyzję, by przekazać część prawdy, 

a resztę oprzeć na prawdopodobnej fikcji. Wyspa Kaktusa stała się zbyt cenna, by narażać ją 

na ewentualny atak. 

Dan poszedł na żywioł, sklecił krótką depeszę o ubogiej treści, z której w przyszłości 

będzie się łatwo wytłumaczyć cywilnym władzom Waka. 

- Do Dyrektora Lac Rasa Departamentu Rejonu Saa. - Kolejny atak piratów. - Zmiana 

miejsca pobytu. - Dalsze informacje po założeniu stałego obozu. - Dołączamy pliki z danymi 

dotyczącymi kont. 

 

Dan, patrząc na zredagowany tekst, analizował. – AKar dostarczy swoją część i będzie 

komplet. Tyle na razie wystarczy do podtrzymania dialogu. Zobaczymy, jaka będzie 

reakcja… Teraz trzeba połączyć się z wyspą. 

Dan zaczął wywoływać technika. 

… 

– AKar, tu Dan … odbiór. 

– Jestem już dostępny. Przeprowadziłem ostatnie testy batyskafu. Są pozytywne. Jest 

zdolny do misji – zameldował technik. 

– Mam szkic raportu. Uzupełnij go i przygotuj do załadowania w moduł łączności 

komputera twojego pojazdu. Potem możesz go wysłać na Rzekę. Prześlę też pliki 

z projektami tratwy i sprzętu. Jest to tylko ogólny zarys, który możesz modyfikować, liczę na 

twoją inwencję. Zależy mi na szybkim wdrożeniu. Lot potrwa jeszcze parę godzin 

w zależności od wiatru. 

– Przejrzę je teraz, a po lądowaniu omówimy szczegóły. 

– Koniec przekazu. 

… 

 

 

Dan zakotwiczył sondę przy rufie orbitera. Jutro po przeglądzie poleci z paliwem i wodą 

do lądowiska na pustyni. 

 

Wszyscy mieszkańcy Wyspy Kaktusa siedzieli przy stole w kubryku orbitera. 

… 

– Jak tam rafineria? – zapytał Dan, jedząc posiłek przygotowany przez AKara. 
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– Rozbudowana optymalnie. Teraz wąskim gardłem jest biomasa, a właściwie jej 

pozyskiwanie. Staram się w najbliższej okolicy nie prowadzić gospodarki rabunkowej. Całe 

rośliny wykorzystujemy z karczunku pod drogi i ścieżki, z pozostałych pozyskujemy jedynie 

ograniczoną ilość liści agaw. Trwa nadal rozbudowa szlaków do nowych rejonów, ale są 

bardziej oddalone od naszej głównej trasy do rafinerii. 

– Trzeba będzie ustalić wydolność środowiska do produkcji biomasy – wrzucił kolejny 

temat zwiadowca. 

AKar po krótkiej kulinarnej zwłoce nawiązał. – Można by ją zwiększyć, gdyby dostarczyć 

roślinom wodę i muł z Rzeki. Produkujemy też nawóz z odpadów rafineryjnych, zasilamy 

nim kaktusy bezpośrednio po zbiorze. Można byłoby też zacząć tworzenie plantacji w pobliżu 

miejsca przerobu, jest tam wiele wolnego miejsca, teraz to nagie, jałowe skały. Na wyspie jest 

wiele młodych roślin, które użyjemy do nasadzeń. 

Dan kiwnął głową w geście akceptacji i po przełknięciu kęsa zadał pytanie. – To ile mamy 

etanolu? 

AKar bez pośpiechu systematycznie informował. – Produkcja zapewnia pokrycie 

bieżących potrzeb sond oraz tworzenie rezerw. Obecnie mamy pięć tysięcy litrów 

w zbiornikach obok rafinerii. Potrzebujemy zgromadzić dziesięć tysięcy litrów na pustynnym 

lądowisku. Myślę, że do dwóch tygodni uzyskamy tę ilość. Problem ze zbiornikami jest 

rozwiązany. Plastik syntezujemy z wyższych alkoholi. Stworzyłem małą manufakturę. 

Możemy wyrabiać parę typów zbiorników i mniejszych pojemników na płyny. Pracuję nad 

maszynką do produkcji rur plastycznych. 

Dan popuścił pasa, zadał kolejne pytanie. – Co z metalurgią? 

AKar z lekkim uśmiechem zadowolenia kontynuował. – Surowiec w postaci 

polimetalicznej rudy mamy. Warsztat orbitera rozbudowałem. Możemy wykonywać małe 

serie wyrobów do kilku kilogramów i pojedyncze duże sztuki. 

Zwiadowca zadowolony z efektów pracy technika poruszył ostatni temat. 

– Co z balami tratwy i sprzętu do niej? 

– Ty zajmiesz się budową tratwy, a ja jutro wykonam sprzęt. Część ostrzy ceramicznych, 

reszta zgodnie ze specyfikacją metalową. Drzewca z drewna leżącego na plaży. Na brzegu 

jest parę stosownych pni, trzeba je oczyścić i zaimpregnować. Łączenia można wykonać 

metalowymi klamrami oraz linami. 

– To co, jutro na wieczór tratwa będzie gotowa? – z nadzieją zapytał Dan. 

– Jest szansa – zdecydowanie potwierdził technik. 

… 
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– Jak tam oczyszczanie soli z iłu? 

– Wykorzystałem dostęp do wody, plus parę kadzi. Mamy teraz czystą solankę, słońce 

zrobi resztę roboty za nas. 

– Pomyśl o jakiejś instalacji do pozyskiwania soli z iłu przy minimalnym zużyciu wody. 

– Prosta sprawa. Trzeba zamknąć obieg wody, jakieś straty będą, ale można je ograniczyć. 

Na kiedy to jest potrzebne? …I musisz określić surowiec wyjściowy, sól ilasta czy płytowa? – 

dopytywał się technik, mając już w głowie wstępny zarys projektu. 

– Iły są ogólnie dostępne na terenie kopalni, traktują je jako odpad. Wymyśl dobrą 

instalację z naprawdę minimalnym zużyciem wody. Nie śpiesz się. …Co jeszcze, AKar? Co 

wymaga naszej niezwłocznej uwagi? 

– Destylarnie trzeba uzupełnić paroma instalacjami wykorzystującymi obecne odpady. 

Szlam drożdżowy można przerobić na koncentrat białkowy, dodać do niego witaminy 

i mikroelementy, a będzie pełnowartościowym źródłem protein dla ludzi. Mamy duże ilości 

włókna z agaw. Śpiewak wziął się za czyszczenie i osuszanie. Trzeba coś zrobić z jego 

uszami. Wyleczyłem jego infekcję twoimi antybiotykami, ale ma poważną utratę słuchu. Na 

jedno ucho prawie nie słyszy, przydałby się implant. 

– Zajmę się tym, skoro infekcja jest wyleczona. Dosyć gadania na dziś. Jutro rano jeszcze 

raz przeanalizujemy sytuację. Dziś zaczniemy od ambulatorium. Bierzemy Śpiewaka oraz 

Hara na stół. Pomożesz? 

 

 

Dan zaczął od żołnierza. Rana goiła się dobrze. Maść Krosa była lepsza. Zwiadowca, 

którego drugim fakultetem na Akademii była medycyna, doceniał lokalne specyfiki. Handel 

lekarstwami był jednym z bardziej dochodowych interesów w Imperium. Wiele układów 

planetarnych wytwarzało specyfiki, których sprzedaż stanowiła podstawę ich bilansu 

płatniczego w międzygwiezdnym handlu. 

Dan pobrał próbki krwi do analizy, którą chciał zweryfikować pozyskane wiadomości 

o przyszłym losie Hara. Stan ogólny pacjenta określił jako dobry mimo przebytej infekcji. 

Trudno było uwierzyć w jego rychły zgon spowodowany brakiem udziału w rytuale. 

Zwiadowca z technikiem omówili wstępną protezę dla Hara. Miała ona chronić przed 

urazem jego jeszcze gojącą się ranę i umożliwić swobodne poruszanie. Po pełnym wyleczeniu 

trzeba będzie wykonać drugą, bardziej dostosowaną do stopy. AKar od razu wziął żołnierza 

do warsztatu, gdzie rozpoczął pracę nad stworzeniem protezy. 
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Dan zajął się Śpiewakiem. Starzec rzeczywiście miał paskudną bliznę poinfekcyjną. 

Świeżą na jednym uchu, a na drugim zatykającą prawie cały kanał słuchowy. Po znieczuleniu 

Dan ułożył starca na boku. Do prawej strony głowy przyłożył półkulę manipulatora 

medycznego. Na ekranie konsoli ukazało się wnętrze ucha, brak było błony bębenkowej, ale 

pozostały kostki słuchowe. Wprowadził do wnętrza tuleje implantu. Falowód dźwiękowy 

połączył w miejscu naturalnego styku membrany z wzmacniaczem kostnym. Po wybudzeniu 

będzie można dobrać wzmocnienia dla poszczególnych częstotliwości dźwięków. W drugim 

uchu błona była pokryta zrostami po świeżej infekcji i miała duże, widoczne ubytki. 

Ponieważ uszkodzenie nie było całkowite, Dan zdecydował się na odtworzenie struktury 

ucha. Wyciął zrosty i nieelastyczne zgrubienia. Na całości założył implant błony bębenkowej. 

Po zrośnięciu z naturalną tkanką przejmie funkcję przenoszenia dźwięku. Następnie zasklepił 

kanał dźwiękowy opatrunkiem. 

Wybudził Śpiewaka. By zapobiec szokowi, rozpoczął podawać impulsy częstotliwościowe 

przez wkładkę aparatu słuchowego. 

– Słyszę na to ucho, ale tylko stuki – informował starzec. 

Dan, obserwując Śpiewaka, zaczął podawać krótkie naturalne dźwięki. 

– Tak, krople wody. 

– Stuk. 

– Szum wody. 

– Głos ptaka. 

Dan wyłączył wkładkę, dalsze korekcje postanowił kontynuować rano. 

Patrząc w twarz Śpiewaka, powiedział. – Więcej jutro. 

– Dobrze! – nieproporcjonalnie głośno odpowiedział starzec. 

 

Dan resztę dnia spędził na przeglądzie transportowca XL-a. Sytuacja dojrzała do sięgnięcia 

po rezerwowe sondy. Nowe L-ki trzeba będzie systematycznie przemieszczać na pustynne 

lądowisko. Ekspedycja w celu odnalezienia korwety będzie wymagała kompletu trzech XL-

ów i przynajmniej połowy dostępnych L-ek. Trzeba będzie tworzyć pośrednie bazy 

z paliwem, źródłem wodoru, może nawet generatorem mocy, ale wszystko to dopiero 

w przyszłości. Na razie należy zająć się bieżącymi sprawami. 

 

Wieczór Dan spędził nad próbkami krwi Hary, były rewelacyjne. Przynajmniej 

potwierdziło się jedno, eliksir Matek zwiększał wydolność organizmu ludzkiego. Nie znalazł 

natomiast śladów świadczących o zagrożeniu życia Hary. Trzeba będzie ponawiać próby 
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i obserwować dynamikę ewentualnych zmian. W krwi nie było obcych substancji. Nie dawało 

to żadnego punktu zaczepienia do analizy. Jedynie, co teraz mógł jeszcze zrobić, to utrwalić 

w zamrażarce azotowej próbki do porównania z kolejnymi badaniami. 

 

Następnego dnia, Dan otwierając drzwi swojej kabiny, natknął się na Śpiewaka. Starzec 

czekał, stojąc po środku korytarza. 

– Dziś jest jutro – oznajmił natarczywie. 

– W porządku, chodź do ambulatorium. 

 

Dan ponownie włączył wkładkę. 

– Mów, co słyszysz. 

– Da. Ba. Ka. Dźwięk wody. Stukający kamień. Śpiew. Muzyka. 

– A teraz mów jak słyszysz: cicho, dobrze, głośno, bardzo głośno. 

… 

Dan skorygował poziom wzmocnienia poszczególnych częstotliwości przez wkładkę. 

– Teraz przyciszę. 

… 

W południe przyjdź ponownie. 

– Dobrze – potwierdził starzec, już nie natężając swojego głosu. 

 

Zwiadowca udał się do sterowni sond. Zaczął przeglądać pliki z L-ek z zachodniego 

brzegu. Kros sprawnie nimi operował. Odnalazł kilka obozów łowców. Olbrzym interesował 

się długim grzbietem górskim oddzielającym las mgielny od nisko położonej strefy pełnej 

mgły. Odnalazł również szlak z koczownikami i ich stadami bydła wiodący obok lasów przez 

przełęcz na równinną trawiastą wysoczyznę. Dan w ten sposób zdobył więcej informacji, niż 

gdyby sam lub przez Xyloksa operował sondami. Dlatego postanowił skłonić Śpiewaka do 

spenetrowania jeszcze raz Archipelagu Rybaków sondami. Wioślarze to potencjalni 

przewoźnicy na Rzece, ich teraźniejsze problemy z ubóstwem łodzi można szybko zmienić. 

Plaże Wyspy Kaktusa pokryte są drzewem naniesionym przez Rzekę, gdy go braknie, to lasy 

zachodniego brzegu dostarczą potrzebnego surowca. Ta rybacka kultura musi mieć swoich 

szkutników. Rozmowa ze Śpiewakiem dużo wyjaśni. 

Sprawdzenie jaskiń na wzgórzu Wyspy Kaktusa postanowił zostawić na wieczór. 

 

Dan w umówionej porannej porze nawiązał kontakt z olbrzymem. 
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– Kros, dziś w nocy będziesz miał transport wody i żywności. 

– Kiedy, …dokładnie? 

– Przed wylądowaniem sondy obudzę cię komunikatorem, będę też nadzorował wyładunek 

przez konsolę. Co z Pakosem? 

– Stara zrzęda marudzi, …zaczął uczyć chłopców. Żal mi ich, strasznie łaje, … widać, … 

są … przyzwyczajeni. Okazują mu szacunek, … on się nadyma jak …stary ropuch. …Co 

z Harą? 

– Stopa się goi. Ma założoną protezę. Jego krew jest rewelacyjna, nie ma oznak choroby. 

Nie mam punktu zaczepienia do analizy jego problemu. 

– Żołnierze …byli …bardziej wydolni, odporni, …widziałem umierających, …gdy nie 

pozwolono …odbyć rytuału. W przeszłości …cały oddział wymarł w twierdzy, …gaśli, 

…zapadając w śpiączkę … już … nie budzili.  

– Poszukuję toksyn w jego krwi, ale ich nie znalazłem. Potrzebna by mi była próbka od 

żołnierza po rytuale, możliwe, że w jego krwi byłoby większe stężenie albo ślad po toksynie.  

– …Coś … wymyślę – obiecał olbrzym. 

… 

 

Dan szybko załadował sondę wodą oraz żywnością. Postanowił, że następne transporty 

pójdą już przemiennie z paliwem. 

W drodze do rafinerii Dan zobaczył Śpiewaka z Harą, ładowali liście agaw na wózki. 

Starzec sprawnie operował maczetą, Hara je selekcjonował, soczyste ładował na samobieżny 

wózek, przesuszone lądowały z powrotem pod kaktusami. Gdy przejeżdżał obok, dotarła do 

niego ich wspólna pieśń. Stary próbował uczyć śpiewać żołnierza. Odgłosy wydawane przez 

Śpiewaka były już znacznie lepsze niż w czasie pierwszego spotkania przy ognisku. Niemniej 

jego głuchota musiała się ciągnąć latami, gdyż nadal nie miał pewnej kontroli nad swoim 

głosem. Trzeba będzie coś wymyślić. Może AKar znajdzie jakiś instrument muzyczny 

w ładowni orbitera. 

 

Dan po dotarciu do destylarni zauważył wielkie zmiany. Zbiorniki zostały przykryte 

warstwą suchych odpadów przyciśniętych siatkami maskującymi obciążonymi kamieniami. 

Dodatkowym elementem kamuflażu były agawy posadzone w plastikowych donicach. Przy 

kolumnie rektyfikacyjnej ustawiono parę wysokopiennych form kaktusów. 

– AKar! Rafineria zniknęła. Gratuluję! 
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Technik rozpromieniony na twarzy odpowiedział radosnym głosem. – Nie po to składam 

instalację, by ją mi ktoś rozwalił. A poza tym, było dużo suchych odpadów, maskują 

i jednocześnie izolują od promieni słonecznych. 

– Co z wyposażeniem tratwy? – zapytał Dan. 

– Jest na wózku, trzeba jedynie zamontować drzewca, masz również klamry i liny. 

Zaczęliśmy produkować je ze Śpiewakiem, ma do tego dryg. W archiwach waszego Instytutu 

Historii Xyloks znalazł mi projekty paru archaicznych maszyn do produkcji. Są prymitywne, 

ale proste w budowie i obsłudze. Niesamowite jak ludzie kiedyś byli pomysłowi. 

– Co z raportem? – przypomniał Dan. 

– Batyskaf wynurzył się w nocy, wypełznął na plażę i puścił transfer przez satelitę. Zostało 

dużo śladów jego bytności na brzegu. Na razie nie ma sygnału zwrotnego i nie manipulowano 

orbitą satelity. 

– Jeszcze za wcześnie, na Waku biura dopiero zaczynają pracę – skomentował zwiadowca. 

– Myślę, że kupiliśmy kilka dni spokoju – wyraził nadzieję AKar. 

– Przenieś go dwadzieścia kilometrów w dół nurtu Rzeki. Jak rozwiązałeś system 

komunikacji z botem? 

– Gdy jest wynurzony odbiera fale radiowe, zanurzony czyta sygnały wysyłane z boi 

hydrolokatora spuszczanej z sondy typu L wyposażonej w standardowe anteny kierunkowe. 

Bez konkretnego sprzętu nie namierzą nas na wyspie. Cały czas monitoruję przekaźniki, 

musieliby się najpierw do nich dobrać, a są ustawione na samodestrukcję. Także najwyżej 

stracimy część sieci, ale w zamian zyskamy ostrzeżenie. 

– Wróćmy do bota, ile dni może samodzielnie działać? – dopytywał Dan. 

– Akumulatory i kondensator energetyczny zapewniają autonomię pracy przez tydzień lub 

dłużej, w zależności od zużycia energii przy przemieszczaniu. Potem można go doładować 

z sondy XL. 

– Widzę, że opracowałeś wszystko – pochwalił zwiadowca. 

– Na pewno przyda mu się przegląd, dlatego planuję ściągnąć go za parę dni. Potem 

puścimy go na dłużej. 

– Co z drewnem z plaży? 

– Xyloks i Archiwum Instytutu Historii, a w szczególności Dział Technologii 

Archaicznych dostarcza gotowych projektów, które trzeba tylko przeskalować dla naszych 

potrzeb. Za parę dni będziemy mieć prototyp maszyny do wycinania desek i belek. 

– Co z energią? Zdecydowanie zużywamy jej coraz więcej – zaniepokoił się Dan. 
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– Baterie i kondensator orbitera są prawie wyczerpane. Trzeba ponownie odpalić rdzeń, ale 

to duża rozrzutność. Jego moc minimalna przewyższa dziesięciokrotnie nasze bieżące 

potrzeby. 

– Wykorzystaj chłodziwo jako bufor, jego instalacja pozwala na odzysk energii. 

– Dobry pomysł. Uruchomię też rektyfikator, pozwoli to na rozdział metali z asteroidowej 

rudy polimetalicznej. Po zakończeniu procesów rdzeń ponownie uśpimy. 

– Po wyjaśnieniu sytuacji z korwetą ustawimy panele słoneczne. W ten sposób pozyskamy 

stałe źródło energii. …To co, idziemy na plażę do budowy tratwy? – zapytał zwiadowca, 

uśmiechając się do technika. 

 

AKar przygotował stos suchych i zaimpregnowanych pni drzew. Wykonał też w plaży 

otwarty dok. Jego głębokość pozwoli niezaładowanej tratwie wypłynąć na główny nurt Rzeki. 

Boczny dostęp do doku z plaży umożliwi użycie maszyn do transportu pni. 

W południe Dan i AKar ukończyli główną konstrukcję tratwy. Po południu zwiadowca 

mógł już samodzielnie montować wyposażenie. AKar natomiast wrócił do rafinerii do 

przerobu liści agaw na sok potrzebny do fermentacji. 

 

W czasie południowej przerwy Dan stworzył symulację holowania tratwy przez sondę typu 

XL z Wyspy Kaktusa na archipelag rybaków. Prąd Rzeki był za duży, nawet rejs w nocy przy 

sprzyjającym wietrze dawał duży znos w dół. Przez pewien moment Dan rozważał 

konieczność użycia dwóch transportowców, ale porzucił ten plan z powodu trudności 

z manewrowaniem parą holowników powietrznych. Zdecydował się na przybicie do 

wschodniego brzegu znacznie poniżej Wyspy Rybaka. Pobieżna lustracja zdjęć ukazała 

plątaninę małych płaskich wysepek, lagun i kanałów w okolicy planowanego lądowania.  

Trzeba będzie dostarczyć tam załogę oraz postarać się przeholować tratwę przez płytkie wody 

przy wschodnim brzegu obszaru, pomyślał Dan. Postanowił wziąć Śpiewaka jako sternika 

tratwy. 

W rzeczach pozostałych po poprzedniej załodze AKar znalazł syntezator klawiszowy, 

który szybko przywrócił do stanu używalności. Była to właściwie zabawka używana przez 

członków załogi orbitera do wypełniania wolnego czasu, niemniej dysponowała pamięcią 

oraz sześcioma ścieżkami zapisu. Dan postanowił odnaleźć Śpiewaka i rozpocząć negocjacje 

dotyczące udziału w wyprawie tratwą na Archipelag Rybaków. Szybka penetracja orbitera 

pozwoliła zlokalizować starca przed drzwiami ambulatorium, gdzie czekał już na zwiadowcę. 

Dan wprowadził go do pomieszczenia, usadził przy konsoli syntezatora, pogłośnił wkładkę. 
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Pokazał jak wydobywać dźwięki z klawiszówki, zachęcił do naśladowania dźwięków 

instrumentu. Mimo że nie miał zdolności muzycznych zagrał prostą melodię znaną 

z dzieciństwa. Przekazał instrument Śpiewakowi i zajął się swoimi sprawami. …Po chwili 

włożył stopery do uszów. 

 

Po jakiejś godzinie klepnięcie w ramię przywołało go do rzeczywistości. Dan wyciągnął 

stopery. 

– Nie tak słychać – usłyszał natarczywy zarzut starca. 

Śpiewak wskazał na swoją wkładkę aparatu słuchowego. Dan podłączył ją do komputera. 

Częstotliwość była podzielona na sześć sekcji. Zwiększył do dwunastu. Pokazał jak stroić 

każdą sekcję. Ponownie założył stopery. Po jakimś czasie Śpiewak znowu go klepnął. 

– Dobrze, może już być, ale jeszcze nie jest dokładnie – skomentował postępy. 

– Musi upłynąć trochę czasu, by organizm i implant się dopasował. Będziesz musiał 

ponownie nastroić wkładkę za jakiś czas. 

– Dobrze – odpowiedział starzec wyważonym głosem. 

Dan pokazał mu dalsze rozwinięcie funkcji syntezatora i projekcję optyczną dźwięku na 

ekranie konsoli. Chwila wspólnej pracy nad dźwiękami doprowadziła Śpiewaka do szybkiego 

zapoznania z działaniem instrumentu. Zwiadowca po krótkiej rozmowie na temat tratwy 

i planowanej wyprawy, zostawił starca w ambulatorium. 

 

Wczesnym popołudniem Dan udał się do kompleksu komór pod północno-wschodnim 

wzgórzem. Działała już kruszarka zaopatrywana gruzem wydobywanym z podziemi. Dan 

zastał główną komorę przy wejściu już w całości uprzątniętą z gruzu. Na jej środku Xyloks 

ulokował strefę do przeszukiwania wydobywanego materiału. Samobieżne wózki 

wyładowywały gruz wywożony z pomieszczeń. Tu, w świetle reflektorów, manipulatory 

przeszukiwały ponownie kamienie oraz przesiewały pył w poszukiwaniu artefaktów. Skaner 

optyczny i magnetyczny pozwalał na pełną kontrolę wywożonego materiału. Xyloks 

samodzielnie kierował pracą manipulatorów oraz robotów górniczych, których używał tylko 

do przenoszenia dużych głazów pozawałowych. Stan odblokowanych pomieszczeń 

i korytarzy nie był zły, gdyż nie została naruszona spójność głównej struktury skał, nie było 

przesunięć warstw skalnych, a gruz blokujący pochodził z lokalnych pęknięć. 

Zgodnie z planem dostarczonym przez Dana, Xyloks stworzył laboratorium w jednej 

z bocznych komór. Zwiadowca po dotarciu do tego pomieszczenia zaczął przeglądać 
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znalezione artefakty. Znalazł walce pamięci, kilka metalowych przedmiotów, ceramiczny nóż, 

trochę śmieci z rozbitego sprzętu. 

– Xyloks, melduj zaawansowanie poszukiwań. 

X: Odgruzowano osiemdziesiąt procent zerowego poziomu. Przejścia na wyższe poziomy 

zablokowane niestabilnymi zawałami, groźba utraty sprzętu, wstrzymano prace na tym 

kierunku. Zejścia na niższe poziomy w trakcie oczyszczania. Wszystkie znalezione artefakty 

zgromadzone w laboratorium. Komory ogołocone ze sprzętu, widoczne ślady demontażu. … 

Dan jeszcze chwilę słuchał komentarzy Xyloksa i samodzielnie przeglądał pliki związane 

z eksploracją podziemi. Na planie odkrytych korytarzy natknął się na kilka wąskich, 

pionowych szybów wentylacyjnych niedostępnych dla manipulatorów. Nasunęło mu to 

pewien pomysł. 

– Xyloks, ściągnij sondę typu L nad wzgórze. 

 

Dan wrócił do zbrojowni orbitera po różnokolorowe flary dymne. Z ich dużym zapasem 

udał się do odkrytych kanałów wentylacyjnych. Zaczął wrzucać w odstępach czasowych 

odpalone czerwone flary do jednego z szybów. Przy kolejnym uczynił to samo z niebieskimi. 

Żółte flary powędrowały do szybu ostatniego. W tym samym czasie L-ka zaczęła krążyć nad 

wzgórzem i rozpoczęła skanowanie optyczne terenu. Niebieska strużka dymu pojawiła się 

stosunkowo szybko w gruzowisku u podstawy wzniesienia. Po chwili czerwona snuła się 

z jednego ze szczytów wzniesienia. Dan, obserwując wyniki swojego działania na ekranie 

konsoli, postanowił powtórzyć dawkę flar do szybów wentylacyjnych. Wyznaczył tor 

obserwacji dla sondy, wyniki postanowił przejrzeć wieczorem. 

 

Główna droga przez wyspę była już w całości zniwelowana, powierzchnia w znacznej 

mierze została pokryta warstwą drobnego kamiennego gryzu zagęszczonego maszynami 

drogowymi. Samobieżne wózki z ładowni orbitera swobodnie przemieszczały się, 

wykorzystując naturalne pochylenie trasy w kierunku najniżej położonego obszaru wyspy, 

czyli rafinerii. Bilans energii generowanej podczas zjazdów obciążonych wózków i pobór 

przy podjazdach pustych z powrotem w górne partie terenu pozysku biomasy bilansował się 

w okolicy zera. Infrastruktura bazy zgodnie z zasadami Karów została stworzona w oparciu 

o kryterium energooszczędności. Na planetach prymitywnych dostęp do energii był 

ograniczony. Utrzymanie wysokich technologii wymagało części zapasowych oraz dostaw 

sprzętu spoza planety. Obfite zasoby orbitera są fizycznie jednak ograniczone i kwestią czasu 

było, kiedy zostaną w całości wykorzystane. Powinny jednak zapewnić osiągnięcie 
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samowystarczalnego poziomu technologicznego, dostosowanego do potrzeb i zasobów 

planety. 

Archiwa Imperialnego Instytutu Historii dostarczały wiedzę o archaicznych technologiach 

używanych jeszcze obecnie na niektórych prymitywnych planetach. Można je będzie 

adaptować do miejscowych potrzeb. Dan po przemyśleniach zatrzymał się przy rafinerii. 

 

Śpiewak z Harą ładowali biomasę do prasy walcowej. Pozyskiwali sok do dalszej 

fermentacji oraz frakcję stałą, która po oczyszczeniu pozwalała na uzyskanie włókien agawy. 

Dan przypomniał sobie wyroby z Wyspy Rybaka plecionki z włókien, sieci, sznury i liny. 

Osłonięte dachem od bezpośrednich promieni słonecznych suszyły się pęki oczyszczonych 

włókien. 

Zwiadowca zaczął szukać AKara. Znalazł go w prowizorycznym laboratorium przy 

zbiornikach namnażania drożdży. Technik z uśmiechniętą miną zwrócił się do Dana. 

– Zawiesina iłu po odsoleniu jest rewelacyjna. Drożdże wręcz eksplodują życiem, 

namnażają się wielokrotnie szybciej. Proces fermentacji skrócił się o czterdzieści procent. 

Dodana do odpadowej pulpy celulozowej ułatwia rozkładanie jej na cukry proste, co zwiększa 

wydajność procesu uzyskiwania etanolu o jedną piątą. Ił jest zrównoważonym źródłem 

mikroelementów dla kultur bakteryjnych. Koncentrat drożdżowy wyprodukowany w jego 

obecności zawiera wielokrotnie więcej minerałów niż nasz początkowy produkt. Muszę go 

przetestować na roślinach. 

– Pozyskaliśmy sól ilastą ze starej kopalni pod wieżą. Nie wiem, czy w innych szybach jest 

podobny produkt o takim samym składzie. Porozmawiam z Krosem, pobierze próbki. 

Przebadaj też pozostałość po soli płytowej. 

– Tak zrobię – potwierdził AKar. – Nowe szczepy drożdży i mikroelementy zwiększyły 

o połowę wydajność naszej instalacji i to bez znacznych inwestycji. 

– Myślę, że sytuacja dojrzała do uruchomienia trzeciej sondy XL – poinformował o swoich 

przemyśleniach zwiadowca. – Zwiększy nasze zdolności transportowe, w ten sposób 

przyspieszymy rozbudowę lądowiska-bazy na pustyni. Da nam to szansę na penetrację 

południa w poszukiwaniu mojej korwety. 

– Liczysz, że ją przejmiesz? – zapytał AKar. 

– Przy pomocy Xyloksa jest to realne – potwierdził Dan. 

– Nie wiadomo w jakim jest stanie. 

– To się dowiemy. Nie ciekawi cię to? – zapytał z przekornym uśmiechem zwiadowca. 
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– Nawet bardzo. W ograniczonym zakresie moglibyśmy dokonać nawet napraw. Korweta 

sprawna do lotu orbitalnego mogłaby nam zapewnić ochronę naszej bazy. 

– Zgadza się. Chcę, by przygotowania do lotu na południe maksymalnie przyspieszać, ale 

musimy zapewnić sobie znaczny zapas etanolu, który potem pozwoli działać bez ograniczeń 

czasowych. Może tak się zdarzyć, że rozpoczętej akcji nie będzie można wstrzymać. 

– Czyli… szybki sprawny wypad i po odnalezieniu dalsze działanie w zależności od 

sytuacji – podsumował AKar. 

– W ogólnych zarysach tak. Dlatego sam rozumiesz jak ważna jest produkcja etanolu. 

W czym można ją jeszcze usprawnić? 

– Ustabilizujmy najpierw wzrost na obecnym poziomie, a potem zobaczymy. 

– Co sądzisz o Śpiewaku? – zapytał Dan, zmieniając temat rozmowy. 

– Jest pomocny, choć ostatnio nie przykłada się do zbiorów liści agaw. Nie gonię go, bo 

Hara się rozkręca i to on teraz zarządza pozyskiem biomasy. Stary dużo śpiewa, piszczy na 

syntezatorze. Nie wiem czy ten twój pomysł z tym instrumentem był dobry, odrywa go od 

pracy. 

– Docelowo przeniosę go z powrotem na archipelag. Pracowałeś z nim, jak go oceniasz? 

– Jest trochę zakręcony przez te swoje problemy, ale ma dużą wiedzę o rybakach i ich 

archipelagu. – AKar, nalewając lekko mętnego płynu do menzurki, powiedział – spróbuj tego 

napoju. 

Dan po przełknięciu skomentował. – No, silne. Co to jest? 

– Śpiewak nazywa to pulką – z uśmiechem na twarzy odpowiedział technik. 

– Z czego to produkujecie? 

– Stary zbiera liście wybranych agaw w odpowiednich proporcjach i dodaje je kolejno, 

z jednych sok, z innych miazgę, a niektóre całe. Sam próbowałem coś takiego zrobić, ale nie 

wychodzi. Przepędziłem produkt Śpiewaka i zobacz co wyszło. – Polecił technik, podając 

menzurkę, tym razem z klarownym płynem. 

– No, to jest doskonałe. …Masz tego więcej? – zapytał wyraźnie zainteresowany 

zwiadowca. 

– Negocjuję ze Śpiewakiem. Może da przepis. Pomyśl! Drewniane beczki do leżakowania 

i wiesz, jaki to byłby rarytas po paru latach? 

– Ten napój ma potencjał, ale powoli, AKar, nie szerokim frontem. Najpierw infrastruktura 

bazy, korweta, a potem będziemy mieć czas na takie eksperymenty. – Zwiadowca studził 

zapał technika. 



158 
 

– Dan, wiesz, że jestem na bieżąco z rozwojem i obsługą instalacji. …A te prace to tylko 

hobby, które zapewnia mi dystans do głównej działalności – niewinnym głosem skomentował 

bieżące sprawy AKar. 

– Rozumiem. Co z dodatkowymi materiałami na tratwę? 

– Mam już wszystko zgromadzone w polu ładunkowym przy rampie orbitera. Skończysz 

pracę, to rozpoczniemy załadunek. Kiedy wyruszasz? 

– Dziś w nocy, przy korzystnym wietrze. Ciemność zamaskuje nisko lecący holownik, 

a księżyc da na tyle nikłego światła, aby umożliwić rejs. Jakie decyzje powinniśmy podjąć 

jeszcze przed moją wyprawą? – dopytywał się Dan. 

– Główny magazyn na etanol nie powinien być przy rafinerii. Dodatkowe ryzyko pożaru, 

a przy ataku łatwy cel rażenia, którego wybuch zmiecie nam wszystko w najbliższej okolicy. 

– Myślę, że powinniśmy stworzyć lądowisko dla sond odsunięte od pozostałej 

infrastruktury. W pewnej odległości od niego umiejscowić magazyny na etanol, 

wkomponowane w teren, z rozproszonymi zbiornikami – zadecydował Dan. 

– Masz rację, tak zrobimy. Przy rafinerii zostawimy tylko bufor na bieżącą produkcję 

i stacje pomp do przetaczania. W magazynie oprzemy się na grawitacyjnych przepływach, 

zmniejszy to zagrożenie wybuchem. Lądowisko ulokujemy w początkowym odcinku bruzdy, 

rozglądnę się w ładowni za jeszcze jednym hangarem maskującym. Za parę dni będę mieć 

elastyczne rury, to zacznę tworzyć system transportu i przechowywania etanolu. 

– Dość już tej rozmowy. Zaraz jadę na plażę. 

– Pozdrów karaka – wieloznacznie skomentował decyzję swojego dowódcy technik, 

wyraźnie rozanielony pod wpływem spożytego napoju. 

– Co? – zapytał zwiadowca, odwracając się w półkroku. 

– Urósł. Śpiewak go karmi. 

– Zapomniałem o nim. 

– Waleczna bestia – dorzucił komentarz AKar. 

Dan przystanął, czekając na dalsze słowa wyjaśnień, które nie napłynęły. Po chwili zwłoki 

powiedział. – Zaglądnę do niego. A co z pajęczakiem? – zakończył pytaniem, chcąc pobudzić 

emocje AKara. 

– Nie wiem – obojętnym tonem odpowiedział technik i dodał równie spokojnie. – Może 

zdechł z przejedzenia. Zamontowałem czujkę przesunięć na jego kamyku, będziemy wiedzieć 

nawet o drobnych ruchach. 

– Może zaglądniemy do niego? 
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AKar nie dał się pobudzić do intensywnej reakcji. – Do jego nory? …Dziękuję. Poczekam 

na jego samodzielne wyjście. 

… 

 

Dan po dotarciu na plażę znalazł karaka w dole powiększonym do rozmiaru małego 

basenu. Zwierzę przemieszczało się swobodnie w zbiorniku i przeszukiwało dno swoimi 

mackami. Karak dotarł do pustej skorupy po swoim towarzyszu. Spenetrował ją 

w poszukiwaniu resztek mięsa. 

– Jednak kanibale – pomyślał Dan. Zauważył wiadro ze świeżymi rybami, wrzucił jedną. 

Karak przyczaił się, a potem bezbłędnie skierował się do miejsca upadku pożywienia. 

Zaatakował martwą rybę w sposób gwałtowny, oplatając ją mackami i tnąc papuzim dziobem. 

Po chwili przystąpił do zjadania swej zdobyczy. 

 

Godzinę przed zmrokiem Dan uznał, że zakończył swoją pracę na tratwie. Posiadała ona 

dużą powierzchnię mogącą pomieścić nawet kilkanaście osób. Zapewniała miejsce połowu 

i wyciągania karaków. Miała też przestrzeń do obezwładniania i rozbiórki tusz zwierząt. 

Wydzielone miejsce czekało na beczki z solą i puste, w które miano ładować połów. Na 

pozostałej wolnej przestrzeni tratwy Dan ulokował katamaran. Po dotarciu do miejsca 

lądowania przesiądzie się na niego i dotrze nim do Sama. 

Przez komunikator skontaktował się z technikiem. 

– Możesz przywozić ładunek na tratwę i nie zapomnij o Śpiewaku. 

– Już jedziemy, na plaży będziemy za kilka minut.  

– Czekam. Bez odbioru.  

AKar wjechał na plażę, ciągnąc maszyną budowlaną kilka spiętych wózków. Śpiewak 

wraz z Harą, który mu towarzyszył, szybko przystąpili do wyładunku. Jeszcze przed 

zmrokiem tratwa była załadowana i gotowa do wypłynięcia. Jedynie cumy łączyły ją 

z brzegiem plaży. Cała czwórka wsiadła do przestronnej kabiny maszyny budowlanej i udała 

się na kolację do orbitera. 

 

W kubryku Dan z AKarem ustalili plan działania na najbliższe dni. Przewidywał on 

dwudniową wyprawę zwiadowcy i Śpiewaka na Archipelag Rybaków. 

 

Ich wieczorną rozmowę przerwał zwrotny sygnał z Waka. Potwierdzono odbiór raportu 

i dokonania przelewów. Dyrektor Lac Ras dołączył duży plik instrukcji, jak się tworzy 
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administrację kolonii oraz dodał swój osobisty komentarz. Dan po wstępnym przeglądnięciu, 

szybko scedował na AKara analizę tych dokumentów. 

– Zajmij się tym, postaraj się przynajmniej przeczytać, tak żeby nie palnąć byka 

w następnym raporcie – zdecydowanym głosem zaznaczył Dan. 

– Myślisz, że sprawi mi to przyjemność? – ze wstrętem skomentował technik. – Przecież 

tego nie można słuchać, a co dopiero czytać – zakończył wyraźną skargą. 

– Przelew dostałeś! – bezlitośnie oznajmił Dan. – Teraz nie dostarczaj pretekstu do 

wstrzymania kolejnych transferów. 

– Dobrze! Moja rodzina potrzebuje pieniędzy – oznajmił kapitulanckim tonem technik. 

– Przyszły też zakodowane pliki z twoją prywatną korespondencją. Rozpakuję i prześlę je 

na twoją konsolę. 

– Pewnie nic aktualnego – beznamiętnie komentował AKar. – Długo trwa przesył listów 

dla zwykłych członków Floty. 

– Będziesz wiedział po przeczytaniu. Przypominam, że biorę Śpiewaka ze sobą na 

wyprawę. 

– Nie ma sprawy. Dokonamy zbioru z Harą. Łebski gość, interesuje go obróbka metalu. 

Wydzieliłem mu kąt w warsztacie, dałem parę ręcznych narzędzi i trochę materiału. 

Zobaczymy, co stworzy. 

 

Późnym wieczorem Dan znalazł Śpiewaka w ambulatorium. Wygrywał na klawiszowcu, 

próbując ustawić swój głos. Jeszcze parę dni, a będzie można zdjąć opatrunek z drugiego 

ucha.  

Dan stanął przed Śpiewakiem i zakomunikował. – Hal, dziś w nocy wyruszamy na połów 

karaków. 

– Dobrze. Ruszamy w nocy. 

– Obudzę cię – zapewnił zwiadowca. 

 

Około północy wiatr zmienił się na korzystny. AKar wraz z Harą towarzyszyli Danowi 

i Śpiewakowi na plaży podczas rozpoczęcia podróży. Wypchnięto tratwę na głębsze wody, 

obrócono przodem w górę nurtu Rzeki. Zapięto linę z sondy typu XL do złącza dwóch 

naciągów połączonych z kadłubem tratwy. Ustawiono tratwę skośnie do nurtu. Ciąg sondy 

równoważył parcie nurtu Rzeki osłabionego bezpośrednio za wyspą. Tratwa powoli, metr po 

metrze, przesuwała się w bok w stronę głównego nurtu. Po wyjściu z zasłony wyspy prąd 

silniej uderzył w kadłub. Dan z ręcznej konsoli zwiększył moc silników sondy. Kadłub 
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skośnie ustawiony do nurtu Rzeki był stale przesuwany w bok, w kierunku wschodniego 

brzegu. Dan skorygował długość dwóch naciągów, zwiększając kąt natarcia wody na kadłub. 

Śpiewak wspierał jego poczynania wiosłem sterowym. Tratwa nabierała dwie stabilne 

tendencje, ruch boczny oraz powolny w dół Rzeki. Dan ponownie zwiększył moc silników 

sondy, zostawiając małą rezerwę na przeciążenie. Wykonał namiary radiowe na Wyspę 

Kaktusa i na przekaźnik z małej wyspy. Oznaczył pozycję na mapie, zanotował czas. Według 

jego obliczeń, za dwie godziny powinni osiągnąć grupę płaskich, niskich wysepek. 

Podszedł do Śpiewaka obsługującego wiosło sterowe. 

– Jak tam słyszysz? 

– Na jedno ucho bardzo dobrze. 

– Za parę dni skontrolujemy drugie i może zdejmiemy opatrunek. 

– Dawno nie słyszałem tak wyraźnie dźwięków. Często słyszałem szum i czułem 

przenikliwy ból. 

– Od kiedy masz tę infekcję? – kontynuował rozmowę Dan. 

– Paręnaście lat. Miałem zostać śpiewakiem wioślarzy i zachorowałem. 

– Opowiedz mi o swoim ludzie. 

– Rybacy żyją na archipelagu płaskich wysp przy wschodnim brzegu, od miasta Pazygan, 

aż do zatoki pięciu plemion. Kiedyś byliśmy wielkim narodem. Dzisiaj jesteśmy nędzarzami. 

Jeszcze dziesięć lat temu pływaliśmy po Rzece i tłukliśmy karaki, a dziś jak woda nie wyrzuci 

drzewa, to nie mamy czym naprawiać łodzi. Rybacy boją się, że karaki zniszczą ich przegniłe 

kadłuby, dlatego nie wypływają na głębokie wody. Dawniej posługiwaliśmy się nawet 

jednostkami z obsadą trzydziestu wioślarzy. Handlowano drewnem, rybami, zbożem, i co 

najważniejsze, solą. Każdy chciał kupić mięso karaków, bo daje siłę pozwalającą na 

wzmożony wysiłek. Mieliśmy wszystko, co potrzeba do dostatniego życia. Dziś nie potrafimy 

nawet nakarmić naszych dzieci, a karaki przegnały nas z bogatych łowisk. 

– Co się stało z twoim ludem? – zadał kolejne pytanie zaciekawiony zwiadowca. 

– Upadł na duchu. Skarlał! – oświadczył emocjonalnie stary Śpiewak. 

– Ale co było tego przyczyną? 

– Zły los. Opowiem ci jak to się stało. …Zaczęły ginąć łodzie. Wioślarze domyślili się, że 

jest karak większy niż inne. Zrobili wyprawę do matecznika karaków pod Wodospadem. Nikt 

nie wrócił z załóg łodzi. Ich bracia poprzysięgli zemstę karakowi. Ruszyła taka flota, jakiej 

jeszcze nie było na Rzece. Ogarnięci pychą, myśleli, że są niepokonani i stało się to, co miało 

się stać. W dół Rzeki spłynęły potrzaskane łodzie oraz trupy, ponownie nikt nie przeżył. 

Zginął kwiat naszego narodu, zostali starcy i młodziki. Ludzi ogarnął strach przed 
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obudzonym potworem. Zaprzestano wypływać na głęboką wodę i pływać dalej za handlem. 

Karaki rozmnożyły się przez te lata. Dziś nawet grasują na płyciznach przy brzegu 

i przeganiają ludzi z łowisk. Jeżeli nawet zjawi się śmiałek, to nie ma na czym wypłynąć. Nie 

organizuje się regularnie hali. Żyjemy z wysp, ale jesteśmy marnymi rolnikami, nas zawsze 

karmiła Rzeka. Dziś jest naszą macochą. …Zgubiła nas nasza niepohamowana pycha. 

– Trzeba przebudzić ludzi – poddał myśl zwiadowca. 

– Próbowałem śpiewać o dawnych czasach. Mnie też dotknął zły los. Choroba ciągnie się 

już latami, straciłem słuch. Wiem, że mój śpiew bardziej przypomina męczenie kozy niż 

dawne rytmiczne pieśni wioślarzy. 

– Zły los już minął – zdecydowanym tonem oznajmił Dan, chcąc przerwać narastający 

pesymizm Śpiewaka. – Chorobę też wyleczymy. Dostaniesz dobry aparat słuchowy, reszta 

zależy od ciebie. 

– Mam nadzieję, że twoje przybycie na archipelag odwróci nasz los. Rybacy to dumny 

naród i nie brakuje mu ducha. Urosło nowe pokolenie, gotowe podjąć drogę przodków. 

Potrzebujemy ludzi, którzy nas poprowadzą, potrzebujemy drewna. 

– Ludzie znajdują się wśród was, Sam i jego bracia. Drewna jest pod dostatkiem na 

zachodnim brzegu.  

– Pływaliśmy tam. Wszystko to, co robiliśmy jest w pieśniach. Ja je znam, ale ludzie nie 

chcą ich słuchać – zakończył skargą starzec. 

– Myślę, że jak się okaże, iż można wrócić do dawnych czasów, to zmienią swoje 

postępowanie. Trzeba zbudować nowe łodzie, potrzebuję dobrego szkutnika. 

– Porozmawiaj z Samem. Jego starszy brat był uczniem ostatnich Wielkich Szkutników, 

mistrzów nad mistrzami. 

– Jak wpłyniemy na spokojne wody, to udam się do Sama i jego braci. Ogłoszę hal. 

– Masz do tego prawo, bo przyjęli cię do grona łowców karaków. Mam nadzieję, że 

odpowiedzą na twoje wezwanie. 

– Chcę, żebyś został sternikiem tratwy – zażądał Dan. 

– Zgoda. Zajmę się manewrami i oprawianiem karaków, jeżeli Sam poprowadzi 

bezpośrednio łowy. 

– Postaram się, by przybył – obiecał Dan. 

– Tratwa to dobry pomysł, jest stabilna. 

– Przemyślałem system połowu karaków i doszedłem do wniosku, że ten typ statku 

rzecznego będzie najbardziej odpowiedni do tego zadania. Skupmy się teraz na dotarciu do 

celu. 
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Jeszcze przed świtem w poświacie księżyca ujrzeli majaczące brzegi wysp archipelagu. 

Dan namiarami ustalił położenie, byli w założonej strefie lądowania. Stwierdził, że prąd przy 

brzegu znacznie osłabł. Zwiększył moc silników sondy do maksimum. Mieli szansę wpłynąć 

do płytkiego kanału między wyspami. W ostatniej fazie zbliżania przeciążył silniki 

i powietrzny holownik wciągnął ich na spokojne wody. Szybko rzucili kotwicę, sklarowali 

tratwę. Dan zwolnił zaczep liny wyciągarki sondy, która zakończyła swoją pracę. Odesłał ją 

na lądowisko Wyspy Kaktusa. 

W świetle wschodzącego słońca spuścili katamaran na wodę. Dan po pokonaniu kanału 

wykorzystał poranną bryzę. Żagle katamaranu napełniły się wiatrem i pognały łódź w stronę 

zatoki Sama. Po niecałej godzinie Dan wpłynął na znajome wody. Przybił do plaży przy 

nadbrzeżnym obozowisku. Zastał Sama przygotowującego sieć do połowu. 

Twarz rybaka rozpogodziła się na widok zbliżającego się zwiadowcy. 

– Witaj, Dan. Mamy dla ciebie wiele koszy suszonych ryb. Czekaliśmy. 

– Byłem po sól w dalekiej podróży, która przeciągnęła się, ale wróciłem i jestem.  

– Jak wyprawa i handel? Czy masz dużo soli? – z zainteresowaniem dopytywał się rybak. 

– Mam tyle, by zorganizować wielki hal. Zapraszam cię na połów karaków – formalnym 

tonem przekazał propozycję Dan. 

– Może po południu, gdy przybędą moi bracia – odpowiedział niezorientowany rybak. 

Dan postanowił przejść do konkretów i jasno przedstawić sytuację. 

 – Mam tratwę, sprzęt i sól, ale nie mam załogi. Przybiłem do brzegu poniżej twojej 

wyspy. 

Dan pochylił się nad piaskiem, rysując mapę okolicy. Zaintrygowany Sam dołączył do 

zwiadowcy. Nastąpił szereg pytań oraz odpowiedzi. 

Po wymianie zdań Sam zakomunikował. – To zaczynajmy hal. 

Rybak podszedł do swojego szałasu i przyniósł konchę. Po chwili nad zatoką rozległ się 

przeciągły dźwięk. Po trzecim powtórzeniu, przy Samie zebrała się pokaźna grupa rybaków. 

Wódz halu wyznaczył młodego mężczyznę jako gońca i wysłał go do swych nieobecnych 

braci. Z pozostałej grupy wybrał sześciu mężczyzn. Najstarszemu wytłumaczył drogę, którą 

muszą przebyć do planowanego miejsca rozpoczęcia połowów karaków. 

– Dan, przewieź ich na drugą wyspę, potem sami znajdą drogę na łowisko. Ja tu będę 

czekał na ciebie i moich braci. Pozbieram też sprzęt do łowów.  

– Mam dużo wyposażenia, ale weź, co możesz. Ruszam, będę z powrotem mniej więcej za 

godzinę. 
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– Dobrych wiatrów – życzył rybak. 

 

Zwiadowca, tak jak mówił, po wysadzeniu sześcioosobowej ekipy powrócił do zatoki. Na 

brzegu czekała już następna grupa: Sam z dwoma braćmi i trzema wybranymi rybakami. 

Szybko załadowali sprzęt na katamaran. Wzięli na hol łódź Sama i skierowali się wzdłuż 

wschodniego brzegu. Dan wykorzystał załogę jako kontrbalast, co umożliwiło kurs ostro na 

wiatr w dół Rzeki. Po godzinie okrzyknęli grupę idącą pieszo wzdłuż brzegu wyspy. 

Przy wejściu do płytkiego kanału spotkała ich niespodzianka. Tratwa była holowana liną 

przez grupę rybaków z tej wyspy. Śpiewak sterował wiosłem, zachęcając okrzykami do 

zbiorowego wysiłku.  

Sam po wyjściu na brzeg, rozpoznał znane mu osoby wśród rybaków z sąsiadującej wyspy. 

Zwołał szybko naradę. Utworzył krąg mężczyzn, do jego wnętrza zaprosił osoby mające 

wziąć bezpośredni udział w radzie przed halem. Dan, Sam, Śpiewak i Kabu, przywódca grupy 

tubylców, tworzyli plan działania. Postanowiono, że Sam będzie wodzem Halu, równocześnie 

przewodząc grupie łowców karaków. Śpiewak zajmie się manewrowaniem tratwą 

i oprawianiem tuszy karaków. Kabu zapewni holowanie wzdłuż brzegu. Dan będzie 

patrolował wody swym katamaranem i podzieli zdobycz. Przywódcy halu jednomyślnie 

zaakceptowali podział obowiązków. 

Obsada łodzi Sama zapewniła szybko przynętę, którą wsadzono do starej sieci. Zdeptano ją 

na pokładzie tratwy, miażdżąc większe ryby. Po chwili dwóch łowców zanurzało i wyciągało 

ją z wody. Sam dał znak Danowi. Zwiadowca oddalił się katamaranem od tratwy, uruchomił 

sonar. 

Po paru minutach pojawiły się punkty na ekranie charakterystyczne dla żerujących 

karaków. Szły po śladzie zapachowym unoszonym przez wolny nurt Rzeki. Dan 

zasygnalizował odległość oraz kierunek ręką. Sam skwitował wiadomość, zaczął obserwować 

toń wodną. 

Pierwszy karak, który pojawił się, był raczej skromnych wymiarów. Sam na koniec tyczki 

nabił średnich rozmiarów rybę. Wielokrotnie przywiązał ją sznurkiem. Zanęcił karaka, 

zwierzę zaatakowało i oplotło odnóżami przynętę. Sam wyciągnął tyczkę na pokład tratwy. 

Sprawne uderzenie drąga strąciło karaka z przynęty. Sam stanął nogą na pancerzu, dociskając 

go do pokładu. Szybkie uderzenia ostrzy oddzieliły duże macki. 

Teraz do działania przystąpiła ekipa Śpiewaka. Z macek wyciśnięto płyn nad beczką, 

oprószono je solą i zawieszono na końcu pętli sznurka zwisającego nad pojemnikiem. Korpus 

karaka umieszczono na solidnym stole znajdującym się na środku tratwy. Śpiewak za pomocą 
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dłuta oraz młotka rozbił pancerz zwierzęcia. Starzec ze znajomością anatomii karaka zaczął 

rozbierać wnętrze skorupy. Oddzielił mięso od wnętrzności. Wyszukał jajowate gruczoły, 

które z ostrożnością wydobył z trzewi i przeniósł do mniejszego pojemnika. Grupa Śpiewaka 

kończyła oprawiać karaka, gdy już następny miotał się na pokładzie tratwy.  

Sam w trakcie połowu zaczął przekazywać swoje obowiązki innym łowcom, stale 

nadzorując ich czynności. Podlegali szkoleniu pod czujnym okiem wodza halu. Rybacy mieli 

naturalne zdolności do współdziałania, dlatego ich zespołowa praca nabierała szybko rutyny. 

Mimo tego, że karaki zaczęły się pojawiać coraz częściej, mieli więcej wolnego czasu, który 

poświęcali na komentarze i dopingowanie działań towarzyszy. Połów karaków stał się dla 

nich działalnością na półsportową, rodzącą dużo pozytywnych emocji. Do worka z przynętą 

dołączono odpady i wnętrzności. Ślad zapachowy zaczął zawierać teraz też sygnał chemiczny 

karaków. Spowodowało to pojawienie się większych sztuk. Wprawiona załoga radziła sobie 

z nimi sprawnie, z entuzjazmem proporcjonalnym do wielości poławianych zwierząt. 

Dan na ekranie echosondy zauważył dość duży obiekt. Głosem zasygnalizował Samowi 

nowy rodzaj wyzwania. Rybak zmienił system połowu, dostosowując go do wielkości karaka. 

Na ostrza kotwicznego haka naciągnął trzy macki. Nowy zestaw połowowy był zaopatrzony 

w pływak z kawałka drzewa podobnego w kształcie do korpusu pancerza. Całość spięto 

metalowym łańcuchem o grubych ogniwach i przykuto do pokładu tratwy. Za burtę, jako 

przynęta, poszły wnętrzności karaków, dotąd gromadzone w beczce. Napływający olbrzym 

zajął się nimi w sposób dość gwałtowny, walcząc z wyimaginowanym przeciwnikiem. 

Podrzucono mu kolejno kilka macek. Upewniło go to o konieczności walki, gdyż rybacy 

zaczęli mu zadawać szturchnięcia końcami drągów. Sam ocenił jego ramiona na ponad 

dwumetrowe, długość korpusu niewiele ustępowała wymiarowi najdłuższych odnóży. W tym 

samym czasie łowcy wymienili ostrza na większe, osadzone na długich drzewcach. Załoga 

zaopatrzyła się w drągi zakończone hakami. Do wody wrzucono zestaw połowowy. Sam za 

pomocą długiej tyczki wprawił go w ruch imitujący żerowanie. Dodatkowa porcja przynęty 

wrzucona w okolicy haka spowodowała gwałtowny atak. Macki olbrzyma zacisnęły się na 

wabiku. Dodatkowe dźgnięcia drąga wzmocniły uchwyt macek na przynęcie, które utworzyły 

kłąb pulsujących odnóży. Szybkie kolejne ciosy odcięły lub skróciły macki. Hak 

przyciągnięto do burty tratwy, wybierając łańcuch. Mierzone ciosy ostrzy pozbawiły potwora 

pozostałych macek. Na korpus bezbronnego olbrzyma założono pętle z liny. Wspólnym 

wysiłkiem wciągnięto go na pokład. Odcięto resztę drobnych wijących się macek. Z wody 

wyłowiono odnóża, było to o tyle łatwe, że zachowały odruch oplatania. Poskromienie 

najdłuższych wijących się macek odbyło się przez pocięcie ich na krótsze fragmenty. 
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Czterech ludzi musiało się solidnie przyłożyć przy wykładaniu korpusu na stół. Śpiewak 

wymienił zestaw młotka i dłuta na większy. Wszyscy obecni obserwowali prace starca. 

Gruczoły wydobyte z karaka były nieproporcjonalnie duże w porównaniu z poprzednimi. 

Ostrza dziobowe, jako pokaźne trofeum, oddzielono od aparatu gębowego. Łowcy popatrzyli 

po sobie i wydali zbiorowy okrzyk zwycięstwa. 

Śpiewak zaintonował pieśń o zabijaniu karaków, mimo jego nieporadności głośno podjęto 

jej tony. Nikomu nie przeszkadzało łamanie się głosu starca. Po chwili triumfu, Sam 

ponownie objął przywództwo i zagnał załogę do sprzątania pokładu. 

Śpiewak to samo uczynił w miejscu oprawiania korpusów karaków. Kilkanaście wiaderek 

wody usunęło resztki z pokładu. Łowcy uporządkowali sprzęt połowowy. Śpiewak zaczął 

przygotowywać się do manewrów. Lina została podana na brzeg przez załogę łodzi Sama. 

Dan dopiero teraz zwrócił uwagę na ekran hydrolokatora. Ślady karaków zniknęły. Nie 

wiedział czy zostały wyłowione, czy olbrzym je przepłoszył. Po chwili tratwa zaczęła się 

poruszać, holowana przez grupę tubylczych rybaków ciągnących ją wzdłuż brzegu. Do wioseł 

wzdłuż burty stanęła cała załoga. Dwanaście dużych wioseł uderzało w powierzchnię wody 

w takt skrzekliwego, lecz rytmicznego zaśpiewu sternika. Po półgodzinnym holowaniu 

ogłoszono przerwę. Śpiewak przyrządził napój z płynu wyciekającego z macek oraz soli, 

rozcieńczył go wodą i podał wioślarzom. Na brzeg wysłano podobne porcje dla grupy 

holującej. Po chwili ludzie podjęli wysiłek, ożywieni miksturą śpiewaka. Grupa na lądzie oraz 

wioślarze na tratwie utrzymywali wspólny rytm holowania-pracy, synchronizując się 

śpiewem. Śpiewak rozpoczynał zaśpiew, grupy go kończyły, popierając uderzeniem wiosła 

i wzmożonym parciem na linę. Po przebyciu około dwóch kilometrów, przystąpiono do 

ponownego połowu. Był on bardziej obfity i zakończony wyłowieniem dwóch pokaźnych 

olbrzymów. 

W południe Sam zarządził przerwę. Umówił się z tubylczymi rybakami na jeszcze jedną 

turę holowania wieczorem. Dostali zaliczkę w postaci kilku pęków macek. 

Załoga tratwy zorganizowała sjestę pod rozłożonym spinakerem z katamaranu. Łowcy 

zalegli pokotem na pokładzie, emocje połowu jednak nie opadły. Omawiano poszczególne 

epizody i wydarzenia. Załoga czuła swoją siłę oraz jedność, odżyły instynkty towarzyszące 

wspólnym łowom. Zmęczenie połączone z upałem powoli wyciszało ludzi. 

Słońce było jeszcze dość wysoko, gdy ponownie przystąpiono do połowu. Wody stały się 

głębsze, a karaki większe, załoga nabrała doświadczenia. Duże zwierzęta potrzebowały 

większego terytorium, dlatego dłuższe przerwy w braniu, załoga wykorzystywała do 

przemieszczania się za pomocą wioseł. 
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Po godzinie pojawiła się ekipa holująca. Na wejściu Śpiewak wszystkim zaaplikował napój 

wzmacniający. Dan spróbował małej porcji. Smak cierpko gorzkawy dobrze gasił pragnienie 

jednak otępiał język. Czynne związki chemiczne wprowadzały ożywienie i usuwały 

zmęczenie, dostarczały siły do dalszej pracy. Kiedyś był to ulubiony napój wioślarzy podczas 

wypraw na karaki. 

Tratwę w kilku turach przeciągnięto na skraj wyspy. Zaczęły się wielkie łowy. Nie było 

małych sztuk, z każdego zaciągu uzyskiwano coraz większe okazy. W masie, efekt tej części 

łowów przekroczył rezultat sumy poprzednich tur. Beczki zostały napełnione łupem. Sam 

zawiesił połów. 

Grupa holująca podjęła pracę, dotarła na sam skraj wyspy. Dan z pomocą Sama wydzielił 

udział dla grupy wsparcia. Rybacy byli zadowoleni z otrzymanej części, informując o radości 

z oczyszczenia przybrzeżnych łowisk z karaków. Przyznany udział uznali za wystarczającą 

zapłatę za pracę oraz opłatę za łowisko. Ich zadowolenie zostało pogłębione, gdy Dan dał im 

w darze wiadro pełne soli do podziału między członków grupy holującej. 

Na tratwę przeniosła się część tubylców, wyrażając chęć odwiedzenia swoich znajomych 

na wyspie Sama. Tak wzmocniona liczebnie załoga stanęła do wioseł. Gdy pokonano połowę 

drogi do wyspy, Sam wysłał katamaranem Dana i swojego brata Wada na brzeg po świeżych 

wioślarzy. Na plaży zebrała się liczna grupa mężczyzn obserwujących tratwę. Na jedno słowo 

Wada, pokład zapełnił się ochotnikami. Dan dostarczył grupę na pokład tratwy. Wzmocniona 

załoga zwiększyła prędkość, gdyż teraz każde wiosło obsługiwała para wioślarzy. 

Już na płyciźnie ludzie z plaży weszli do wody i wyciągnęli tratwę na brzeg. Powitanie 

było radosne. Wieść o wyprawie na sąsiednią wyspę rozniosła się szeroko. Do osady na plaży 

ściągnęli wszyscy ludzie z okolicy. Tłum był duży, znacznie większy niż przy poprzedniej 

wizycie Dana. Sam szybko zorganizował obsługę tratwy. Jedno jego słowo wprawiało w ruch 

ludzi. Ładunek przeniesiono na brzeg. Beczki ustawiono przy szałasie Sama. Pęki macek 

zwisały z poziomych tyczek. Skorupy z korpusów karaków ułożono w pryzmie za szałasem. 

Śpiewak podszedł do Dana. 

– Ten łup w mieście Pazygan przyniósłby bogactwo w soli, którą w Dolinie Morza Trzcin 

wymienilibyśmy na zboże. Proso to piwo i placki. Jedna beczka soli zapewniłaby pomoc 

leśnych łowców na zachodnim wybrzeżu przy wyrębie drzew. 

– To co stoi na przeszkodzie, by się tak stało? – zapytał Dan, patrząc z wyczekiwaniem 

w oczy Śpiewaka. 

– Nie ma łodzi, nie ma wioślarzy – głucho rzekł starzec. 
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– Wioślarzy widzę. Łodzie trzeba zbudować. Idź do Sama, powiedz mu, o czym będę 

z nim rozmawiał. 

– Tak zrobię! – z błyskiem w oczach powiedział Śpiewak. 

Starzec zaczął szukać Sama w tłumie przemieszczających się po plaży ludzi. Dan oddalił 

się na ubocze osady i wezwał AKara przez komunikator. 

… 

– AKar, przygotuj sondę z ładunkiem soli i włókna do lotu na Wyspę Rybaka. Chciałbym 

ją mieć za jakieś cztery godziny przy sąsiedniej plaży, w zatoce obok. 

– W porządku, będę gotów na czas. Jak tratwa funkcjonuje? – zapytał ciekawy technik. 

– Rybacy są sprawni, łowią karaki jak płotki. Z dużymi są problemy, to naprawdę 

waleczne bestie przepełnione instynktem zabijania. …Do sondy włóż ten specjalny ładunek, 

który przygotowaliśmy. Tratwa oraz sprzęt w porządku. Parę usprawnień i będzie bardziej 

funkcjonalna. Co u ciebie? – zapytał Dan. 

– Hara śpiewa, zaraził się od Śpiewaka. Wykuł sobie miecz i nim wywija. Musiał już to 

wcześniej robić, bo mu całkiem dobrze wyszedł. Zabrał się teraz za tarczę. Przerób dzienny 

biomasy wykonany, etanol płynie z kolumny rektyfikacyjnej. Założyliśmy zbiornik 

z dodatkiem iłu posolnego. Sprawdzę przebieg fermentacji w skali technicznej. Jak się 

powiedzie, to zwiększymy wydajność produkcji etanolu. 

… 

 

Dan po zakończeniu rozmowy z AKarem udał się na plażę. Sam już czekał razem ze 

Śpiewakiem na zwiadowcę. 

– Jak dzielimy połów? – ostrożnie zaczął rybak. 

– Sam wiesz najlepiej, komu i ile. Wydziel moją część, a resztę podziel. 

– Twoja była tratwa, sprzęt i sól. 

– Ty dostarczyłeś wiedzę i załogę. 

– My mamy dodatkowy zysk, bo pomogłeś nam oczyścić nasze łowisko z karaków. 

– Nie przegadujmy się – urwał wyliczankę Dan. – Tratwę dostaniesz za połowę udziału 

w jej bieżących połowach. Dostaniesz też sól do konserwacji odnóży karaków. Chcę całość 

gruczołów tych, co Śpiewak wydobywa z korpusu. Proszę was o pomoc w dostarczeniu tego 

na plażę w zatoce obok, jakieś dwa kilometry w stronę mojej wyspy. Chcę żebyście pomogli 

mi zbudować tam magazyn i domostwo dla mnie. Zrobimy tam skład na sól oraz towary. 

Śpiewak poprowadzi moją faktorię. 
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– Uczynimy wszystko to, co mówisz – potwierdził zadowolony rybak. – Chcemy, byś 

założył faktorię na naszej wyspie. Możesz liczyć na pomoc mojego ludu. Śpiewak mówił 

o łodziach. 

– Jestem w stanie dostarczyć drewno. …A właściwie to potrzebuję szkutnika, który 

budowałby łodzie na Wyspie Kaktusa. Dałbym je następnie w dzierżawę za czwartą część 

połowu – złożył ofertę Dan. 

– To dobra propozycja. Mój starszy brat, Sako, był uczniem u mistrzów szkutników, 

którzy zginęli w ostatniej wyprawie. Jeżeli ktoś ma budować łodzie dla ciebie, on uczyni to 

najlepiej. 

– Spotkajmy się z nim – zaproponował zwiadowca. 

– Mieszka poza archipelagiem, na wyspie przy wlocie do zatoki pięciu plemion. Ma tam 

żonę i sześciu synów – poinformował rybak. 

– Czy będzie problem ściągnąć go na Wyspę Kaktusa? 

– Choć mieszka wśród rolników pozostał rybakiem i potrzebuje drewna na łodzie dla 

synów. Przysłał do mnie zapytanie o pnie wyrzucane przez Rzekę. …Czas odwiedzić brata – 

podjął decyzję Sam. – To trzy dni wiosłowania w górę i dwa dni w dół Rzeki. 

– Jeżeli ułatwisz mi kontakt z twoim bratem oraz pomożesz go przekonać, to przy 

zawarciu umowy zamówimy łódź dla ciebie. 

Rybak skinął głową i przeszedł do technicznych szczegółów wyprawy. – Skompletuję 

wioślarzy na wyprawę. 

– Mam pomysł – rzucił Dan, podążając wspólnym torem myślenia. – Weźmiemy twoją 

łódź na hol za katamaranem. W ten sposób pokonamy szybciej drogę w górę Rzeki i będzie 

miejsce na pasażerów w drodze powrotnej. 

– Nie wiem czy Sako tak szybko się zbierze – mówił Sam, kręcąc głową. – Jego żona jest 

problemem, może nawet nie wyrazić zgody. 

– To trzeba przekonać kobietę – zasugerował zwiadowca. 

– Może się nam udać, bo oprócz żony kocha Rzekę, którą porzucił, gdy się ożenił. 

Rybaczy teraz w zatoce, ale wiem, że marzy o wielkich łowach. 

– Kiedy ruszamy? – zdecydowanie zapytał Dan. 

– Jutro zrobimy wielkie łowy w naszej zatoce. Pojutrze skoro świt możemy ruszać. …Dan, 

mamy dla ciebie ładunek suszonych ryb. 

– Dostarczcie tam, gdzie mówiłem. 

– Dzisiaj karaki, jutro ryby – poinformował rybak. 
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Dan popatrzył po twarzach zamyślonych rozmówców i napotkał wyczekujący wzrok 

starca. – Śpiewak, nic nie mówisz. 

– Dobrze gadacie, to co będę się wtrącał. Jutro jestem na plaży. Jeżeli dobrze pamiętam, 

jest tam na brzegu dość duża skała. Sam, przyślij ludzi, zbudujemy szałas i mały magazyn na 

początek. Rybacy za sól będą pracować przy dużym domu i składzie. Lecz pamiętaj, jestem 

stary. Już dziś szukaj kogoś młodszego. Ja poprowadzę faktorię do czasu, gdy znajdziesz 

kogoś na moje miejsce. 

– Tak się stanie, a dziś wieczorem świętujemy – zadecydował Dan. 

 

Wszyscy na plaży zgromadzili się przy ognisku. Tańce i śpiewy trwały do późnej nocy. 

Koniec ogłosił Sam, zapowiadając jutrzejsze łowy od samego rana. Wtoczono beczki na 

katamaran, a Dan popłynął do pobliskiej zatoki. Dwa kursy wystarczyły do przemieszczenia 

jego udziału na plażę przy przyszłej faktorii. 

 

 

Rano zwiadowca obudził się na pokładzie katamaranu. 

Na wniesieniu zwieńczonym skałą znajdowały się beczki, pojemniki z solą i bele 

powiązanego w pęczki włókna z agaw. Wzdłuż brzegu plaży szedł w jego kierunku Śpiewak 

na czele kolumny tragarzy. Niesiono kosze z suszoną rybą, kawałki drewna i wiązki patyków. 

Po ich przybyciu na miejsce Dan zarządził śniadanie. Następnie omówił plany budowy 

domostwa na wzgórzu pod skałą. 

Śpiewak szybko podzielił pracowników na grupy robocze do niwelacji terenu, znoszenia 

kamieni i do wykonywania sznurków z włókien agawy. 

– Jak będziesz miał braki materiałowe, to zamówimy dostawy u AKara. 

– Dobrze – potwierdził starzec. 

– Przyślę ci komunikator, będziesz miał bezpośredni kontakt z bazą i Xyloksem. 

– To dobrze. Przyślijcie moją klawiszówkę – poprosił z błyskiem w oku Śpiewak. 

– Postaram się, by znalazła się w najbliższym transporcie. …Zaraz popłynę do wioski, 

potrzebujesz coś od nich? 

– Wydaje mi się, że w tej chwili mamy wszystko. Wioska jest blisko, więc mogę wysłać 

posłańca, a ja sam będę dziś wieczorem u Sama. 

 

Dan po dotarciu na wody zatoki Sama, zobaczył tratwę wyprowadzoną na płycizny. 

Z plaży wódz osady sygnalizował swoją obecność, Dan wylądował obok. 
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– Szkolę mojego brata Wada do samodzielnego prowadzenia łowów na karaki. Chcę 

rozpocząć oczyszczanie płycizny zatoki z karaków, jeszcze przed moim wyjazdem. 

– Dobrze robisz. Po wczorajszych łowach mam kilka pomysłów na usprawnienie tratwy 

i połowów. Można zamontować maszt z bocianim gniazdem do wypatrywania karaków. 

U Śpiewaka jest włókno na liny i żagiel. Dostarczę drewno oraz mechanizm do kabestanu. 

Jeżeli będziemy mieli pomocnicze łodzie do przewożenia kotwic, to tratwę załoga będzie 

mogła samodzielnie przeciągać po łowisku. Żagiel pozwoli przemieszczać się na dłuższych 

dystansach, po wewnętrznych wodach archipelagu. – Dan sypał koncepcjami ze swojego 

macierzystego świata. 

– Dobre pomysły. Ciągle wyprzedzasz nasze potrzeby. Powiedz mi, jak pokonałeś nurt 

Rzeki, że przedostałeś się z Wyspy Kaktusa na Archipelag? – zapytał zaciekawiony rybak, 

wpatrując się w twarz zwiadowcy. 

– Śpiewak proponował zaprzęgnąć wielkiego karaka, ale ja zrobiłem po swojemu. 

Przyjdzie czas, to się dowiesz. A jak jesteś bardzo ciekawy, zapytaj Śpiewaka. Był sternikiem 

tratwy w czasie przeprawy. 

– Stary jest teraz innym człowiekiem, kiedyś paplał i mruczał, co mu na myśl przyszło. 

Teraz słuch mu się polepszył. Mówi mniej, słowa waży. 

– Po powrocie z wyprawy zapraszam cię na moją wyspę, pobyt na niej wiele ci wyjaśni. 

Śpiewak teraz szuka słów na nazwanie nieznanych mu wcześniej rzeczy. Zaczął się nowy 

czas dla ludu rybaków. Nie będzie to w pełni powrót do dawnej epoki, lecz nowa droga dla 

ludzi o otwartych sercach i umysłach. 

– Dziwnie mówisz, ale takie życie, jakie teraz wiedzie mój lud, nie jest dla niego. Urosło 

nowe pokolenie nie pamiętające klęski pod Wielkim Wodospadem. Chcą pływać po Rzece. 

– To dajmy im szansę – powiedział Dan, patrząc wprost w oczy rybaka. 

– Niech tak będzie – potwierdził Sam, nie unikając wzroku zwiadowcy. 

 

Do południa Dan i Sam pływali wokół łowiska katamaranem. Na tratwie kilkakrotnie 

wymieniano załogę, testując ludzi i zwiększając liczbę przeszkolonych łowców. W południe 

Sam ogłosił przerwę. 

Gdy byli na brzegu i odpoczywali w cieniu, Dan zwrócił się do Sama. – Może po południu 

razem zapolujemy na większe karaki? 

– Chętnie, tym bardziej, że to, czym znajdujesz karaki, jest bardzo pomocne. Boję się, żeby 

moi ludzie nie natknęli się na wielkiego olbrzyma. Nie chcę, by moich rodaków spotkała teraz 

klęska i zniechęcenie. 
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– Jeżeli wyprawa zakończy się pozytywnie, to na tratwie zamontujemy echosonar. 

Ostrzeże on przed dużymi sztukami. Mam jeszcze coś, co zwiększy nasze szanse pokonania 

olbrzymich karaków, chcę ci to pokazać przed wypłynięciem. 

– Po zakończonym upale wyjdziemy za wioskę. Teraz odpoczywajmy i nabierajmy sił do 

popołudniowych łowów – zadecydował Sam. 

 

 Parę godzin sjesty minęło dosyć szybko. Dan z katamaranu przyniósł tyczki z głowicami 

wybuchowymi. Lance różniły się długością, lecz wszystkie były zakończone standardowymi 

głowicami z zapalnikiem uderzeniowym. Dan wyciągnął z worka dwa kaski z przeszklonymi 

przyłbicami, wybrał tyczkę średniej długości. Rybak i zwiadowca udali się w stronę wzgórza 

na poszukiwanie dużego kamienia. Po paru minutach odnaleźli pokaźny głaz wystający 

z ziemi. Dan uderzył go tyczką zakończoną głowicą. Efekt przerósł jego oczekiwania. 

Skumulowany ładunek rozbił kamień, pozostawiając znaczne zagłębienie w gruncie. Osłona 

na twarz ochroniła ich oczy. Dan pomyślał, że w przyszłości trzeba będzie pomyśleć 

o pełnym stroju ochronnym. Zwiadowca, już przy pozostawionych tyczkach, udzielił Samowi 

dalszych wskazówek i ostrzeżeń. 

 

Łowy zaczęły się tradycyjnie, przy brzegu, od mniejszych okazów. Dan i Sam nie brali w 

nich udziału. Rybak trzymał w rękach dwie tyczki średnich rozmiarów. Dan z pokładu 

przycumowanego do tratwy katamaranu obserwował ekran sonaru. W pewnym momencie 

przeszedł na tratwę. 

– Jest, nie za duży, w sam raz na początek, na próbę. 

Sam szybko okrzyknął Wada. Załoga sprawnie założyła przynętę na wabik. Do wody 

wrzucono wiadro zanęty. 

Po chwili Sam wskazał dłonią kierunek. – Płynie, uważać, spory olbrzym. 

Duży karak zaczął żerować w zanęcie, pochłaniając odpady. Dwóch ludzi wrzuciło wabik 

w miejsce kotłujących się macek. Olbrzym zareagował gwałtowną agresją, oplatając 

odnóżami przynętę. Załoga podciągnęła łańcuch przypiętymi do niego linami. Karak nie 

rezygnował ze swego łupu. Doświadczony w walkach o zdobycze wysunął dwie najdłuższe 

macki nad pokład tratwy, jednocześnie resztą nadal oplatając wabik. Drużyna wydzielona do 

bezpośredniego starcia z karakiem przystąpiła do dzieła. Łowcy z ostrzami na drągach 

skrócili jego długie macki. Zanim karak użył następnych, Dan wykonał cios głowicą. Sam od 

razu powtórzył. Cofnęli się, pozostawiając miejsce grupie abordażowej. 
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Łowcy z wprawą odcięli pozostałe macki i wyciągnęli na pokład korpus. Potwór mimo 

rozległych ran otrząsnął się z szoku, zlokalizował swymi rzędami oczu oprawców, chcąc 

pochwycić ich swymi odnóżami. Kikuty i mniejsze macki przygębowe nie były już jednak 

bronią, którą mógłby zagrozić załodze. Ekipa rozbieraczy tuszy rozpoczęła swoje dzieło. Do 

korpusu przystawiono przecinak na długim bocznym trzonku. Uderzenie wielkiego młota 

zagłębiło go w trzewiach karaka. Ponownie przystawiono narzędzie do pancerza wzdłuż linii 

planowanego cięcia. Po paru minutach ciężkiej pracy rozwarto skorupę karaka. Oddzielono 

mięso i gruczoły od wnętrzności. Łowy trwały do wyczerpania lanc z głowicami. Pokład 

tratwy był zapełniony łupem. Złowiono niewiele karaków, ale o pokaźnych rozmiarach. 

 Dan na plaży zwrócił się do Sama. 

– Po powrocie odnowię zapas lanc. 

– Dadzą nam szansę na walkę z karakami z płytkich wód zalewu wewnętrznego. Na 

głębokiej wodzie głównego nurtu rzeki są naprawdę wielkie olbrzymy. 

– Oczyścicie swoje przybrzeżne łowiska, to zajmiemy się i tymi z Rzeki. 

Sam zwrócił się do brata. – Wada, łów wzdłuż brzegu. Najważniejsze to nie stracić ludzi 

lub tratwy. Wielkie łowy zaczną się, gdy będziemy mieli łodzie z wioślarzami. 

– Nie martw się bracie. Nie dam się ponieść zarozumiałości. Zachowam pokorę wobec 

Rzeki, pamiętając o losie naszego ojca. 

– Niech pamięć o nim będzie twoim doradcą. 

– Tak się stanie – zapewnił Wada, po czym skłonił się głową przed bratem, uznając jego 

autorytet i udał się do ludzi rozładowujących tratwę. 

– Sam, to do jutra – przypomniał Dan. 

– Ruszamy podczas pierwszych promieni słonecznych. 

– Przybędę katamaranem z zapasami na drogę. 

– Na łodzi zgromadziliśmy podarki dla rodziny Sako. 

– Do jutra. 

 

Dan wsiadł na załadowany katamaran ze swoją częścią połowu. Dotarcie do zatoki 

Śpiewaka zajęło mu niecałe pół godziny mimo niesprzyjającego wiatru. Po wylądowaniu udał 

się w stronę domostwa pod skałą. 

Ukończono już mur magazynu i sklecono szałas. 

– Jak tam Śpiewak, co potrzebujesz? – rozpoczął rozmowę radosnym głosem. 

– Potrzebuję dachu na magazyn, czyli drewna, tu go w okolicy nie ma – odpowiedział 

zmęczony starzec. 



174 
 

– Będziesz miał transport nad ranem. Myślę, że AKar cię odwiedzi. Może ci coś doradzi. 

– To mądry człowiek i wiele umie, a ja jestem śpiewakiem. Budowanie mnie męczy – 

zakończył gderliwym głosem człowieka nie przywykłego do wzmożonego wysiłku. 

Dan, jawnie ignorując jego fochy, zapytał. – Jutro ruszamy do pięciu plemion, co 

powinienem wiedzieć? 

Śpiewak po chwili namysłu rozpoczął składną przemowę. – Sako mieszka u piątego 

plemienia Sabu na wyspie położonej na kanale-przetoce, którym wody wlewają się do 

wewnętrznego Morza Trzcin. Gdy Rzeka zacznie opadać, woda obróci swój kierunek 

i zacznie wypływać. Na odsłoniętych terenach zalewowych plemiona uprawiają proso, 

jęczmień, ryż. Sako łowi ryby na Morzu Trzcin i wymienia na zboże, dobrze mu się powodzi. 

Ma bardzo przemądrzałą żonę. …To wstyd dla mężczyzny, by rządziła nim kobieta. To 

wszystko, co powinieneś dziś wiedzieć. Reszty dowiesz się na miejscu – dokończył wyraźnie 

zmęczonym głosem. 

– AKar przywiezie ci komunikator i nauczy obsługi. 

– Do jutra. 

 

 

Dan wylądował na plaży przed zmrokiem. AKar czekał na niego już z transportem. 

Załadowali szybko ładunek na wózki i pojechali w stronę orbitera. 

– Co słychać, AKar? 

– Dużo i to ciekawych rzeczy, niektórymi będziesz zaskoczony. Ale ty zacznij opowiadać, 

co ze Śpiewakiem? 

– Zakładamy faktorię na wyspie Sama i będzie nią zarządzał. Potrzebuję prostego 

komunikatora dla niego, który nie rzucałby się tubylcom w oczy. Jakiś talizman na szyję. 

Wymyśl coś – zażądał Dan. 

– Mogę zrobić całą serię, Xyloksa zatrudnimy jako sekretarkę, będzie przełączał 

ewentualne rozmowy – zaopiniował AKar. 

– Dobry pomysł. Jutro rano ruszam na kilkudniową wyprawę w górę Rzeki. Co z Lac 

Rasem? 

– Mam rozwiązanie naszego problemu – z dumą oświadczył technik. – Mianowałem 

Xyloksa naszym sekretarzem. Przeanalizował całą dokumentację dostarczoną przez Lac Rasa 

i przedstawił mi swoją interpretację. Dyrektor liczy, że stworzymy na tej planecie 

administrację. Mamy nasze, jak to ujął, braki kadrowe uzupełnić tubylczą siłą roboczą. Mamy 

też znaleźć oddział lokalnego banku, to dokona bezpośrednich transferów na wynagrodzenia 
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i diety oraz prześle fundusze rozwojowe. – Technik przerwał swoją do tej pory spokojną 

wypowiedź i wybuchnął. – Czy ten facet jest normalny?!! …Przecież jesteśmy na izolowanej 

planecie! Typu prymitywnego – dobitnie pokreślił. 

Dan przepuścił przez swoją twarz lekki uśmiech politowania i spokojnie zaczął. 

 – Prawdopodobnie Lac Ras nigdy nie był poza cywilizowanymi rejonami. Myśli, że 

prymitywna to planeta bez regulacji klimatu. …Ale to dobrze. Pomyśl, tubylcza siła robocza: 

Śpiewak - Prezes Banku Lokalnego; Hara, Kros - ochroniarze; Hazu i Maku - młodsza 

administracja; Farel, Var - pomocnicza służba techniczno-transportowa; ty - Dyrektor 

Pełnomocny i ja - Gubernator Planetarny, to układa się w jeden ciąg, zgodny z logiką Lac 

Rasa. Transfer załatwimy przez bank z mojej planety Fridom, są elastyczni i dyskretni. 

Finansowali skutecznie moje podróże po całym Imperium. Dokonamy barterowych 

transferów. Otworzymy oddział bankowy na planecie Saa, którego konto w strefie imperialnej 

będzie obsługiwał mój bank. Wpuścimy obligacje bankowe i stworzymy lokalny pieniądz, 

jego wartość oprzemy na parytecie soli. Zaczniemy sprzedawać nadwyżki etanolu, soli, zboża 

i innych towarów Flocie Imperium. Za parę miesięcy będzie tu tłoczno od statków 

zaopatrzeniowych admirała. 

AKar szybko podążył tokiem myśli dowódcy. – Rzeczywiście. Przecież oficjalnie ci piraci 

pozbawili nas orbitera. Listy frachtowe opiewały na balast okrętowy. To, że moi rodacy byli 

zaradni, to nasz zysk, a nie imperialnej administracji. 

– Jak się pojawią oddziały aprowizacyjne, to złupią planetę. Jeżeli stworzymy pozory 

funkcjonującej administracji, będą musieli płacić, a to może zapewnić kapitał początkowy na 

samodzielny rozwój planety. – Zwiadowca przedstawił swoją interpretację przyszłości. 

– Myślę, że mógłbym ściągnąć tu weteranów Karów z Floty – głośno myślał zauroczony 

wizją technik. – Byłoby to dobre miejsce na założenie kolonii – podsumował. 

– Nareszcie myślisz pozytywnie – pochwalił Dan, pewny motywacji swojego 

podwładnego. 

AKar kiwnął głową i przejął inicjatywę. – Stworzymy z Xyloksem nowy raport. Co ze 

stałą siedzibą? – zapytał, nawiązując do wymagań Lac Rasa. 

– Pomyślimy o tym, gdy uporamy się z korwetą. Dostaniesz namiary na mój bank. 

Uprzedzę ich o twoich zamiarach. Będziesz musiał odpowiednio poinstruować tubylczą siłę 

roboczą – dodał zwiadowca, uśmiechając się do technika. 

– Dogadam się z nimi. Nie zrobię im krzywdy – zdecydowanie uciął nieokreślone sugestie 

zwiadowcy. 
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Dan i AKar dojeżdżali do orbitera, gdy zakończyła się rozmowa. Manipulatory zajęły się 

rozładunkiem. 

 

Zamyślony technik zabrał Dana do sterówki. 

– No to sobie usiądź zanim zobaczysz, jakie próbki krwi przesłał ci Kros. … Popatrz na 

ekran. 

AKar włączył podgląd z jednej z kabin orbitera. Na podłodze siedział skurczony młody 

hara, żołnierz Wielkich Matek. 

– … 

– Przecież mówiłem Krosowi, że potrzebuję kontrolnej próbki krwi żołnierza po rytuale. 

Pokazałem mu na sobie jak to zrobić – mówił Dan zaskoczonym głosem. 

– To i tak dobrze, bo mógł go zarżnąć i całą jego krew przysłać w pojemniku po wodzie, 

a tak, mamy zdrowego młodzieńca na głowie – zakończył ze śmiechem technik. 

Dan, nie odrywając wzroku od ekranu, zapytał przyciszonym głosem. – Jak się tu znalazł? 

– Kros związał go jak prosię, wsadził worek na głowę i zapakował do transportera. Nic nie 

powiedział, a jedynie poinformował, że przesyła próbkę krwi. …Już mu nawrzucałem, jego 

pasażer zabrudził cały luk ładunkowy. 

– Co robimy? – z rezygnacją zapytał Dan. 

– Pobrałem już dla ciebie próbkę krwi. …Nic nie widział. Możemy go odesłać do Krosa. 

– Nie ma sensu – powiedział Dan, kręcąc głową. – Nie wiadomo, co Kros z nim zrobi. 

I znów kolejna doba stresu w ładowni. Popatrz na niego, jest na granicy obłędu. Myślę, że 

Hara nam coś doradzi. Dyrektorze Pełnomocny, rozwiązuj problemy, za to ci się płaci i to 

imperialnym pieniądzem – zakończył zdecydowanym głosem zwiadowca. 

– Że też nie pomyślałem, Hara! …Wiesz, o co on ma pretensje do tych Wielkich Matek? 

– Zauważyłem, że oprócz rany gryzie go coś jeszcze. Myślałem, że to zagrożenie śmiercią. 

– Nie…, to naprawdę twardziel. Dowodził tylną strażą karawany, starli się z nerudinami, 

związał ich walką. Ładunek doszedł do kopalni nienaruszony, a gdy on ranny doczłapał na 

czele resztek oddziału, zabrali mu broń i ekwipunek. Potem wygonili z Twierdzy, inwalida 

nie był im potrzebny. Wściekł się, że go nie dobili, a wyrzucili jak psa. Najbardziej żal mu 

jego miecza i zbroi. Honor dla niego ważniejszy niż życie, a tu w jednej chwili cały jego 

świat się rozleciał. Kros mu najpierw skórę przetrzepał, a potem, widząc, że jest ranny, 

założył opatrunek i napoił. Myślę, że to uratowało mu psychikę oraz wskazało, że jest coś 

więcej niż Świat Matek. 

– Jak to wydobyłeś z niego? Jest przecież tak małomówny. 
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– Pulka Śpiewaka gasi pragnienie i rozwiązuje każdy język – wyjaśnił z przebiegłym 

uśmiechem AKar. 

– Dobry sposób. Trzeba będzie to przemyśleć. A co ze wzgórzem i wykopaliskami? 

– Wytaszczyłem manipulatory oraz roboty górnicze, zrobiłem nowe dojazdy. Kopią tam, 

gdzie pojawiły się dymy. Część to otwory wentylacyjne, ale niektóre miejsca są interesujące. 

– Chciałbym, żebyś przystosował któryś z mniejszych manipulatorów do penetracji 

podziemi przez kanały wentylacyjne. 

– To da się zrobić. Trzeba tylko czasu. 

– Coś jeszcze? – zapytał Dan wyczekującym tonem, nadal kręcąc głową i obserwując 

młodego żołnierza na ekranie. 

– Sól spływa. Kros ładuje do pełna transportowce. Pojemniki na wodę to hit handlowy. 

Kros ma już taki zapas soli, którego na bieżąco nie możemy przetransportować. Żywności 

przerzucamy wystarczająco, wody moglibyśmy dostarczać znacznie więcej. Mamy już paszę 

dla sadaków z piennych kaktusów, przestaliśmy je karmić porcjami podstandardowymi. 

Trzeci transportowiec XL pozwoli złapać oddech. Wkrótce wznowimy przewóz etanolu – 

składnie informował AKar. 

– Za dziesięć dni powinienem się pojawić w górach u Neru – głośno myślał Dan. – Potem 

rozpoczniemy wyprawę na południe. 

– Sam nie dasz rady. Będę musiał przenieść się czasowo na pustynne lądowisko. 

Dan kiwnął głową w niemym potwierdzeniu i zaczął – AKar, jeszcze jedno. Nie 

ograniczamy kontaktów między tubylcami. Przepływ informacji to też interes dla nas. 

Poszerzenie bazy danych dla Xyloksa do badań nad językiem. 

Sierżant rozwinął myśli swojego dowódcy. – Hara i Kros prawie co wieczór plotkują na 

konsoli. Zrobię te komunikatory. Zastanów się, komu je dać. 

– Co ze sprzętem do transmisji? 

– Mamy cały kontener. Gorzej jest z zasilaczami, musimy sięgnąć do paneli 

fotoelektrycznych, uzupełnimy je bateriami.  

– Co z twoją korespondencją rodzinną? – zapytał Dan, zmieniając temat. 

– Już świeższa, ale to ciągle historia sprzed wielu miesięcy – beznamiętnie skomentował 

technik. 

– Przy przelewach z Fridom Banku jest sto znaków bezpłatnego komentarza, zwykle nie 

podlegają cenzurze. Często wykorzystuję to do przesyłania szybkich wiadomości. Założę ci 

konto i wpłacę moją osobistą premię dla ciebie, tysiąc Faksów – oświadczył dobitnie Dan. 
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– To dużo więcej niż moje półroczne zarobki we flocie – powiedział technik zaskoczony 

hojnością, ale nie świadomy wagi przesłania. 

Dan z uśmiechem na twarzy pouczał. – W blankiecie pierwszego przelewu wpisz 

polecenie zakupu popularnej książki, najlepiej bajek dla dziecka. Potem podaj stronę i wers. 

Jak masz inteligentną żonę, to możecie dyskretnie wymieniać wiadomości bez cenzury. 

Czasami wystarczą skróty, litera z kropką. Żona się domyśli – dokończył z życzliwym 

uśmiechem na twarzy. 

AKar chwilę milczał, analizując wszystkie aspekty propozycji swojego dowódcy. Potem, 

patrząc wprost w jego oczy, oświadczył. – Dziękuję, jeżeli będzie to funkcjonować, masz 

u mnie beczkę pulki. 

– Wolę destylat – powiedział Dan. 

– Masz jak w banku – zakończył technik. 
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ROZDZIAŁ 6  WYPRAWA DO MORZA TRZCIN 

 

Fridom – planeta ojczysta Dana. 

Bank Fridomu – bank planetarny Fridomu. 

Burko – kolejny młodszy brat rybaka Sama. 

Sako – najstarszy z braci rybaków, uczeń Wielkich Szkutników. 

Naki – żona Sako. 

Morze Trzcin – naturalny zbiornik wodny połączony przetoką z Rzeką, pobierający wodę 

przy jej wysokim stanie i oddający w niskim. 

Poko, Wami – dwaj średni synowie Sako, hodowcy kóz. 

Sabu – piąte plemię Doliny Morza Trzcin, hodowcy kóz. 

Wasi – czwarte plemię DMT, rolnicy: specjalność proso. 

  

 

Resztę późnego wieczoru Dan poświęcił na kompletowanie sprzętu na wyprawę. Dwie 

godziny przed świtem wrzucił sprzęt na katamaran. Zepchnął go na wodę. Zgodnie 

z prognozą Xyloksa panowała cisza, nie było żadnego podmuchu wiatru. Nad łodzią unosił 

się ciemny kształt transportowca XL z podwieszonym ładunkiem drewna. Dan połączył 

sprzęg automatyczny z dziobowymi linami cumowniczymi. Duży ciąg holownika i mały opór 

kadłubów katamaranu pozwoliły na rozwinięcie znacznej prędkości. Godzinę przed świtem 

Dan uwolnił sondę od ładunku na plaży Śpiewaka. 

Znalazł rozbudzonego starca, który przecierał rozespane oczy. 

– Masz drewno na plaży. Ja ruszam na wyprawę. 

… 

 

 

Dotarcie do plaży Sama przy lekkiej bryzie, która zaczęła się budzić razem ze słońcem, nie 

zajęło wiele czasu. Na brzegu ładowano łódź. Sam ze swoim kolejnym bratem Burko, żegnali 

się z żonami. Zepchnięto łódź na wodę i po chwili sunęła na holu za katamaranem. Bryza 

nabierała siły, żagiel wydymał się coraz bardziej. Katamaran nabierał prędkości. Dan, Sam 

i Burko rozpoczęli rejs do Morza Trzcin. 

Zwiadowca przedpołudnie poświęcił na szkolenie załogi. Po paru godzinach przekazał ster 

Samowi i jedynie od czasu do czasu, krótkimi uwagami korygował manewry wykonywane 

przez załogę. Dan mógł teraz poświęcić więcej uwagi mijanemu krajobrazowi. Po lewej 



180 
 

stronie pozostawiali za sobą kolejne wyspy Archipelagu Rybaków. Za niskimi wzgórzami, 

tylko gdzieniegdzie, z gruntu wystawały nagie skały. Prawy brzeg natomiast był wyższy 

i bardziej obfity w większe formacje skalne. Tuż nad nimi rozbudowywały się pasma wzgórz 

przechodzące w wyższe partie gór. W oddali nad wysokimi rozległymi szczytami 

uwidaczniało się pasmo kondensującej się wilgoci wznoszącego się powietrza znad Rzeki. 

Była to jedyna forma wody docierająca do tego górskiego rejonu, gdyż brak typowych 

deszczy stanowił regułę w całej zwrotnikowej krainie. Katamaran przemieszczał się torem 

wodnym pomiędzy wysokim wschodnim brzegiem a niskim Archipelagiem Wysp Rybaków.  

Popołudnie przyniosło silniejszy wiatr, co zwiększyło prędkość łodzi. Załoga przeszła na 

system dwuosobowych wacht wystarczających do obsługi katamaranu i pozwalających 

odpoczywać trzeciej osobie. 

Wieczór zastał załogę na wodzie przy jednej z mijanych wysepek. Dan przy sprzyjającym 

wietrze zdecydował się kontynuować dalszą żeglugę. Wykorzystywał światło gwiazd oraz 

wskazania sonaru do korygowania kursu. 

W nocy kilka okresów ciszy zmusiło załogę katamaranu do zarzucenia kotwicy. Poranna 

bryza obudziła się wcześniej niż zwykle. Prawdopodobnie spowodowane to było 

ukształtowaniem terenu i rozgrzewaniem wschodnich stoków pasma górskiego, które zaczęło 

ssać powietrze znad Rzeki. 

Lekki chłód unoszący się z wody ożywił załogę, tym bardziej, że na horyzoncie pojawiło 

się wejście do kanału przetoki prowadzącej do Morza Trzcin. Katamaran musiał wejść na 

główny nurt Rzeki, gdyż bezpośrednio przy brzegu była strefa wirów tworzonych przez wodę 

odbijającą się od skał. Kilka halsów pozwoliło zdobyć wystarczającą przewagę wysokości, 

pozwalającą podjąć próbę wejścia do przetoki. Pomoc dwóch wioślarzy okazała się 

konieczna, by wyrwać łódź z burzliwego nurtu i skierować na spokojne wody kanału. 

 

Prąd przetoki był minimalny, co oznaczało, że poziom Rzeki podnosi się już tylko powoli. 

Prawy brzeg był wysoki i stromy, lewy natomiast łagodnie przechodził w rozległą nizinę 

pokrytą tylko gdzieniegdzie pagórkami. 

Przy braku korzystnego wiatru załoga przystąpiła do holowania katamaranu z brzegu. 

Rybacy wymieniali się przy pracy, co pozwalało zachować siły i kontynuować podróż. 

Przetoka poszerzała się coraz bardziej. Załoga przeszła na pokład katamaranu. Po paru 

minutach ich oczom ukazała się zatoka wlotowa z wyspą-skałą rozdzielającą nurt kanału. 
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Lekkie podmuchy wiatru pozwoliły postawić żagiel i skierować łódź do przystani. Wyspa 

zbudowana była z tarasowo rozmieszczonych warstw skał wznoszących się nad niewielką 

łachą mułu naniesionego przez nurt. 

Na brzegu zauważono nietypowy dla tej okolicy katamaran. Niewielka wyspa ożywiła się 

sylwetkami pojawiających się ludzi. Sam stanął na dziobie pływaka i okrzyknął brzeg 

przystani. Rozpoznanie jego osoby wzbudziło entuzjazm części małego tłumu 

zgromadzonego na kamiennym molo. 

Powitanie było serdeczne. Dana jednak interesowało coś innego, jego uwagę przyciągnęły 

łodzie połatane i zmurszałe. Tylko jeszcze sztuka szkutnicza utrzymywała je nadal na wodzie. 

Materiał użyty do napraw nie należał do najlepszej jakości. Morze Trzcin nie było 

wymagającym akwenem, ale sprzęt pływający stał już na granicy żywotności. Było tylko 

kwestią czasu, gdy łodzie rozpadną się na kawałki. 

Przybyłych gości poprowadzono do głównej hali domostwa Sako. Przywitała ich gościnnie 

żona wodza osady, Naki. Uwidaczniała się obfitość potraw rybnych i pewne ubóstwo 

pokarmów roślinnych. Byli na przednówku, sezon rolniczy miał się dopiero rozpocząć wraz 

z opadaniem poziomu wody i odsłanianiem terenów zdatnych do uprawy. Pod główną ścianą 

hali koczowały trzy rodziny krewnych żony Sako. 

Sam nawiązał rozmowę z bratem, który dopiero teraz pojawił się zawezwany przez 

rodzinę. – Jak ci się powodzi? 

– Tak jak widzisz. Woda nas karmi. Czekamy na opadanie Rzeki, by móc zacząć siewy. 

– Co to za ludzie? – zapytał Sam wpatrzony w ludzi pod ścianą. – Tacy smutni. 

– Nie mają się z czego cieszyć – odpowiedział jego brat z wyraźną niechęcią do rozwijania 

tematu. Po chwili milczenia przełamał się i smętnym głosem rozpoczął swoją opowieść. – Po 

nowym podziale ziemi przysłano ich do mnie, jako krewnych mojej żony. Mam się podzielić 

z nimi moją ziemią. Ale my żyjemy z wody, bo zdatnych gruntów było zawsze niewiele. 

Wasi, czwarte plemię, znowu przycisnęło Sabu, rodaków mojej żony, i przesunęło kamienie 

graniczne. Łotry wykorzystali to, że młodzi wojownicy byli z kozami na pagórkach. Wasi, 

mając znaczną przewagę liczebną, łatwo rozgromili Sabu i zagarnęli część ich ziemi. 

– To była wojna? – zapytał Sam. 

– E, tam wojna. Porzucali kamieniami, potłukli się pałkami po głowach i pokrzyczeli. Taki 

sobie rytuał przesuwania granicy – zbagatelizował sprawę Sako. 

– To co, ty też walczyłeś? – rybak zapytał brata z uśmiechem niedowierzania na twarzy. 

– A po co? – odpowiedział wzgardliwym tonem. – Moje grunty to wody Morza Trzcin. 

W zeszłym roku zabrali moim synom ostatnie nadziały ziemi na stałym lądzie, dzięki czemu 
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mamy teraz spokój. Pozostała tylko ta wyspa, a tu, sam widzisz, ziemi do uprawy tyle, co kot 

napłakał. Ja jestem z tego zadowolony – stwierdził spokojnym tonem. Potem puścił oko do 

brata i zaczął mówić prawie rykiem na całą halę, akcentując słowa uderzeniami pięścią w stół. 

 – …Bo mówiłem, że trzeba się rybołówstwa pilnować! …Łodzie naprawiać! …Po drzewo 

wyprawić się na Rzekę! – Po krótkim wdechu znowu zaczął spokojnym, lekko 

zrezygnowanym tonem. – To kobiety nie dały, zaczęły rządzić synowe wraz z moją żoną 

i teraz mamy tego skutki. Zmusiły nas, mężczyzn, do grzebania się w ziemi, jak krety, a teraz 

płaczą. Bracie, mam dość tego ponurego nastroju. Bierz swoją łódź i płyniemy na połów. 

Pokażę ci, jakie tu są bogate łowiska – zakończył radosnym tonem, chcąc pobyć sam na sam 

z bratem. 

Dan pozostał w hali przy głównym stole. 

Przysiadła się do niego Naki i zaczęła narzekać. – To cały mój mąż. Gość w dom, a on na 

ryby z braćmi. Ja muszę się wszystkim zajmować i o wszystkim myśleć. Zaraz poczęstunek 

będzie gotów. Jak droga? – zapytała z wymuszonym uśmiechem i z rozbieganymi oczami. 

– Z Samem i Burko minęła szybko. Żeglowaliśmy wzdłuż wschodniego brzegu po 

płyciznach. 

– Jak karaki? – zapytała kobieta, czujnie wpatrując się w oczy Dana. 

– Nie ma ich dużo i nie są olbrzymie – spokojnie odpowiedział zwiadowca. 

– To dobrze, żegluga po Rzece jest niebezpieczna – zdecydowanie oświadczyła Naki. 

– Dla sprawnych rybaków i na dobrych łodziach mniej, niż chodzenie po mokrych 

kamieniach dla dzieci – z uśmiechem powiedział Dan, wyczuwając intencje żony szkutnika 

Sako. 

– Masz rację, życie niesie ze sobą niebezpieczeństwa, których nie sposób uniknąć, ale nie 

należy ich szukać samemu. Do tej pory udawało mi się chronić rodzinę przed nimi. Ale 

dzisiaj, to ja nawet sama nie wiem, co robić? – zakończyła z wyraźną rozterką w głosie. 

– Opowiedz mi o swoich kłopotach. Może będę mógł pomóc – zaczął ostrożnie sondować 

sytuację Dan. 

– Nieznajomemu? – zapytała na wpół oburzonym głosem. – Dlaczego obcy człowiek 

miałby się interesować problemami starej kobiety? – zakończyła, potrząsając swoimi długimi 

kruczoczarnymi włosami, wpatrując się z wyraźnym powątpiewaniem w oczy zwiadowcy. 

Dan docenił talent doświadczonej kobiety w ciągnięciu za język mężczyzn, dlatego zaczął 

od szczerego uśmiechu i wyważonego inprintu. 

– Niedawno spotkałem Sama, gdy brakowało mu drewna na naprawę kadłuba. Dziś 

jesteśmy tu i jego łódź pływa. Trzeba zaufać ludziom. Czasami pomoc przychodzi od obcych 
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– zakończył głębokim spojrzeniem w oczy kobiety, w których pojawiły się błyskające iskierki 

poirytowania. 

Naki odwróciła w bok głowę i zaczęła bagatelizującym tonem. 

– To nie są wielkie problemy, ale nas dręczą. Mój mąż rybołówstwem karmi nas i naszych 

synów. Nadwyżki sprzedawaliśmy na targu, na którym kupowaliśmy zboże. Teraz z nami jest 

moja rodzina. Zjadamy wszystkie ryby i nie mamy nic na wymianę. Mój mąż drze się, ale 

karmi przygarniętych, bo ma dobre serce. Ale znów przyszły nowe kłopoty. Dwóch średnich 

synów uciekło na stały ląd, by przyłączyć się do młodych wojowników-hodowców kóz. Po 

cichu pomogłam im kupić zwierzęta. Chcieli się żenić, a u Sabu młodzieniec bez zapłaty 

w kozach za dziewczynę, nie ma na co liczyć. Młodzi Wasi zrabowali ich i pobili, a teraz 

wstydzą się pokazać ojcu. Ja ich ukrywam, żywię w tajemnicy, bojąc się powiedzieć o tym 

mężowi. Dręczy mnie to, nigdy niczego nie ukrywaliśmy przed sobą. A tu takie nieszczęście 

i nie jestem w stanie powiedzieć o nim mojemu mężowi – zakończyła żałosnym tonem. 

Dan od razu wyczuł nadarzającą się okazję. – Pomogę ci. Mam sól na wymianę, popłyńmy 

na targ. Weź swoich synów, pomogą w zakupach. Gdy wrócimy ze zbożem, wszystkim 

humor się poprawi. Wtedy porozmawiasz z Sako – zakończył współczującym tonem. 

Kobieta pokręciła głową, kryjąc łzy, które cisnęły się do jej oczu i zdecydowanie 

powiedziała. – Najpierw poczęstunek, wiem jak gości należy traktować. 

 

 

Po godzinie Dan z Naki i jej dwoma średnimi synami Poko i Wami płynęli katamaranem 

w stronę osady handlowej. 

Wpływając do portu, przy nabrzeżu natknęli się na strażnika, który pobierał myto. 

– Musicie wnieść opłatę za tę łódź – powiedział stanowczo, stając w poprzek drogi. 

Naki podeszła do niego i bez namysłu zaczęła swoją tyradę. 

– Zdzierca!!! Ty udajesz, czy nie wiesz, że łodzie spoza Morza Trzcin są zwolnione 

z opłat?! 

– Skąd mogę wiedzieć, że ta łódź przypłynęła z Rzeki! – zaczął twardym tonem strażnik, 

szybko dodając już bardziej spolegliwie. – Od lat nikt do nas nie przypływał stamtąd 

z towarem. 

– Popatrz na łódź i właściciela, czy oni wyglądają na pochodzących z Morza Trzcin? Rusz 

wreszcie głową – powiedziała Naki, dodając gest dłoni uderzającej w czoło. 

– Masz rację kobieto – ustąpił strażnik, schodząc z drogi. – Już się nie drzyj! Zostaw mnie 

w spokoju – zakończył wyraźnie zestresowany burzliwą rozmową. 
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– Masz pilnować łodzi! – krzyknęła nieustępliwie Naki i zaraz dodała podobnym tonem. – 

Twoje plemię - Dawazi odpowiada za mienie przybyszów z Rzeki. 

– Dobrze – powiedział strażnik, stając przy katamaranie. – Będę pilnował. Idźcie już na 

targ – dorzucił, chcąc się pozbyć wrzaskliwej kobiety. 

 

Naki dobrze zorientowana w rozmieszczeniu kramów, szybko dotarła do murowanego 

straganu przy rozległym domostwie. Zaczęła stukać w drzwi. 

Po chwili wychyliła się łysa głowa właściciela. 

– Naki, dawno nie byłaś. Nie przywozisz ryb, pozbawiasz mnie zarobku. 

Kobieta bez zwłoki zaczęła negocjować. 

– Dziś jestem i twój zysk będzie duży, gdy zadbasz o moje potrzeby – dokończyła 

wymagającym tonem. 

– Nie widzę ryb, a wiesz, że ja nie udzielam pożyczek, bo nie lubię jak ludzie zaczynają 

mnie unikać – powiedział handlarz, lustrując przybyłą grupę i zwracając uwagę na niewielkie 

worki z nieokreślonym towarem. 

– Będziesz nas trzymał przed drzwiami czy zaprosisz do środka? – zapytała niezrażona 

Naki. 

– Wchodźcie, choć nie widzę waszego towaru. 

Cała grupa weszła do zacienionej izby będącej w połowie składem, a w połowie 

mieszkaniem. 

Kobieta pierwsza odezwała się do sprzedawcy. 

– Daki, potrzebujemy dużo zboża: prosa, jęczmienia i ryżu. 

– Zboże jest drogie, bo nastał przednówek – zaczął ostrożnie handlarz, dodając 

nieustępliwie. – A ja nadal nie widzę waszego towaru. Już mówiłem, na kredyt nie dam – 

zakończył dobitnie. 

Dan wyciągnął woreczki ze solą z worków niesionych przez synów Naki. 

Sprzedawca bez słowa zważył towar i skontrolował jakość. Patrząc w oczy Dana, 

powiedział. – Dawno nie widziałem tyle soli i to białej warzonki. Ile chcesz za to, Naki? – 

zapytał, odwracając się w stronę kobiety. 

– Chcę sprawiedliwą cenę. Ja tę sól zostawię u ciebie. Ty ją dobrze sprzedaj. Zadbaj też 

o swój zysk, ale jak się dowiem, że mnie oszukałeś, to będzie to nasz ostatni interes. …Dziś 

chcę zadatek w zbożu, zamierzam nieco zakupić warzyw oraz przypraw. 

Sprzedawca skinieniem głowy zaakceptował warunki, a słownie ustalił szczegóły. 
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– Dostaniesz zadatek w zbożu, a warzywa i przyprawy mam na swoim straganie. Mój 

pomocnik cię obsłuży. 

– To myślę, że się dogadaliśmy – powiedziała Naki z szerokim uśmiechem na twarzy. 

– Czy masz więcej soli? – zapytał handlarz niepozornym tonem. – Interesowałaby mnie 

kamienna. 

Naki przymrużyła oczy i ucięła negocjacje. 

– Tym się nie martw! Dobrze sprzedaj to, co masz w ręku, …a potem zobaczymy – 

dokończyła wieloznacznym tonem. 

 

Po godzinie katamaran był już lekko przeładowany. Naki niechętnie zarządziła powrót 

synów drogą lądową. Dla pewności kazała im wziąć po worku prosa. Pomyślała, że wysiłek 

fizyczny pozbawi synów głupich pomysłów. Obdarzyła ich też dużą ilością dobrych rad na 

drogę. 

 

Jeszcze przed południem katamaran dobił do kamiennego mola. Naki szybko zarządziła 

wyładunek. 

W hali domostwa był już Sako ze swoimi braćmi. 

– Nareszcie kochana żono. …Kupiłaś proso na piwo?! Szkoda, że go dziś nie mamy, 

poczęstowałbym braci. 

– Jakby się zapowiedzieli, to by na nich czekało – opryskliwie odpowiedziała Naki. 

– Mam na katamaranie pulkę z kaktusów, jeżeli chcecie, to można po nią posłać – 

zaproponował zwiadowca przygotowany na taką okoliczność. 

– Żono, zarządź – powiedział Sako rozpromieniony uśmiechem zadowolenia. Szkutnik 

wziął Dana pod ramię i zaczął mówić. 

– Moi bracia dużo mówili o tobie i łodziach. Jeżeli przywieziecie drewno, to wam pomogę 

w budowie kadłubów. 

Dan od razu przystąpił do konkretów. 

– Problem w tym, że nie ma na czym wozić drewna. Sam wiesz, że rybacy nie mają 

porządnych łodzi. 

– To ile łodzi chcielibyście mieć? – zapytał myślący szkutnik. 

Dan z wprawą negocjował. – Najpierw ty określ swoje potrzeby, bo moje są duże. 

Sako skinął głową na tą wiadomość i postanowił odwlec negocjacje. 

– Widzę, że przyniesiono pulkę, dawno jej nie piłem. 

– … 
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– Naprawdę dobra – rzekł Sako z promiennym uśmiechem na twarzy, czknął i zapytał. – 

Kto ją robił? 

– Śpiewak – odpowiedział Dan. – Tak go nazywam. Sam powie ci dokładniej, kim on jest. 

– To ten uczeń, …co go nie wzięli na wyprawę, …bo zachorował – informował rybak 

z wyraźnymi trudnościami w mowie. 

– A, to on! Znam go! Był przemądrzałym chłopcem – dokończył całkiem przytomnym 

głosem szkutnik, jakby pulka na niego nie działała. 

– A dziś jest prawie starcem – skomentował pesymistycznie rybak. 

– Tak, czas płynie – przyznał Sako, trzeźwo wpatrując się w Dana. 

– Sako, określ swoje potrzeby – zażądał zwiadowca, czując, że to ostatnia chwila na 

sensowne negocjacje. 

– Chciałbym po nowej łodzi dla moich najstarszych synów i dla mnie. Potrzebowałbym 

trzech trójek. Ale to marzenie, bo skąd wziąć tyle drewna? – dokończył rozmarzonym 

głosem, nie spuszczając wzroku z zwiadowcy. 

– Ja też chciałbym trzy trójki: dla mnie, Wada i Burko – zgłosił swoje potrzeby rybak 

trochę bełkotliwym głosem. 

– Na początek wystarczą mi dwie szóstki i jedna mniejsza łódź – szybko podał 

zapotrzebowanie zwiadowca. 

– To są wszystko marzenia ściętych głów, na całym Archipelagu nie ma tyle drewna – 

powiedział Sam. 

– Masz rację, nie ma, ale jest na mojej wyspie – dobitnie oświadczył Dan, czujnie 

wpatrując się w swoich rozmówców. 

Sako uzyskawszy istotne informacje, od razu uciekł w lekko bełkotliwy, ale donośny głos. 

– Ale ja nie mogę opuścić swojej rodziny w kłopotach – zakończył rozrzewnionym tonem. 

Dan, nie przejmując się teatralnymi gestami, złożył propozycję. – To ja się zajmę twoją 

rodziną i twoimi kłopotami, a ty zbuduj na mojej wyspie łodzie dla nas. 

Szkutnik błysnął okiem do zwiadowcy i zaczął głośno ryczeć na prawie całą halę. 

– Obcy myśli, że to takie proste!!! …Potrzebuję ziemi dla moich starszych synów!! 

…Muszę żywić krewnych mojej żony! …Potrzebuję kobiet dla średnich, którzy włóczą się 

z kozami. …Jeszcze jest moja żona, dwóch najmłodszych synów, nieposłuszna córka, która 

mnie kocha i nie chce wyjść za mąż. …A co najważniejsze, w chwili słabości przysiągłem 

mojej małżonce, że nie wypłynę na Rzekę!!! … Boi się, że zostanę pożarty przez karaka tak 

jak nasz ojciec – zakończył rzewnym tonem, wybitnie teatralnym gestem wskazując na swoją 

spłoszoną kobietę. 
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Dan spokojnie odczekał, aż wszyscy obecni w sali przetrawią przedstawienie Sako 

i wyważonym głosem uzupełnił propozycję. 

– Będę żywił wszystkich w czasie twojej pracy. Synom postaram się o ziemię. Średnim 

kupię kozy na zapłatę za żony. Zaopiekuję się krewnymi twojej małżonki. Ale tylko twoja 

Naki może zwolnić cię z przysięgi – zakończył dyplomatycznie, z ukosa zerkając na jej 

reakcję. 

– Tylko tak mówisz!!! – powiedział Sako, nie zaprzestając teatralnych gestów. 

– To sprawdź mnie… – spokojnie odparł zwiadowca. 

– Kozy dla synów?! – zażądał szkutnik. 

– Odliczę twojej żonie sól na zakup. Tylko jej jedno słowo – postawił niezbędny warunek 

Dan, wiedząc kto w tej rodzinie nosi spodnie. 

– Muszę z żoną porozmawiać – zasłonił się Sako przed podjęciem ostatecznej decyzji. 

Zwiadowca nie odezwał się już ani słowem, odsunął pulkę od siebie i wbił wzrok w blat 

stołu. 

… 

Sako z Naki udali się do alkowy. 

Pozostali bracia: Sam i Burko kończyli resztkę pulki, która została w dzbanie. 

Dan odczekał chwilę i rozpoczął wyciszoną rozmowę. 

– No i co, Sam? Co o tym myślisz? 

– Myślę, że obrałeś dobrą drogę. Tylko o jednym musisz wiedzieć, mojego najstarszego 

brata, Sako, Naki powstrzymała przed śmiertelną wyprawą na karaka pod wodospad. 

Uratowała mu w ten sposób życie, a gdy nurtem ciała płynęły w dół, przyrzekł, że bez jej 

pozwolenia nie uda się na Rzekę. Zatem o wszystkim zadecyduje Naki – zakończył 

ironicznym tonem. 

Dan przytaknął głową i rozważnie skomentował. – To dobra wieść. Kobieta jest rozumna 

i dba o swoją rodzinę. 

– Zapewne się podroczy i w końcu zgodzi – powiedział Sam, dopijając resztki pulki 

z kubka. 

 

… 

Po krótkiej rozmowie Sako i Naki pojawili się w hali. 

– Żona pozwoliła mi zbudować siedem trójek i dwie szóstki na twojej wyspie. Ale pod 

paroma warunkami… – mówił Sako z lekką czkawką, kołysząc się na swoich szeroko 

rozstawionych nogach. 
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Naki przerwała, widząc nieporadność męża. 

– Nie mów o głupotach. Zgodziłam się, ale dopiero jak zaczniemy siewy prosa, a to 

przynajmniej jeszcze za dwa tygodnie – zakończyła z satysfakcją w głosie. 

– Rozumiem – spokojnie odrzekł Dan. – Warunki przyjmuję. Ale czy ty, Naki, puścisz 

swego męża, tak jak mówisz?! – zapytał wyraźnie wątpiącym tonem. 

– W pierwszy dzień siewu może jechać – twardo i zdecydowanie rzekła kobieta, patrząc 

wprost w oczy Dana, zaraz jednak manifestując swoją kobiecość, dodała. – Bo żaden pożytek 

z niego przy pracach polowych. A do tego czasu niech pilnuje rodziny! Jak zaczną pracować 

przy siewie, to zajmą się robotą i nie będą szukać kłopotów!!! – ostatnie zdanie skierowała do 

wszystkich zgromadzonych na Sali, przelatując po nich wściekłym wzrokiem. 

– Czyli trzeba rozpocząć siewy? – zapytał Dan dobitnym, ale wyciszonym głosem. 

– Tak, do tego czasu potrzebny jest w domu. – Naki odpowiedziała zdecydowanym tonem 

i poparła zdeterminowanym wyrazem twarzy. 

– No to w porządku – spolegliwie odpowiedział zwiadowca. – Na moim katamaranie jest 

jeszcze jeden dzban pulki. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu… 

– To nie mnie będzie bolała głowa – wzgardliwie odpowiedziała kobieta. 

 

Po chwili w hali zrobiło się gwarno i tłoczno, prowadzono liczne rozmowy. Wszyscy 

zasiedli przy stołach. Ryby, kasza z prosa i warzywa zapewniły podkład pod miłą atmosferę. 

Dana goszczono, podtykając mu lokalne smakołyki. 

Zwiadowca zaczął obserwować otoczenie, by poznać miejscowe zwyczaje. Jego wzrok 

ściągnęło młode małżeństwo opiekujące się chorowitym dzieckiem. Mąż troskliwie przynosił 

jedzenie ze stołu do kąta pod ścianą, gdzie jego żona starała się karmić dziecko. Kołysała go 

i czule zachęcała do jedzenia. Brak chęci do przyjęcia pokarmu wywoływał łzy kobiety.  

Dan zwrócił się do Naki. 

– Co z twoimi krewnymi? Dlaczego nie siedzą przy stole? 

– Oni mają wielkie nieszczęście, ich kolejny syn umiera. 

– Opowiedz mi więcej. 

– Ich dzieci zawsze słabo rosły i nie dożywają piątego roku. Mówiłam bratu, by wziął 

sobie inną żonę, to mu urodzi zdrowe dzieci, a on się uparł. …To dziecko jest trzecie, które 

umrze. 

– Czy mogę z nimi porozmawiać? – zapytał Dan. 

– Zaraz ich poproszę – cicho powiedziała Naki. 

– Nie rób tego. Ja sam podejdę – zadecydował zwiadowca. 
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Dan i Naki podeszli do młodego małżeństwa. Rozmawiali cicho na różne tematy. 

Zwiadowca cały czas obserwował dziecko. Dowiedział się o braku apetytu ich syna. Dan 

poprosił o kubek z wodą, wrzucił do niego musującą tabletkę z witaminami. Bąbelki oraz 

przyjemny zapach przyciągnęły uwagę dziecka. Dan upił łyk, po czym dał matce. Kobieta też 

upiła i przychyliła kubek do ust dziecka. Nowy smak zauroczył chłopca, który ochoczo wypił 

cały napój. 

Uśmiechnął się do Dana i wyciągnął rękę z naczyniem. 

– Jeszcze. 

– Dopiero jutro – odpowiedział zwiadowca. 

– Rano? – zapytał chłopiec, chcąc skrócić czas oczekiwania. 

– Tak rano, ale pod warunkiem, że coś jeszcze dzisiaj zjesz – obiecał Dan. 

– Postaram się – cicho i wątpliwie przyrzekł chłopiec. 

Dziecko poszeptało matce do ucha. Żona przekazała życzenie mężowi. Mężczyzna 

przyniósł ze stołu małe rybki. Nakarmiono nimi chłopca. Dan powrócił do stołu. 

Po chwili pojawiła się przy nim Naki. 

– Co sądzisz? …Czy umrze? 

– Jeżeli nie będzie się go leczyć, to na pewno, ale widzę pewne szanse. Tu nie ma 

warunków, u mnie na Wyspie Kaktusa mógłbym spróbować przeprowadzić kurację. Możesz 

z nimi porozmawiać, ale nie rób wielkiej nadziei. Powiedz, że to tylko szansa – powiedział 

wywarzonym tonem. 

– To i tak dużo! Żona brata nie przeżyje jeszcze jednej śmierci dziecka. Ona traci wolę 

życia – ze skargą w głosie zakończyła kobieta. 

 

Naki podeszła do brata, przykucnęła przy jego żonie i zaczęła szeptać. Kobieta zwróciła 

wzrok na Dana. Zwiadowca się uśmiechnął i kiwnął głową. 

W tej chwili do hali wpadła Lika, jedyna córka Sako, szybko podeszła do ojca i zaczęła 

cicho przemawiać. Dan obserwował narastający gniew wodza osady. Widząc wzburzenie 

męża, Naki przybliżyła się. Wkrótce rozmowa nabrała głośnych tonów.  

– Pójdę i wybiję im z głowy tę wojaczkę!!! …Ci smarkacze, Poko i Wami to twoi pupile! 

…Myślisz, że nie wiem, że to ty kupiłaś im kozy! …Pewnie teraz dali się okraść i szukają 

odwetu! …Ale sama wiesz, że nie ma sensu, by młodzi rozbijali sobie głowy o kozy. Wezmę 

kija i ja im to wytłumaczę!!! 

– Za dużo wypiłeś pulki, by rozmawiać z synami. Pójdę ja. Wezmę twojego brata Sama, 

jego usłuchają. …Ty pilnuj reszty synów. 
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– Boisz się kobieto, bym im nie wygrzmocił pleców!!! …Ale dziś nie mam nastroju do 

kłótni – dokończył, rzucając pustym kubkiem w ścianę. 

Dan wstał i podszedł do Sama. 

– Przewiozę was przez kanał. 

– Dobrze, jest wiatr, będzie szybciej. Trzeba ich znaleźć, są przy ognisku na skraju wioski 

Sabu. Podobno organizują wyprawę młodych wojowników na kozy Wasi. Ale jak młodym 

wytłumaczyć, by zaniechali walki, gdy ich honor ucierpiał? 

– Zobaczymy na miejscu, jaka jest sytuacja. Postaram się coś wymyślić – obiecał Dan. 

 

 

Znalezienie młodych wojowników okazało się proste. Słychać i widać było ich z daleka. 

Jedli kozinę oraz pili piwo z prosa. Poko i Wami wymienili zboże matki na mięso oraz 

napoje. Zwołali swoich przyjaciół, by skłonić ich do wyprawy odwetowej. Ugoszczeni 

młodzieńcy ochoczo obiecali, że już jutro wyprawią się razem na Wasi i pomogą im odzyskać 

utracone kozy. 

… 

– To tak matki słuchacie!!! 

Młodzi synowie, gdy usłyszeli znajomy głos, od razu stanęli w bezruchu. Ogarnął ich szok. 

Naki zaczęła łajać, ale nie krzycząc, lecz odwołując się do synowskich uczuć. Podpici 

młodzieńcy stali jak małe dzieci, które dopuściły się wykroczenia i wstydzą się swojego 

czynu. Po chwili tyrady jednak oprzytomnieli, dotarły do nich spojrzenia towarzyszy. 

Młodzieńcy podnieśli głowy, zaczęli odpowiadać, a najmłodszy nawet pyskować. 

Dan, widząc, że synowie wyrywają się spod czaru uczuć matczynych, wkroczył do akcji, 

przerywając rodzącą się kłótnię. 

– Nie matce zabraliście proso. To było moje zboże, żądam rekompensaty. Bo inaczej 

nazwę was złodziejami. 

Wypowiedź Dana zamurowała synów Naki. W tym samym czasie matka upokorzona butą 

swoich synów, odwróciła się od nich. 

– Nie wiedzieliśmy. Chcieliśmy potem odkupić proso i odnieść matce – tłumaczyli się 

zawstydzeni młodzieńcy. 

– Teraz już wiecie. Żądam natychmiastowej rekompensaty i to od wszystkich, którzy jedli 

oraz pili za kradzione zboże. 

– Nie mamy prosa ani kóz. Wasi nam zabrali. 
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– Macie natomiast ręce, potrzebuję waszej pracy. Dzień roboczy od wszystkich tu 

obecnych. Albo idę do wodza wioski i powiem, jak to młodzi wojownicy okradają przybyszy 

znad Rzeki. 

– Nie rób tego! To byłby wstyd przed całą wioską. Zgadzamy się na jeden dzień roboczy. 

– Chcę potwierdzenia od wszystkich – zażądał Dan. 

– Tak, zgadzamy się – odrzekła większość zgromadzonych młodych mężczyzn. 

– Powiedzcie wasze imiona, aby ci, co mnie oszukają, ponieśli karę przed całą wioską. 

Ponad dwudziestu młodych wojowników zaczęło wymieniać swoje imiona. 

Jeden z młodzieńców bardziej rezolutny niż inni, odezwał się. – Od kiedy zaczynamy 

i gdzie będziemy pracować? 

– Od teraz. Udacie się ze mną. 

Młodzi szybko podjęli decyzję, zadowoleni, że będą mogli niezwłocznie załatwić tę 

sprawę. Dan załadował siedmiu wojowników na katamaran i przewiózł ich na drugą stronę 

kanału. Nakazał rozpalenie ogniska.  

Silny wiatr wiejący od Morza Trzcin ułatwiał żeglugę, po godzinie cała grupa młodzieży 

znalazła się na południowym brzegu zatoki. Plaża była wąska oraz dość pochyła. Młodzi 

skupili się przy ognisku, ogryzali resztki kości, po kryjomu dopijając ostatki piwa. 

Dan przyniósł im ostatni dzban pulki. 

– Na zdrowie, wojownicy. Mam nadzieję, że jutro będziecie mieli wystarczająco dużo sił 

do pracy. 

– Na pewno. Nie obawiaj się, jesteśmy ludźmi honoru. 

 

Dan, Sam i Naki wsiedli na pokład katamaranu. 

– Dobrze sobie z nimi poradziłeś. Bałam się, że moi synkowie znów popadną w kłopoty. 

– To są już młodzi wojownicy, ale muszą się jeszcze dużo nauczyć. Ja potrafię sobie radzić 

z ludźmi – zapewnił zwiadowca. 

Sam, patrząc na Dana, odezwał się. – Ciekawe, co jutro zrobią, gdy wytrzeźwieją 

i zobaczą, że nie mają nic do roboty. 

– Jutro będą mieli wiele do roboty, wieczorem znowu nie wytrzeźwieją. A pojutrze nadal 

pracując z obolałymi mięśniami, nie będą skorzy do ekscesów. – Dan zakończył wypowiedź 

z ironicznym uśmiechem na swojej twarzy. 

Sam parsknął śmiechem i bijąc się ręką w udo, powiedział. – Tak trzeba postępować 

z młodymi, by głupota wywietrzała im z głowy. 
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Dan po przybiciu do kamiennego mola na wyspie Sako, udał się na szczyt wzniesienia. 

Wyciągnął komunikator, dołączył do niego zewnętrzną antenę, aby wzmocnić siłę sygnału. 

– Xyloks. Wiadomość dla AKara: Tej nocy konieczny transport soli, wiader i narzędzi do 

prac ziemnych w okolice Morza Trzcin. Sprawa pilna o wysokim priorytecie. Koniec 

przekazu. 

 

Dan po chwili znalazł się w hali domostwa Sako, odnalazł Sama. 

– Będę potrzebował twojej pomocy w nocy, tuż nad ranem. 

– Możemy spać na pokładzie katamaranu. Powiem, że pulka musi mi wywietrzeć z głowy 

– powiedział rybak. 

– Jutro też cały dzień będziesz zajęty. Dasz radę sam prowadzić katamaran? – zapytał Dan. 

– Nie ma problemu – bez wahania odpowiedział Sam. – Brat Burko będzie łowił na mojej 

łodzi z Sako. 

 

Do Dana podszedł Dasi, młody ojciec chorego dziecka. Zaczął mówić przygaszonym 

głosem. 

– Pogodziłem się ze śmiercią mojego kolejnego syna. Ale żona umiera ze zgryzoty. Jeżeli 

pomożesz mi ich uratować, to możesz dysponować moim życiem. Ja i moja rodzina będziemy 

twoimi sługami lub jak wolisz, niewolnikami. 

– Nie potrzebuję sług ani niewolników, lecz ludzi, którzy potrafią okazać wdzięczność 

i pomóc sobie samym. Los rodziny leży w twoich rękach – oświadczył Dan, wpatrując się 

w umęczoną twarz młodego mężczyzny. 

– Co mam czynić? – zapytał z nadzieją. 

– Odpowiedz na pytanie, co jest dla ciebie naprawdę ważne? – zażądał Dan. 

– Życie i zdrowie mojej żony oraz syna Po – bez wahania odpowiedział Dasi. 

– Swoje działanie musisz podporządkować tylko temu celowi. Przyniosę z mojej łodzi 

medykamenty dla twojego syna. Ale one go nie wyleczą, lecz jedynie wzmocnią na parę dni. 

Tak jak już mówiłem twojej siostrze, mogę pomóc twojemu synowi na mojej Wyspie 

Kaktusa. Czy jesteś gotów na podróż i długi pobyt na niej? 

– Nic mnie nie wiąże z Morzem Trzcin, na tyle bym zaniedbał troski o moją żonę oraz 

dziecko. Jestem gotów natychmiast ruszać w drogę na Wyspę Kaktusa. 

– Poczekaj jeszcze parę dni. 

– Dobrze. 
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Dan zasiadł ponownie za stołem. Sako porządnie ugoszczony przez swoją żonę Naki, 

spoczywał już w alkowie. Zwiadowca patrzył na rodziny i zastanawiał się, jak ci ludzie 

zaakceptują zmiany, które wprowadzi w ich życie. Czy wykorzystają szansę na poprawę 

swego bytu? Czy zaakceptują nieznaną technikę? Czy też będą trzymać się uporczywie 

starych, sprawdzonych metod? Potem przypomniał sobie swoją szczęśliwą młodość na 

ojczystej planecie Fridom. 

 

 

Gdy w nocy Dan z Samem odbijali od kamiennego mola, na pokład katamaranu wskoczył 

Dasi. 

– Nie mogłem spać, całą noc myślałem o tym, co mi powiedziałeś. 

– Płyń z nami, dostarczymy ci pracy. 

Wiatr ucichł w połowie drogi i trzeba było wiosłami pokonać resztę dystansu. Po 

wylądowaniu Dan wyszukiwał przejścia na grzbiet wzgórza, które wczoraj odnalazł na mapie 

stworzonej przez Xyloksa. Nikłe światło gwiazd niewiele ułatwiało. Po licznych trudnościach 

dotarli na grzbiet wzgórza i zaczęli przemieszczać się w stronę Rzeki. Minęło trochę czasu, 

zanim Dan odnalazł małe rumowisko kamieni po południowej stronie wzgórza. Dał znak do 

postoju. 

 

Sygnał komunikatora był wystarczający. Dan zlokalizował transportowiec XL i rozpoczął 

naprowadzanie. Po zakotwiczeniu, przystąpili w trójkę do przeładunku. Towar 

wyładowywany z luków bagażowych sondy zastępowali systematycznie balastem 

kamiennym. Transportowiec został sprawnie obsłużony, po chwili unosił się nad wzgórzem, 

kołując w stronę Rzeki. 

– To są te twoje statki – powiedział Sam, kręcąc głową z podziwu. – Cały czas 

zastanawiałem się, jak to robisz, że potrafisz pojawiać się w odpowiednim miejscu i do tego 

tak szybko. 

– Teraz znasz moją tajemnicę – odpowiedział Dan, uśmiechając się do rybaka. 

– Będę milczał – zapewnił Sam. 

– Możesz zachować dyskrecję, ale nie musisz milczeć. Te powietrzne statki zapewniają 

mi, jako kupcowi, przewagę umożliwiającą transport w niedostępne rejony. 

– To po co ci zwykłe łodzie? – zapytał dociekliwie. 

– Pamiętaj, że to, co dobre, przeważnie jest drogie i trudno dostępne. Poza tym nie chcę 

uzależniać się od jednego środka transportu. 
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– Potrzebujesz wioślarzy i łodzi do transportu po Rzece – domyślił się rybak. 

– Masz rację. Ale o tym porozmawiamy w stosownym czasie. Czy trafisz do obozu 

młodych wojowników? 

– W świetle dnia nie powinno być problemów. 

– To sprowadź ich tutaj. 

 

Sam w brzasku wschodzącego słońca wyruszył nad zatokę Morza Trzcin. 

Dan z Dasi zaczęli porządkować teren pod budowę składu towarów. Zwiadowca 

postanowił założyć na tym wzgórzu drugą faktorię, do obsługi, której trzeba będzie znaleźć 

odpowiedniego wspólnika. 

Młodzi wojownicy szybko przybyli. Sam wlókł się na końcu, nieprzyzwyczajony do 

długich, pieszych marszów. 

Dan zarządził śniadanie z zapasów przywiezionych przez sondę. Po posiłku młodzi ludzie 

ochoczo podjęli pracę. Budowa muru okalającego pomieszczenie przebiegała szybko. Gdy 

osiągnęła granicę zasięgu ludzkich rąk, Dan przerwał pracę. Podzielił ładunek przywieziony 

przez transportowiec na dwie części. Jedną zgromadził w rozbudowywanej wieży, a drugą 

przeznaczył do transportu na brzeg Morza Trzcin. 

 

Po dotarciu do podnóża wzgórza, karawana tragarzy skierowała się w stronę 

zacumowanego katamaranu. Doładowano łódź do granicy jej wyporności. 

Dan zwrócił się do Sama. 

– Nie bierzcie wszystkiego od razu na targ. Powiedz Naki, że potrzebuję prowiantu dla 

moich pracowników. 

– Przy tym wietrze powinniśmy powrócić przed południem – oświadczył rybak. 

– Ruszajcie. 

 

Dan z pozostałą grupą tragarzy udał się do pobliskiej zatoki Morza Trzcin. Minęli resztki 

nocnego ogniska i doszli do wlotu kanału. Dan zarządził postój. Sam natomiast wszedł na 

pagórek cypla utworzonego przez nurt Rzeki wdzierającej się do wnętrza zbiornika wodnego.  

W jego głowie zaczął powstawać plan przekształcenia tego niegościnnego wybrzeża 

w pola uprawne. By upewnić się, co do swych założeń, ściągnął na konsolę zdjęcia z 

penetracji tego rejonu przez sondy L-ki. Ukształtowanie terenu pozwalało na wykonanie 

kanału nawadniającego, który zacząłby funkcjonować przy opadaniu poziomu wody. Byłaby 

to duża praca wymagająca licznej rzeszy pracowników i poważnej ilości narzędzi. Inwestycja 
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pozwoliłaby na wykorzystanie różnicy poziomu wody w Morzu Trzcin i w kanale 

odpływowym. Teren zdatny do uprawy zbóż można uzyskać, tarasując zbyt pochyłe zbocza 

położone bezpośrednio nad kanałem. Dan postanowił wykorzystać pracę młodych ludzi do 

rozpoczęcia budowy tarasów. Ze względu na znaczną pochyłość brzegu, będą one oscylować 

w granicach szerokości sześciu metrów.  

Dan zlustrował okolicę skanerem optycznym. Odnalazł plażę rokującą najszybsze postępy 

w pracy. Zarządził przemarsz na teren przyszłej budowy. Dokonał próby gruntu. Wyschnięty 

przypominał porowatą skałę, zlany wodą powoli naciągał wilgocią, krusząc się i rozpadając 

na mniejsze kawałki.  

Dan utworzył jedną grupę roboczą z wiadrami, a drugą do spulchniania polanej ziemi. 

Młodzi wojownicy szybko zrozumieli sens wykonywanej pracy. Wielokrotnie nawadniana 

powierzchnia ziemi stawała się coraz bardziej podatna na spulchnianie. Zorganizowana praca 

szybko przyniosła rezultaty, stopy pracowników zaczęły zagłębiać się w gruncie. Poszły 

w ruch szerokie kopaczki oraz szufle łopat, niwelując teren. 

Poko i Wami stali się naturalnymi przywódcami grup roboczych. Znając cel pracy, 

doskonalili technologię, by uzyskać duży postęp prac przy minimum wysiłku. Przyjęto 

system wieloetapowego nawadniania i kolejnego spulchniania.  

Dan, obserwując pracę, rzucił myśl wykorzystania masy ziemnej z zalanej wodą linii 

brzegowej. Czerpiąc wiadrami muł i szlam wylewali wodnistą bryję na tworzony taras, by nie 

spływała z powrotem do wody, zwiadowca zarządził budowę niskiej grobli na granicy strefy 

zalanej. Innowacja pozwoliła na bardziej efektywne wykorzystanie siły roboczej. 

Dan w oddali zobaczył swój katamaran, polecił Poko wziąć dwóch towarzyszy i nazbierać 

paliwa na ognisko. Tym czasem sam zajął się poszukiwaniem kamieni do obłożenia 

paleniska. Katamaran przybił do brzegu, zwiadowca zarządził przerwę w pracy. 

Rybak Sam, rozglądając się po obszarze budowy, przemówił. 

– Ciężka praca. Sabu lubią się urobić – zakończył z ironicznym uśmiechem. 

Dan bezzwłoczne zripostował. – Wy lubicie wiosłować, oni kopać ziemię. Was żywi 

woda, ich ziemia. 

– Dobrze powiedziane – uznał rybak, przytakując głową. 

Naki, która pojawiła się z zakupami z targu, pognała swoich synów do przygotowania 

posiłku. 

Po rozkręceniu prac, podeszła do Dana i z nadzieją w oczach stwierdziła. 

– Żeby oni wszyscy chcieli dalej tak kopać, to byłby z nimi spokój. 
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– Będą pracować, choć o tym jeszcze nie wiedzą. Jutro i jeszcze dłużej – z pewnością 

w głosie stwierdził zwiadowca. 

Naki z rozpędu zażądała. – Zrób tak, by zostawili kozy Wasi w spokoju. Potem, jak woda 

zacznie opadać, zostanie ogłoszony pokój, ludzie zajmą się pracą. 

Dan dyplomatycznie pominął żądanie matki. Przeszedł do swoich spraw. – Potrzebuję 

jutro pomocy twojej rodziny z wyspy, a także prosa do siewu. 

– Będziesz miał wszystko – bez namysłu odpowiedziała Naki, której myśli wciąż krążyły 

wokół spraw swoich synów. 

Dan kiwnął głową i oświadczył. – Dzisiaj po południu popłynę z Samem na targ Dawazi. 

Naki ponownie skoncentrowała się na bieżącej rozmowie. 

– U Daki dostaniesz wszystko. Sól sprzedaję przez niego. Rozprowadza ją do innych 

sprzedawców po dobrej cenie. Jej wartość detaliczna jest wysoka, bo do tej pory na targu 

dostępna była tylko gorzka uzyskiwana z popiołu pustynnej roślinności. Do nas, sól z Rzeki 

nie docierała od lat. 

– Nie będę robił dużych zakupów – odrzekł Dan. By uniknąć nieporozumień, dodał. – 

Aprowizacja rodziny i grupy roboczej to twoja sprawa. 

Dan przywołał Poko i Wami. 

– Jeżeli będę zadowolony z waszej pracy to wieczorem dostaniecie koźlę i piwo. Jak nie 

zobaczę efektów, to zmuszę was do wysiłku w nocy – zakończył srogim i donośnym tonem, 

który miał dotrzeć do wszystkich młodych mężczyzn. 

– Będziesz z nas zadowolony, a my nasycimy się mięsem kozy – gromko i zdecydowanie 

oświadczyli bracia. 

Dan przywołał Dasi, po czym obaj udali się na wyspę Sako. 

 

Po wylądowaniu zwiadowca odwiedził rodzinę chorego dziecka. Ich syn, Po, już nie 

trzymał się kurczliwo szyi matki.  

– Podawaj mu regularnie to, co ode mnie dostałaś. Normalne jedzenie w małych porcjach, 

ale często i pamiętaj, dużo płynów. Nie zapominaj o sobie, Po potrzebuje silnej matki. 

– Będę tak robić – odpowiedziała Nani, przez łzy szczęścia wpatrzona w swojego 

ożywionego synka. 

– Jutro z całą rodziną płyniemy na drugi brzeg – oświadczył Dan. 

– Nie wiem, czy mój syn będzie na tyle silny – odpowiedziała z niepokojem w głosie. 

Dan skinął głową i odwlókł ostateczną decyzję. – Zobaczymy jutro. 
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Zwiadowca wyszedł na wzgórze wyspy, by nawiązać kontakt z Wyspą Kaktusa. 

… 

– AKar, potrzebuję następny transport narzędzi do prac ziemnych, wiader, może trochę 

włókna i drzewa na dach. Przyślę ci wymiary. I jeszcze jedno, zaglądnij do plików Instytutu 

Historii, dział narzędzi prymitywnych. Jeżeli dobrze pamiętam, to znajdziesz to pod nazwą 

szufli wodnej. 

– Co to miałoby być? – gderliwie zapytał technik. 

– Zgodnie z moją wiedzą, miałaby to być szufla do przerzucania wody oraz szlamu. Trzon 

i uchwyt typowy, czerpak zagłębiony, przystosowany bardziej do płynnych niż sypkich 

materiałów. 

– Jak to ma funkcjonować? – już normalnym głosem pytał AKar. 

– Z tego, co widziałem na filmie, szybko przemieszcza płyny powyżej pół metra i na 

odległość do pięciu metrów. Pracuje się nim w sposób dynamiczny. 

– Poszukam tego i wykonam prototyp. Kiedy wracasz? Xyloks dokopał się do wnętrza 

wzgórza. Przygotowałem penetrator do kanałów wentylacyjnych. Lac Ras gratuluje rozwoju 

administracji. Nagli do budowy stałej siedziby. Podobno zrobił transfer funduszy, prosi 

o potwierdzenie odbioru. 

– Będę za dwa, góra trzy dni. Jak transporty na pustynię do Krosa? 

– Regularnie, co noc jeden transportowiec ląduje, a drugi jest w drodze. Trzeci obsługuje 

teraz twoją wyprawę. Szybki przelot do ciebie to sześć, a ekonomiczny osiem godzin. 

– Przygotuj różne próbki soli. Zobaczymy, co tu jest chodliwe. Biała, ważona sól jest tutaj 

luksusem. Może gorsze gatunki będą się równie dobrze sprzedawać. 

– Byłem u Śpiewaka, dałem mu talizman-komunikator. Mam następne. Wymyśliłem też 

model montowany w rękojeści noża lub miecza, klinga będzie pełniła rolę zewnętrznej 

anteny. Mamy regularne dostawy suszonej ryby. Tych macek też mamy dużo. Soli przybywa, 

Kros ładuje transportowce na granicy nośności. Zaczyna tworzyć zapas wody, jej wartość się 

obniżyła. Pakos robi nam konkurencję. Nadal mamy duże zyski na pojemnikach na wodę, jest 

wykupywana każda ilość. We wtórnym obiegu dochodzą do podwójnej wartości naszej 

pierwotnej sprzedaży. Kazałem Krosowi powoli podnosić cenę. Narzędzia do wydobywania 

soli są również hitem. Wzbudziły sensację na terenie kopalni. Sprzedajemy nieliczne 

egzemplarze, tylko stałym odbiorcom, a oni po wstępnym użytkowaniu odsprzedają dalej 

z dużym zyskiem i z historią zakupu od karawan Pazygan. Kros przysyła teraz tylko sól 

płytową, solny ił magazynuje. To tyle, resztę możesz się dowiedzieć od Xyloksa. Maszyna 



198 
 

stała się elokwentna, ostatnio poprosiła mnie o rozszerzenie pamięci operacyjnej, gdyż 

cierpiała na dolegliwość spowodowaną brakiem mocy. Zauważ, jakich słów użył, bo to chyba 

jest on. Łapie się na tym, że czasami się z nim kłócę, zamiast wydawać polecenia – zakończył 

AKar. 

– Nie dziw się – skomentował Dan. To naprawdę dobry program, nie spotkałem 

podobnego na terenach centralnych. Cały czas się uczy i podlega doskonaleniu. W miarę 

potrzeb zwiększałem jego możliwości sprzętowe. 

– To co, jest szansa, że zaprosi mnie na pulkę? – zapytał ironicznie technik. 

– Jeżeli odkryje, że masz takie oczekiwania, to na pewno. Poproś go, by załatwił ci przepis 

od Śpiewaka. 

AKar po chwili milczenia skomentował. – Jest to możliwe, bo oni obracają między sobą 

dużymi ilościami fonicznych plików. 

– Xyloks uczy się języka, poszerza swą świadomość o świecie zewnętrznym. 

– To może by stworzyć w nim osobowość fikcyjnego administratora. Zająłby się papierami 

– zaproponował technik. 

– Jak rozszerzę sprzętowo jego możliwość i jeżeli poświęcisz mu trochę czasu, to na 

pewno przejmie księgowość, korespondencję, będzie dobrą sekretarką. Czym więcej będziesz 

z nim rozmawiał, tym szybciej cię zrozumie. …Kończmy, pomyśl o maszcie na przekaźnik. 

Może być drewniany słup. W ten sposób będziemy mieć zasięg na całym Morzu Trzcin. 

– Znajdę coś – zapewnił technik. 

… 

Dan przeglądnął parę plików od Xyloksa. Kiwnął głową. 

– Xyloks. Wezwanie. 

X: Tak. Xyloks. 

– Śpiewak dysponuje dobrą recepturą na pulkę, sprawdź, za co ewentualnie by ją 

udostępnił. 

X: Wykonam w miarę możliwości. 

– Koniec odbioru. 

 

Dan zszedł do hali, gdzie natknął się na rozdrażnionego Sako. 

– Zrób coś, by przyspieszyć te siewy. Mam już dosyć tych moich przemądrzałych 

synowych. Ryby chciałyby jeść, ale zakazały mężom pływać na ich łodziach. Czyja to wina, 

że się rozlatują? Moja jeszcze pływa, a ich to rzeczywiście stare próchna. 
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– Myślę, że znajdę zajęcie dla synowych, a na razie twoja łódź i Sama musi wystarczyć. 

Weź swoją na połowy, a mnie zostaw resztę. Jak tam nowe sieci? 

– Robię z synami w czasie południowego upału. Kobiety się tylko przyglądają. Nie czują 

tej roboty – pożalił się szkutnik. 

– Jadę na targ, przywiozę ci piwo. Zadbaj o ryby dla twoich średnich synów. Pracują na 

południowym brzegu kanału. 

– Przecież jestem ojcem, nie potworem, choć czasami drę się ze złości, bo tu rządzą 

kobiety. 

– Trzeba by dziś wieczorem porozmawiać w hali. Są pewne możliwości, które należałoby 

wykorzystać. 

– Burko opowiadał mi o halu. 

– Rybacy w krótkim czasie oczyszczą krótki szlak wzdłuż wschodniego brzegu, potrzebuję 

twoich łodzi do transportu. 

– Dzięki temu, tu ludziom też zacznie się lepiej żyć. Kiedyś handlowałem doradami 

z Morza Trzcin, gdy miałem dostęp do soli. Nie ma soli, nie ma handlu. 

– Wkrótce to się zmieni. Będą łodzie, to przywiozą wszystko, co potrzebne. 

 

Dan po południu wsiadł na katamaran w towarzystwie Sama i Dasi. Droga na targ Dawazi 

była już rutyną. Dan, patrząc na spokojną toń Morza Trzcin, pomyślał o transportowcu na te 

akweny. Brak silnego nurtu, wiatr zrównoważony. To odpowiednie miejsce na duży 

katamaran z dwoma pływakami wykonanymi w technice AKara. Duża ładowność 

skompensowałaby jego powolność, ale to znów przyszłość. 

Po dotarciu do portu Dan skierował się do kramu sprzedawcy. W czasie drogi za 

zwiadowcą podążał strażnik w odległości paru metrów. Dan przystanął, chcąc go przepuścić, 

wywołało to znaczący uśmiech na jego twarzy. Zwiadowca po wejściu do magazynu zrobił 

zakupy i odezwał się do sprzedawcy. 

– Wyjrzyj na zewnątrz na tego strażnika, porozmawiaj z nim. Czego on chce? – poprosił 

zwiadowca. 

Daki bez wahania odpowiedział. – Nie muszę. Wiem, że chcą cię zaprosić na rozmowy 

z Wakazim, naczelnikiem naszej osady handlowej. 

– Czy wiesz coś więcej? – dopytywał się zaciekawiony zwiadowca. 

Sprzedawca prostolinijnie wyjaśnił sytuację. – Miałem przekazać ci życzliwe zaproszenie, 

a strażnik doprowadzi cię do domu naczelnika. 

– Odeślę Dasi z towarami na katamaran i pójdę do naczelnika osady. 
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– Wyślę chłopców, to mu pomogą nieść pakunki – zaproponował sprzedawca. 

 

Dan, w uprzejmej asyście strażnika, dotarł do domostwa Wakaziego. Powitano go 

z godnością i posadzono w licznej asyście kupców za stołem, na którym postawiono dzbany 

piwa. 

Dan czekał na rozpoczęcie właściwej rozmowy. 

Naczelnik osady popatrzył wzniośle na zwiadowcę, po czym zaczął przemowę. 

– W dawnych latach wioślarze z Rzeki odwiedzali mnie i przynosili podarki. Ty nie 

przybyłeś – zakończył urażonym tonem. 

Dan, nie unikając wzroku prominenta, odpowiedział wprost bez silenia się na umizgi. – 

Nie jestem wioślarzem i przybyłem do szkutnika Sako. Na targu jestem przy okazji, by 

zobaczyć czy będzie warto w przyszłości wozić tu moje towary. 

– Targ Dawazi jest największy w okolicy. Są tu towary z całego Morza Trzcin. 

– Tak, widziałem wiele towarów. Macie nawet piękne kapelusze z sierści koziej, ale też 

dużo braków. Nie ma prawie soli, a tą co macie, jest gorzka – podkreślił Dan, kierując wzrok 

na przybyłych kupców. 

– Ty natomiast przywiozłeś białą warzonkę – wtrącił naczelnik, czując się 

odpowiedzialnym za prowadzenie dalszych negocjacji. 

– Tak, handluję solą – potwierdził Dan obojętnym tonem. 

– Chcemy, byś zapewnił regularne dostawy soli i to dobrej jakości. 

– Mogę zapewnić sól białą i płytową. 

– Zainteresowani jesteśmy tymi gatunkami. 

– Jest problem, moje dostawy są duże, a ja nie chcę bawić się w handel detaliczny. 

– Możemy być twoimi hurtowymi odbiorcami. 

Dan po chwili zastanowienia postawił warunek. – Jeżeli dacie dobre ceny, to możemy 

rozmawiać. 

– Co chcesz w zamian? – zapytał Wakazi. 

– Zboże: proso, jęczmień, ryż, …no i mogą być kapelusze. W zamian mogę wozić sól, 

włókna agaw i wyroby z nich, suszone ryby, specjał wioślarzy-macki karaka. Mogę również 

poszukać towarów, których wam brakuje. 

Naczelnik od razu zaczął wzmacniać swoją pozycję negocjacyjną. 

– Cenę damy ci dobrą, choć teraz jest drożyzna na zboża. Po pierwszym zbiorze proso 

zacznie tanieć. 
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Dan bez ogródek oświadczył. – Nie interesują mnie wasze spekulacje na lokalnym rynku. 

…Ja muszę tanio kupić, by pokryć koszty transportu i coś jeszcze zyskać. Jestem kupcem 

nastawionym na zysk, a nie na działalność charytatywną. Potrzebuję stałych, corocznych 

dostaw po zrównoważonych cenach. W czasie kiedy będziecie mieć nadwyżki na rynku, dam 

wam sól na zakupy. Gdy wywiozę nadmiar towarów, to ceny zgromadzonego przez was 

zboża wzrosną. Wiem, że w poprzednim sezonie mieliście urodzaj i zapchaliście magazyny 

do pełna. Do tej pory nie wiecie, co z nim zrobić – zakończył ironicznie, by osłabić pozycję 

negocjacyjną naczelnika. 

Wakazi lekko się nadął, wzniośle oświadczając. – Wymieniamy nasze proso przy siewie 

z zyskiem dziesięciu procent do świeżego. 

– I znowu zapełniacie magazyny prosem. Nie będziecie mieć miejsca na jęczmień i ryż – 

zawyrokował Dan. 

– Do zakupu jęczmienia i ryżu trzeba towarów – oświadczył jeden z zainteresowanych 

kupców przebywających na Sali. 

Zwiadowca złożył ofertę. – Dostaniecie ode mnie zadatek w soli. Skupujcie, a ja to 

upłynnię. Rynek ruszy i ożywi się nawet handel prosem. 

– Zrobimy tak jak mówisz, ale dasz nam monopol na handel solą – głośno zażądali 

handlarze, pomijając swojego naczelnika. 

Dan kiwnął głową i przedstawił swój punkt widzenia. – Możecie mieć na cztery plemiona, 

bez Sabu i bez nowego, które powstanie na południowym brzegu kanału. 

– Sabu, zgoda, to włóczędzy, których Wasi wyprą z doliny. Ale południowy brzeg Morza 

Trzcin nie jest zamieszkały. Nie ma tam zdatnych terenów do upraw i tylko Sabu czasami 

wypasają tam kozy. 

– Już jest zamieszkały. Wkrótce będzie tam tyle ludzi, że powstanie plemię, które będzie 

osłaniać moje transporty towarów do doliny Morza Trzcin – oświadczył Dan. 

– Wielkim jesteś człowiekiem, skoro potrafisz tworzyć plemiona. 

– Umiem korzystać z okazji. Sabu są pobici i mają mało ziemi, do tego ich młodym 

wojownikom złupiono stada kóz. 

– Zamknijmy ten temat. Kiedy dostarczysz sól? – natarczywie dopytywali się 

zainteresowani kupcy. 

Dan dobitnie zaakcentował retoryczne pytanie. – Kiedy chcecie? Możemy zacząć od jutra. 

Potrzebuję faktora na tym rynku. Porozmawiam ze sprzedawcą Dakim. Jeżeli wyrazi zgodę, 

to będzie się rozliczał w moim imieniu. Prywatnie poprowadzi zakupy dla Naki i te ilości soli, 

które przejdą przez jego ręce, nie zakłócą waszego handlu. Możecie je wykupić od niego. 
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Rozpozna mi też wasz rynek. Będzie handlował na targu nie tylko solą, ale i innymi rzeczami, 

które dostarczę. Chcę, aby moje towary były wolne od ceł wwozowych i wywozowych. 

Naczelnik włączył się do negocjacji. 

– Osada pobiera opłatę za przywóz jęczmienia i ryżu, to są jedyne podatki, którymi 

obciąża się tu handel. W porcie twoje łodzie będą zwolnione od opłat postojowych. 

– Jeszcze jedno: handel nie lubi wojen, walk – zaznaczył Dan. 

– Tu, co roku przesuwa się granice zgodnie z rytuałem walk i tego nie jesteśmy w stanie 

zmienić – powiedział Wakazi. 

– Opowiedz mi o tym – zażądał Dan. 

– Jest okres pokoju. Rozpoczyna się on, gdy ludzie zajmują się pierwszym siewem prosa. 

Trwa do drugiego zbioru tego zboża. Obejmuje zakaz walk i kradzieży kóz. Od drugiego 

zbioru prosa można kraść kozy, jak się potrafi. Ale nadal trwa zakaz walk plemiennych do 

czasu ostatniego zbioru prosa, jęczmienia lub ryżu. Ludzie pracują i nie mają czasu na 

konflikty. 

– Czy dobrze zrozumiałem? Kradniecie kozy cały rok z krótkim okresem przerwy na 

rozpoczęcie upraw prosa i walczycie w porze suchej, gdy nie ma nic do roboty – sprecyzował 

zwiadowca. 

– Tak to mniej więcej jest – przyświadczył naczelnik. 

– Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie tych praw? – zapytał zaciekawiony Dan. 

– Nie są to prawa. Są to zwyczaje i umowy. Karą jest wyprawa odwetowa pozostałych 

plemion, ale do tego nie dochodzi, gdyż same plemiona trzymają wewnętrzną dyscyplinę, 

szybko eliminują awanturników. 

– A co z młodymi wojownikami? – drążył temat zwiadowca zainteresowany pozyskaniem 

dodatkowych informacji. 

– Pasą kozy na wzgórzach. Wspierają plemiona w walkach. Kradną kozy wszystkim, 

którym potrafią. Potrzebują zwierząt na opłatę za żonę. Bez żony nie ma przydziału ziemi. Co 

roku jest nowy podział gruntów. 

– Co to za rytuał przesuwania granic? 

– Są kamienie graniczne. Zaczyna się od bitwy przy kamieniu, potem po wygranej 

przesuwa się je, czasami jest na odwrót. Pierw się przesuwa, potem stacza bitwę w obronie 

kamienia. 

– Duże te kamienie? – dopytywał się Dan. 

– Różne. Jedne większe, drugie mniejsze, ale wszystkie z odpowiednimi znakami, 

wykutymi przed laty narzędziami z brązu przywiezionymi z południa. 
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– To ile jest tych kamieni? 

– Na każdą granicę zwykle dwa, jeden duży zaraz przy linii brzegu i mniejszy dalej na 

wzgórzach. 

– A co poza nimi? 

– To kraina młodych wojowników. Tam są tereny ich wypasu, gdzie kradzież jest 

dozwolona cały rok. Gdy stada wchodzą na teren plemienia chroni ich całe plemię oraz prawo 

zwyczajowe, ale tam ziemia jest podzielona i ma swoich właścicieli. 

– Co robicie, gdy kamień zostanie zniszczony? – zapytał zwiadowca. 

Dawno tak nie było, ale trzeba przywieźć nowy z południowego brzegu. Ponownie wykuć 

znaki, ale to nie zdarzyło się za mojego życia – przyznał naczelnik, zadowolony, że może się 

popisać swoją pamięcią oraz wiedzą. 

– Ile wy macie kamieni? 

– Nasze plemię ma trzy kamienie, bo zamieszkuje półwysep. Dwa na brzegach i trzeci 

największy pośrodku. 

– Macie ciekawe zwyczaje – przyznał Dan. 

– Normują one stosunki między plemionami i tłumią agresję. 

– Potrzebowałbym więcej informacji o waszej dolinie. 

Naczelnik bez najmniejszego oporu kontynuował po zwilżeniu ust piwem. 

…– Największe plemię, Królewskie, zajmuje wewnętrzne miasto i uprawia przede 

wszystkim ryż. Jest to praca kobiet. Mają mało kóz, ale za to dużo ryżu. Kradną, a jeszcze 

więcej kupują zwierząt. Są złymi hodowcami. 

…– Drugie plemię, Synowie Królów, ciągle jest zasiedlane nadmiarem młodych 

wojowników z pierwszego plemienia, którzy poślubiają ich córki. Często działają w sojuszu 

przy przesuwaniu kamieni. Jeżeli jest konflikt, to szybko zostaje rozstrzygnięty na korzyść 

Królewskich. 

…– Trzecim plemieniem jest nasze Dawazi. Mamy najmniej ziemi i kóz, żyjemy przede 

wszystkim z handlu. 

…– Czwarte plemię to Wasi. Synowie Królewscy przesunęli ich granicę. Oni to samo 

zrobili z Sabu. 

…– Piąte plemię słynie z pokaźnych stad kóz. Sabu to urodzeni hodowcy. Mają 

największe pastwiska, dobrych młodych wojowników, ale rozproszonych przy stadach. Żony 

u nich osiągają najwyższe ceny, gdyż ojcowie wolą oddawać córki do obcych plemion, gdzie 

są większe nadziały ziemi. Pól uprawnych teraz będą mieć mniej niż my. Jeszcze w tym 

pokoleniu Wasi wyprą ich na pustynię lub w stronę Rzeki. 
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– A co z wami? – zapytał Dan. 

– My kiedyś byliśmy dwoma plemionami. Jedno handlowało, drugie zostało wyparte na 

półwysep. Sojusz dwóch plemion pozwolił obronić granicę na przesmyku. Czasami w latach 

głodu kupujemy przesuwanie kamieni w głąb lądu. Gdy nas bardzo naciskają, wracamy na 

przesmyk. Handel był naszą siłą. Ale odkąd wioślarze nie przywożą towarów, jest kiepsko. 

Kiedyś nasze spichlerze były pełne ryżu, jęczmienia, a dziś tylko prosa. 

Dan po chwili namysłu przedstawił propozycję. 

– Powiem tak, wy zadbajcie o moje interesy tutaj, a ja ściągnę towary z całej Rzeki. 

Zaczniecie pogrywać ze mną, zwinę interes i nie pokażę się tu, do końca waszego życia. 

– Musimy porozmawiać ze sobą. Jutro damy ci znać o naszych postanowieniach. 

– Do jutra. 

 

Dan już bez strażnika wrócił do domostwa Dakiego. Sprzedawca czekał na niego 

w drzwiach magazynu. 

– Czy masz piwo? – zapytał Dan. 

– Mam najlepsze na półwyspie – odparł sprzedawca. 

– To usiądźmy w twojej izbie. Chcę odpowiedzi na parę pytań. Dobrze zapłacę solą. 

– Jeżeli nie każesz mi wróżyć, to moja wiedza jest do twojej dyspozycji – odrzekł Daki. 

– Dlaczego nie było cię tam, na spotkaniu u Wakazi? 

– Bo tam byli tylko kupcy zbożowi, elita. A ja jestem sprzedawcą dopiero w drugim 

pokoleniu i handluję wszystkim. Pochodzę z gorszej połowy plemienia. 

– Dużo jest takich gorszych? – dopytywał się zwiadowca. 

– Więcej niż połowa nie jest dopuszczana do handlu zbożem. 

– To jak jest z tobą? 

– Kupcy zbożowi też potrzebują dla siebie rzadkich towarów, a ja mam kontakt z Sako. 

On, po cichu przed żoną, coś czasami przywoził z ujścia kanału do Rzeki. Spotykał tam 

rybaków z Archipelagu. Ceny były duże, towaru było mało, ale jakoś wychodziłem na swoje. 

Dan zaproponował. – Zawrzyjmy układ. Chcę handlu z radą kupców zbożowych, ale im 

nie ufam. Zostaniesz moim faktorem w interesach z nimi za pięć procent zysku. … Co to jest 

pięć procent? Sam określisz, jak będziesz brał za dużo i handel nie będzie szedł, to zwinę 

interes. To będzie jedna sprawa. … Druga: po cichu będziesz handlował moimi towarami, 

wszystkimi oficjalnie poza solą, czyli wszystkim, co tu przywiozę i z tego będziesz miał 

dziesięć procent od zysku na podobnych zasadach. Ty masz mi mówić, co i ile przywieźć, by 

nie popsuć interesu. Bezpośrednio będziesz się kontaktował z Xyloksem. On u mnie prowadzi 
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księgi rachunkowe. Będziesz u niego zamawiał i dostarczał towar. Ze mną negocjuj nowe 

kontrakty i strategię handlu. Co o tym sądzisz? – zapytał, czujnie wpatrując się w sprzedawcę. 

Daki bez pośpiechu rozpoczął. – Dużo powiedziałeś. Jako kupiec czekałem na taką okazję 

od lat. Nie zawiedziesz się na mnie. – Gospodarz złożył solenną obietnicę, patrząc wprost 

w oczy Dana. 

– Jutro rano przybędzie dostawa soli, oficjalnie ode mnie. Chcę, żeby wszyscy o tym 

wiedzieli. Przywieziesz ją do swojego magazynu. Po południu druga partia towaru, też 

z rozgłosem. Po drodze możesz rozwalić jeden z worków, aby widziano, co transportujemy. 

Chodzi mi o to, żeby cała osada o tym mówiła. Wieczorem pojawię się i pójdziemy do domu 

Wakaziego. Przemyśl, jak negocjować. Jeszcze jedno, zakupy Naki za sól, to twój prywatny 

interes i ja nie mam nic do niego. 

– Zrozumiałem i zastosuję się – odpowiedział Daki, pochylając głowę. 

– Potrzebuję jeszcze dużo piwa, tyle ile zmieści mój katamaran. – Dan wyraził życzenie. 

– Chodźmy do portu, zaraz zajmę się tym. 

 

 

Dan dotarł do kamiennego mola na wyspie Sako późnym popołudniem. Sam i Dasi nieśli 

piwo, spieszyli do hali Sako. Zebrali się tam wszyscy dorośli, z niecierpliwością czekając na 

Dana. 

Zwiadowca z marszu rozpoczął przemowę. – Zebrałem was tutaj, byście usłyszeli to, co 

mam wam do zaproponowania. Nie będę mówił, jaka jest wasza sytuacja, bo każdy jest tego 

świadom. Wszyscy z osobna, nie damy rady zaspokoić swoich potrzeb. Ale wspólna praca da 

nam żywność i szansę na przeżycie tego roku. Tu rządzą Sako oraz Naki, oni podejmują 

decyzje. A my, reszta, możemy jedynie je zaakceptować. Ja mogę tylko im doradzać. Każdy 

wie, że w tym roku nie będzie nadziałów ziemi, bo jej nie ma. Dlatego musicie uprawiać pola 

wspólnie. Ja przygotuję ziemię na południowym brzegu, dostarczę ziarno siewne, ale nie za 

darmo, za piątą część plonów. Ta umowa będzie obowiązywać na ten sezon do przyszłego 

roku. Na czas wspólnej pracy każda rodzina do czasu zbioru otrzyma przydział zboża. …Co 

sądzicie o mojej propozycji?! 

Sako z Naki mieli wypracowane wcześniej zdanie na ten temat. 

Szkutnik zabrał głos. – Każdy zrobi, co zechce. Mój dom stoi otworem dla tych, co 

zaakceptują propozycję Dana. Ci, co nas chcą opuścić, dostaną zapasy na parę dni i transport 

na brzeg. Każdy, kto będzie pracował, nie zazna głodu, a przyszły rok może będzie dla nas 

lepszy. Skończyliśmy nowe sieci, ja oraz moi najstarsi synowie, …bez pomocy naszych żon. 
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Od jutra ruszamy na połów i tylko tym będziemy się zajmować, by nakarmić naszą wielką 

rodzinę. Resztą rządzi tu Naki. Biada temu, kto opieszale będzie wykonywał jej polecenia – 

zakończył zdecydowanym tonem Sako. 

– Mój mąż mówi dobrze. …Uszanujcie jego poświęcenie. Pracuje na was wszystkich, 

byście głodem nie przymierali. Ja Naki, w trosce o rodzinę, zwalniam go ze złożonej 

przysięgi i pozwalam udać się nad Rzekę po łodzie dla synów. Wiedzcie, że czynię to dla 

was, bo dla mnie i mojego męża wystarczyłyby ryby złowione z jego łodzi. I obiecuję wam 

jedno: wszyscy będziecie ciężko pracować, a lenie odczują moje niezadowolenie przy 

posiłkach. Ja nie będę sobie gardła zdzierać, ani dwa razy powtarzać poleceń. To, co 

powiedziałam, dotyczy też moich synowych. Mamy dość soli, by kupić lepsze żony – 

zakończyła jawną groźbą. 

Dan podszedł do Sako i Naki. 

– Jutro zaczynamy siewy na południowym brzegu. Wszystkie wolne ręce, a nawet nogi są 

potrzebne na polach. Ty Naki, przywieź po południu proso do siewu. Sam i Burko zapewnią 

transport katamaranem. Ja zarządzam bezpośrednio pracą na południowym brzegu. …Sako, ty 

wiesz, co masz robić. 

– Będzie tak, jak powiedziałeś – potwierdził zdecydowanie szkutnik. 

– Sam i Dasi, przynieście piwo dla chętnych – wydał polecenie Dan. – Ja udam się na 

drugą stronę kanału do obozu młodych wojowników. 

 

Dan razem z Samem wszedł na pokład katamaranu. Dotarli do obozowiska i zarządzili 

koniec pracy. Zmęczeni młodzi wojownicy zalegli przy ognisku. Widok niesionego piwa 

i mięsa ożywił nastroje. Dan zlecił Poko przyniesienie reszty zapasów z katamaranu. 

Młodzieniec ochoczo przy pomocy kilku swoich towarzyszy przyniósł piwo i mięso. 

Zapach pieczonej koziny oraz smak trunku przywrócił wigor młodzieży. Dana i Sama 

usadzono na poczesnym miejscu. Zaczął się wieczór radości, zabawy. Młodzi wojownicy 

szybko zapomnieli o trudach dnia. Rozpoczęli swoje pieśni i tańce. Dołączyły do tego 

repertuaru opowieści o przygodach podczas wypraw po kozy. Zaczęto prześmiewać się 

z Wasi, z ich nieporadnych młodych wojowników.  

Dan, widząc, że tok wydarzeń nie idzie w korzystnym dla niego kierunku, zabrał głos. – 

Mówicie, że wojownicy Sabu są silniejsi niż Wasi, to prawda. Mówicie, że są odważniejsi, to 

prawda, ale czemu was pokonali? Mówicie, że ich było więcej, a co wy zrobiliście, żeby was 

było dużo? …Nic!!!… Dlatego Wasi znowu wygarbują wam plecy kijami, bo silni i odważni 

nie wygrają z przebiegłymi. 
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Rozgorzały różne głosy oraz zdania, grupa zaczęła głośno i burzliwie dyskutować. 

Bracia podjęli wspólną rozmowę, spoglądając na Dana. Po chwili uciszyli obecnych 

i głośno zapytali zwiadowcę. – To co powinniśmy według ciebie zrobić? 

Dan odpowiedział zdecydowanym tonem. – Młodzi wojownicy Sabu są liczni, ale 

rozproszeni. Wystarczy tylko zebrać ich w jeden oddział – podał oczywiste rozwiązanie. 

– Jak to zrobić? – zapytali głośno, chcąc kolejnej prostej recepty. 

Zwiadowca bez zwłoki odpowiedział. – Nie wiem. Nie jestem młodym wojownikiem 

Sabu, ale tu jesteście w jednej grupie. Pracujecie wspólnie pod przywództwem Poko i Wami. 

Ja potrzebuję więcej rąk do pracy, każdemu pracującemu dam wyżywienie, a gdy będę 

zadowolony, to dostaniecie sól dla kóz. Gdy posmakują przyprawy, pobiegną za wami, nie 

będziecie ich musieli poganiać. …Młode! Durne pały! Zacznijcie wreszcie ruszać głowami, 

a nie tylko mięśniami, bo wasz słomiany zapał znowu się wypali. 

Dan wstał od ogniska i udał się na katamaran. Dobiegli go Poko i Wami. Stanęli przed 

nim, przestępując z nogi na nogę. Nie wiedzieli jak zacząć rozmowę. 

 Zwiadowca z gniewnym wyrazem twarzy, ale spokojnym tonem zażądał. – No mówcie! 

Nie mam całej nocy dla was. 

– Jak zrobić, by młodzi wojownicy się zjednoczyli? – zapytał starszy z braci, Poko. 

– Po pierwsze, pozbieraj tych bez kóz. Wyślij jutro piątkę szybko biegających na wzgórza 

z wezwaniem. Zobaczymy ilu przyjdzie. Potem zaczniemy się zastanawiać. 

– Tak zrobimy! – powiedzieli wspólnie bracia. 

– Poko, czekam skoro świt przy katamaranie . Nie tylko was mam na głowie. 

– Będziemy. 

 

Sam patrzył na Dana i kiwał głową. – Zdrowo mieszasz. 

– Nie, ja tylko przyspieszam, co nieuniknione i kieruję bieg spraw w pożądaną dla mnie 

stronę. Ze mną, czy beze mnie, utarczki będą się toczyć. Ich efekt mógłby być różny, a tak 

Sabu zdobędą kozy i powstrzymają Wasi na jakiś czas. 

Rybak z uśmiechem na twarzy stwierdził. – Tak samo postąpiłeś z nami, rybakami, 

napuściłeś nas na karaki. 

Dan już z łobuzerskim tonem skomentował. – Nie mów głupot! To wstyd, by ludzie bali 

się zwierząt! Ja po prostu pomogłem wam znowu poczuć się mężczyznami i zapewnić byt 

waszym rodzinom. 

– W gruncie rzeczy masz rację – przyznał rację rybak, nadal kręcąc głową. 

Dan zmienił wyraz twarzy na poważny i zaczął dobitnie przemawiać. 



208 
 

– Sam, ja pochodzę ze świata, który musiał walczyć z Dorkanami, by nie stać się ich 

niewolnikami. Wspólny nieprzyjaciel zjednoczył mieszkańców planety do obrony. Tu już się 

pojawili Dorkanie. Wasz świat, i także twoje plemię stanie, być może, przed nowymi 

wyzwaniami. Ja mogę pomóc, ale nie będę za was łowił ryb – zakończył przekornie. 

– Mówisz dużo niezrozumiałych rzeczy, ale ufam ci – zapewnił Sam. 

– Zaraz przybijemy do molo, powiedz Dasi, że w nocy będzie następny transport do 

rozładowania. 

– Poszukam go. 

Dan ułożył się na pokładzie katamaranu do snu, nie chciał iść do hali domostwa Sako, 

huczało tam od głośnych rozmów. 

 

 

Następnego dnia Dan, Sam i Dasi schodzili ze wzgórza po rozładunku transportowca, 

niosąc worki z narzędziami. Przy katamaranie czekała już grupka młodych wojowników pod 

przywództwem Poko i Wami. 

– Gotowi wysłannicy?! – głośno zapytał Dan. 

– Wybraliśmy najszybszą piątkę – zapewnili bracia. 

Zwiadowca zlustrował biegaczy. – Nie rozgadujcie się, szybka informacja i do następnych. 

Jakie daliście posłanie? 

– Poko i Wami, synowie Sako, wzywają młodych wojowników nad brzeg kanału. 

– No i dobrze. Krótko i zwięźle – podsumował zwiadowca. – Wysłannicy mogą to 

skomentować paroma swoimi zdaniami, ale pouczcie ich, by nie zmieniali waszego 

przesłania. 

– Chcielibyśmy pobiegnąć z nimi. 

– Nie ma takiej potrzeby, bo wtedy wrócilibyście po tygodniu, a tak, do wieczora 

będziemy mieć wielu chętnych, a przynajmniej ciekawych. 

 

Sam z gońcami na pokładzie katamaranu obrał kurs na północny brzeg. 

Bracia po przyjściu do obozowiska pobudzili śpiących Sabu. Dan wyznaczył grupę 

roboczą i transportową dla Dasi. Mieli oni znosić na brzeg sól przeznaczoną do transportu do 

osiedla handlowego Dawazi. 
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Na plażę zaczęły przybijać łodzie z robotnikami z rodzin Sako i Naki. Ona sama wysiadła 

w towarzystwie naburmuszonych synowych. Dan skierował grupę na pierwsze przygotowane 

pole.  

Taras był tylko lekko pochyły i oddzielony od Rzeki niską półmetrową groblą 

z naniesionego mułu, całość powierzchni pólka była zalana wodą i szlamem błotnym. 

Naki znała się na rzeczy, wszyscy przystąpili do prac przygotowawczych. Zaczęli 

przerabiać nogami błotną masę, starając się wprowadzić jak najwięcej wody w glebę. 

Mężczyźni uzupełniali wodę i pogłębiali warstwę nawodnioną. 

Dan, widząc, że praca przebiega właściwie, przeniósł się do grupy pozostałej pod 

przywództwem braci. Młodzi dużo rozmawiali, a mało pracowali. 

– Poko, bo rozgonię was i dam sobie spokój z waszymi sprawami! Narzuć z bratem dobre 

tempo! Za godzinę musicie iść po ładunek soli na wzgórze. Trzeba zarobić na wieczorne 

piwo. Chyba, że chcecie pić wodę tak jak Wasi. …To co będą pić dziś wieczorem młodzi 

Sabu?! – zapytał głośno i przekornie zwiadowca. 

– Piwo!!! 

– Co będą jeść? 

– Mięso!!! 

– To bierzcie się do roboty – zakończył autorytarnie. 

 

Dan na boku wyciągnął komunikatory dostarczone przez AKara i zaczął je sprawdzać. 

– Xyloks. Kontakt. Jakość przekazu? 

X: Wystarczająca. Odbieram przez przekaźnik sondy typu L z okolic Morza Trzcin. 

– Sprawdzam kolejne.  

X: Działają. 

– … 

– … 

– Koniec przekazu. Przełącz na AKara. 

… 

– Jak tam moje szufle wodne? – zapytał technik. 

– Zaraz je wypróbuję – odpowiedział Dan. 

– Dołączyłem też kilka prototypów innych narzędzi, których projekty znalazłem 

w archiwum – informował technik. 

– Jest jedna ważna sprawa. Potrzebuję transportu iłu posolnego, jednak nie do końca 

pozbawionego smaku soli, powiedzmy pięć procent, musi być wyczuwalny dla kóz. Na mojej 
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planecie były lizawki błotne i zawsze przy nich kręciły się zwierzęta – tłumaczył swoje 

intencje zwiadowca. 

– Wiem, o co ci chodzi – zapewnił technik. – Pewnie znowu coś kombinujesz. Powiedz, ile 

ci tego trzeba? 

– Mniej więcej pół tony. 

– Mam tyle. Zostawię zapas do zbiorników fermentacyjnych, resztę ci wyślę. Załaduję 

worki dla Krosa, to przyśle nową partię soli iłowej. Kiedy wracasz? – dopytywał się technik. 

– Termin ustalę na dniach. Przybędziemy w licznym gronie – poinformował Dan. 

– Nie ma problemów z żywnością. Suszone ryby wysyłam już do kopalni. Co będziemy 

robić z mackami? 

– Przyślij tej nocy pierwszy transport, może ze sto kilo? 

– W porządku. 

– Koniec przekazu. 

 

Dan z worka z narzędziami wybrał pięć szufli wodnych. Podszedł do grupy roboczej 

pracującej wiadrami. Wszedł po kolana do wody. Trzymaną szuflą wykonał ruch zagarniający 

zakończony wyrzutem porcji płynu na plażę. W ciągu trzech sekund prawie pięć litrów wody 

zostało przemieszczone na odległość ponad czterech metrów. Kolejne ruchy lokowały 

następne porcje na powierzchni pasa ziemi przeznaczonego na pole do siewu prosa. Oddał 

narzędzie stojącemu obok Wami. Z plaży przyniósł kolejne cztery szufle i rozdał je młodym 

wojownikom, którzy porzucili wiadra. Dan pozbierał je, zaniósł do grupy Naki. Kobieta 

z pogodną twarzą siedziała na grobli, trzymając nogi w wodzie, słownie zachęcała i udzielała 

życzliwych rad pracującym. Do twardych rejonów kierowała mężczyzn, którzy spulchniali 

nawodnioną ziemię. Kończyli właśnie trzecie pólko i nawet sceptykom udzielił się entuzjazm. 

– Pilnuj narzędzi. Nie pozwól, by się walały w błocie. Ludzie zadepczą i stracimy je – 

uczulił Dan. 

– Masz rację. Twoje narzędzia są bardzo użyteczne. Przydałoby się więcej ostrych drągów 

z poprzeczką, świetnie sobie radzą ze zbitą glebą – informowała rozradowana Naki. 

– Wieczorem mi wszystko opowiesz. Staraj się sprawdzić każdy rodzaj narzędzi, zależy mi 

na twojej opinii. Mam zamiar handlować nimi na targu Dawazi. 

– Po południu wszystko będę wiedziała – zapewniła żona Sako. 

– Przypominam ci o ziarnie do siewu. 

– Po przerwie południowej popłynę na targ. Jestem już umówiona z Samem. 
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Dan opuścił rodzinną grupę roboczą, zbliżył się do grupy szuflarzy. Stękali już z wysiłku, 

ale lawina błota i wody ciągle spadała na pas przybrzeżny. Zwiadowca zarządził zmianę, 

kolejni młodzi wojownicy chcieli pokazać, co potrafią. 

Dan podszedł do zdyszanych współpracowników Wami. 

 – Ty i twoi towarzysze idziecie ze mną po sól. 

– Z chęcią rozprostujemy nogi i nasze karki, to była mordercza robota z tymi szuflami. Ale 

widać efekt, nie trzeba chodzić z wiadrami, woda sama skacze na brzeg. Jeden człowiek 

z tym narzędziem daje efekt pracy pięciu ludzi z wiadrami. 

 

W drodze na wzgórze napotkali grupę wracającą z ładunkiem soli. Młodzi ludzie minęli 

się, przyjaźnie przekomarzając. Droga na górę bez ładunku została szybko przemierzona. Dan 

zauważył na wzgórzu zarys powstającego dachu. Dasi dobrze sobie radził z wykonywaną 

pracą i robotnikami. 

 – Widzę, że prawie kończysz. – Dan skomentował postępy. 

Dasi obtarł pot z czoła i powiedział. – Potrzebuję już mniej ludzi do pracy. Dach będzie 

skończony wieczorem. Słup z poprzeczkami do wchodzenia jest już umieszczony 

i zamocowany. Potrzebowałbym jeszcze drzewa na drabiny i trochę sznurów. 

– Przypomnij mi wieczorem. Sprowadź tu swoją rodzinę. Będzie to twój nowy dom na 

najbliższe dni. Naki udzieli ci żywności, a ty wyślij młodych wojowników po zapas wody. 

Mam też pakiet mojej żywności. Jeżeli będzie wam smakować, to korzystajcie. Do wieczora. 

 

 

Na dole Dan zobaczył trzech nowych Sabu, którzy przypłynęli z Samem i transportem 

świeżych ryb. 

Na katamaran zaczęto ładować sól. 

– Sam, poślij w porcie po sprzedawcę Daki, niech zajmie się rozładunkiem. Załaduj prosa 

i mięsa, ile zdołasz, wracaj szybko. Będziesz teraz kursował cały czas między obozowiskiem, 

a targiem. Poczekaj, jeszcze chwilę…, weźmiesz na drugi brzeg dwóch pasażerów. 

– … 

Zwiadowca polecił. – Poko, znajdź dwóch sprytnych do rozpalenia ogniska i zbierania 

młodych wojowników na drugiej stronie kanału. Potrzebni są tacy, co dobrze mielą ozorem 

i barwnie opowiadają.  

Dan i Wami rozmawiali z przybyłymi. Ich głowy były poznaczone świeżymi śladami po 

kijach Wasi.  
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– Ja zapewniam pracę i nie chcę słyszeć, co młodzi wojownicy Sabu organizują, to jest 

wasza sprawa. Czy dobrze się zrozumieliśmy? – zapytał Dan. 

– Tak! … Pracujemy, jemy, a wieczorem piwo! 

– Piwo będzie, jeżeli zdążymy przywieźć.  

– Niech tak będzie. 

 

Dan zwołał synów Sako na naradę. 

– Nie chcę, by mnie łączono z waszymi walkami. Wy pomogliście mi, więc ja pomogę 

wam. Każ twoim wojownikom trzymać język za zębami. Wykorzystaj każdą okazję do 

przerzucania na ten brzeg przybywających. Dołączaj ich do grup roboczych. Pamiętajcie, jak 

nie będę zadowolony z waszej pracy, natychmiast przestajemy współpracować, zostawię was 

samych z waszymi problemami. Dziś jadę na targ i dużo zainwestuję w waszą sprawę. Nie 

zawiedźcie mnie – zakończył zwiadowca. 

 

W południe ludzie wykorzystywali każdy kawałek cienia, by zyskać ochronę przed 

palącymi promieniami słońca. 

Dan, rozglądając się po okolicy, znalazł mały pagórek, na którym by można wznieść parę 

chatek dla stałych mieszkańców. Cegła mułowa jest dobrym materiałem w tym klimacie. 

Można ją szybko przygotować i wykorzystać do budowy murów. Brak dobrego materiału 

ograniczał technicznie konstrukcję dachu. Ale trochę drewna z Wyspy Kaktusa i trzcina, którą 

podobno można tu pozyskać w dalszych rejonach rozlewiska, pozwoli na zbudowanie 

solidnych strzech. 

Do brzegu przypłynął Sam z ładunkiem towarów z targu, szybko został rozładowany. 

Machnął ręką i popłynął po następną grupkę oczekujących Sabu na północnym brzegu. 

Dołączyli oni do grupy Poko. 

Po powrocie Sam usiadł obok Dana. 

– Jest za gorąco, zrobię ze dwie godziny przerwy, a potem ruszam do handlowej osady 

z Naki. 

– Wypoczywaj. Ja też zabiorę się z wami. 

 

Było jeszcze gorąco, gdy katamaran wyruszył w rejs do targowiska. Danowi i Samowi 

towarzyszyła Naki marudząca z powodu upału. Lekki wiaterek i obecność wody schładzała 

otoczenie, dając ulgę od promieni słonecznych. Naki cały czas opowiadała o postępach 

w pracach i o żyzności ziemi.  
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Sam, mając dość terkotania szwagierki, patrząc na nią z uśmiechem, powiedział. – No to 

siewy ruszyły i wreszcie możesz pozbyć się swojego męża. 

Naki zamilkła, zaczęła się przyglądać Samowi, a potem Danowi. Ze złością w głosie 

wyraziła swoją opinię. – To miało być dopiero za dwa tygodnie. 

Rybak ze śmiechem skomentował. – Tak, przy Danie wszystko biegnie szybciej. A ty 

pilnuj swój język i nie składaj pochopnych obietnic. Mam nadzieję, że mój brat nie będzie 

musiał wstydzić się za swoją kobietę. …Bo jeżeli tak się stanie, to kupię mu nową, młodą 

żonę. Też pewnie będzie pyskata, ale może bardziej zadowolona z życia. 

Naki aż zatkało ze złości, ale po chwili wybuchnęła. – Ty łotrze, chcesz mnie 

zdenerwować i sprowokować, ale ja ci nie dostarczę powodu do radości. Wiesz, co sądzę 

o rybakach i nie zmieniłam zdania. To latawce, co nie myślą o rodzinach. Mój Sako nie jest 

taki. Wychowałam go sobie. Szanuje mnie i moją rodzinę. I to dla niej popłynie na Wyspę 

Kaktusa budować łodzie. A ty uważaj przy wieczornym posiłku, by nie oberwać chochlą – 

dodała mściwie. 

Naki posmutniała, zamilkła. Sam zadowolony, z przekornym uśmiechem sterował 

katamaranem.  

Dan, nie chcąc, by kobieta pozostawała w ponurym nastroju, odezwał się. – Naki, nie 

szukaj zmartwień. Życie samo je przynosi. Rodzina nakarmiona ma szansę przetrwać kolejny 

rok. Ciesz się, okaż mężowi zadowolenie, będzie mu łatwiej przeżyć rozłąkę. Obiecuję, że 

zadbam, by wrócił żywy i zdrowy do ciebie. 

Kobieta ponownie wybuchnęła, lecz tym razem bezsilną rozpaczą. – To niech płynie jutro. 

Nie zniosę udręki przed wyjazdem. Niech będzie to szybko i niech wnet wraca. Potrzebuję go. 

Rodzina go potrzebuje – dodała z płaczem. 

Sam popatrzył na Dana i dalej już w ciszy płynęli do portu. 

 

Przy nabrzeżu czekali na nich tragarze sprzedawcy Dakiego z koszami prosa na siew. 

Nastąpiło szybkie przeładowanie towarów. Naki zaakceptowała jakość dostarczonego ziarna. 

Dan pomógł odbić katamaranowi od nabrzeża. – Wracaj szybko Sam. 

– Będę wkrótce – odpowiedział Rybak. 

Na nabrzeże wszedł wystrojony Daki. – Chodźmy do rady. Czekają. 

– To niech czekają. Dobrze im to zrobi na nerwy. Zaschło mi w gardle. Chodźmy na piwo 

do ciebie, jest naprawdę dobre – powiedział zwiadowca z przekornym uśmiechem. 

– Wiesz, co robisz –  stwierdził sprzedawca i życzliwie dodał. – Zapraszam. 
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Już w domostwie Dakiego odczekali, by tragarze ustawili worki ze solą i opuścili 

pomieszczenie. 

– Na co czekasz? – zapytał zaniepokojony sprzedawca. – Wywołasz ich niezadowolenie, 

gdy będą musieli czekać na ciebie. Od południa już są u Wakaziego. 

Dan z uśmiechem na twarzy skomentował. – Nie ja im kazałem tak wcześnie przychodzić. 

Pewnie bardzo im zależy na soli, to i poczekają dłużej. Zajmijmy się teraz naszymi sprawami. 

Ile było dziś transportów soli? – zapytał rzeczowo. 

Daki wyraźnie zaniepokojony sytuacją, przemógł się. 

– Dwa. Teraz w workach warzonka. A rano płytowa. 

– Zważyłeś? 

– Tak i zapisałem. Zaraz pokażę ci zestawienia. 

– Nie mnie, lecz Xyloksowi. Usiądź tutaj przy stole. To jest medalion-komunikator. Tu 

przyciskam i mówię – instruował zwiadowca. 

– Xyloks, wezwanie, tu Dan. 

X: Tak, słucham. Tu Xyloks. 

– Teraz ty spróbuj. …To nie boli, to nie czary, to jest rozmowa na odległość. …Próbuj! 

– Xyloks… wezwanie. Tu Daki. 

X: Tak słucham. Tu Xyloks. Autoryzacja głosu faktora Daki. 

– No widzisz udało się. …Teraz przedyktuj zestawienie, trzymając przycisk. Jak światełko 

się świeci, to przyciskasz wystarczająco mocno. 

Daki przedyktował zestawienie Xyloksowi, który zażądał kilku wyjaśnień. Po otrzymaniu 

wyłączył się. 

– Musisz mówić do niego powoli, starannie, podobnie jak ja, uczy się dopiero twojego 

języka. Czasami wyda ci się dziecinny, ale on widzi tylko książki rachunkowe i nimi żyje. 

W tym jest dobry, inne rzeczy trzeba mu długo tłumaczyć. Czy zrozumiałeś? – zapytał Dan 

spłochanego partnera. 

Daki przełamał się i już rzeczowym tonem odpowiedział. – Tak, mam informować 

o dostawach Xyloksa. Obsługa jest prosta – zauważył na końcu. 

– No to w porządku. Na początku te rozmowy wydadzą się ci dziwne, ale potem je 

zaakceptujesz. Pomyśl, jako kupiec, co może dać stała łączność przy interesach, które 

będziemy prowadzić. 

– Dobrze. Skąd to masz? – zapytał już swoim normalnym tonem sprzedawcy. 

– Kupiłem – zdawkowo odpowiedział Dan i ucinając dalszą indagację, dodał. – Tyle ci 

powiem. Reszta to tajemnica handlowa. 
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– Rozumiem. Jakie jeszcze ma właściwości ten amulet? 

– Przez Xyloksa pozwoli ci się kontaktować ze mną i jeszcze paroma innymi ludźmi, ale to 

później, gdy się z tym oswoisz. Teraz kontynuujmy nasze sprawy. …Przeważ sól przy mnie. 

– Nie ufasz mi? – zapytał z urażonym tonem sprzedawca. 

– Sprawdzam cię, bym wiedział z kim mam do czynienia. 

Daki nadal miał obiekcje. – Waga jest na zewnątrz. Wszyscy będą widzieli ile soli 

przybyło do osady.  

– Na to liczę. Wołaj pracowników. Wychodzę na zewnątrz. 

 

Przed domostwem sprzedawcy wisiała waga dziesiętna. Zaczęto przeważać poszczególne 

worki i krusze soli. 

Czynność tą przerwało przybycie strażnika, skłonił się i donośnie zakomunikował. 

– Danie. Rada osady oczekuje ciebie w domostwie naczelnika Wakazi. 

Zwiadowca nieprzytłoczony tym, że tak wiele prominentnych osób na niego czeka, odrzekł 

spokojnym tonem. – Przybędę, ale muszę przypilnować ważenia soli. A to może potrwać, 

gdyż spodziewam się jeszcze jednego transportu. Potem przybędę do domostwa Wakaziego. 

Strażnik dobrze wyszkolony miał wyczucie, co do swojej misji i ograniczył się jedynie do 

słownego komentarza. – Przekażę twoją odpowiedź, ale rada czeka niecierpliwie – zakończył 

z wyraźnym naciskiem. 

Dan roztargnionym tonem oświadczył. – Postaram się oczekiwanie ograniczyć do 

minimum. Na pewno przybędę dziś do rady – złożył nieokreśloną czasowo obietnicę. 

Posłaniec przybrał obojętny wyraz twarzy i nisko się skłonił. 

Po odejściu strażnika Dan przeniósł się do wnętrza domostwa. 

– No, a ważenie? 

– Przecież się zgadza. Czy tak, Daki? – zapytał łobuzerskim tonem. 

– Tak… – sprzedawca potwierdził przeciągłym tonem, gdyż dopiero teraz zaczęły docierać 

ukryte intencje Dana. 

Zwiadowca odczekał chwilę, by jego faktor przetrawił wszystkie niuanse gry, potem 

zaczął z innej beczki twardym tonem. – Teraz słuchaj i nie przerywaj. Potrzebuję dziś szybko 

kupić torby pasterskie po dobrej cenie i to dużo, skóry i rzemienie. Widziałem wasze tarcze 

bojowe, te wielkie, zakrywające prawe całego człowieka. 

– Są na rynku, ale drogie – odpowiedział sprzedawca rozkojarzony nagłą zmianą tematu. 

– To ich potrzebuję. Nie muszą być zdobione, lecz wytrzymałe i w dobrej cenie. Torby, 

skóry, rzemienie załadujesz niezwłocznie po przybyciu Sama. Z tarczami nie afiszuj się, 
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załadujesz je w nocy, gdy Sam przywiezie kolejny ładunek soli płytowej. Zrozumiałeś? – 

zapytał tonem rozkazu. 

– Tak, ale rada… – miękko odpowiedział sprzedawca przerażony dalszą zwłoką. 

Dan zmienił ton na bardziej wyrozumiały i wyraźnie uspakajał. – Rada poczeka, a ja tego 

potrzebuję dziś. Rozmowa z kupcami, gdy będziemy dysponować czterema ładunkami, 

uprości się. Idź już na targ i zakup to, co ci mówiłem. Ja tu będę czekał. 

… 

Dan wykorzystał czas wyczekiwania na odpoczynek i sen. 

 

Daki obudził zwiadowcę po powrocie z targowiska. 

– Załatwiłem sprawunki. Tak jak mówiłeś – dodał oficjalnym, lekko urażonym tonem. 

– To czekamy na transport soli. – Dan odpowiedział rozespanym głosem, przeciągle 

ziewając. 

Daki, nie spuszczając wzroku z zwiadowcy, informował. – Już są na podejściu do portu. 

Przeładunek jest przygotowany. Zaraz tu będą ze solą. 

Dan uważnie przypatrzył się sprzedawcy i skomentował jego postawę. – Jesteś spięty, 

Daki. …Wyluzuj! Porozmawiajmy o czymś, co sprawiłoby ci przyjemność. Na czym można 

byłoby dobrze zarobić na targu? 

– Wiadomo, sól. … Potem drewno, narzędzia i… garnki są w dobrej cenie, od lat nie 

mamy nowych dostaw – zakończył rozkojarzonym tonem z powodu ponownej zmiany tematu 

dnia. 

Dan niezrażony zażądał. – Potrzebuję więcej szczegółów, opowiedz dokładniej, na czym 

polega ten problem – naciskał. 

– Teraz wylepia się garnki z miejscowej gliny. …Są byle jakie. Kiedyś importowaliśmy 

z góry Rzeki od Dali. Po dziś dzień ich stare wyroby są w cenie. Produkowali wszystko, 

amfory, duże naczynia zasobowe, kuchenne i zdobione. Wioślarze rozprowadzali je wzdłuż 

całej Rzeki. 

Dan z wyraźną premedytacją drążył nowy temat. – Co się stało? Przecież można było 

zorganizować transport lądowy. 

– Mają problem z surowcem – gniewnym tonem odpowiedział Daki rozdrażniony 

odciąganiem przez Dana negocjacji z radą osady. 

– Co? …Wyczerpali zasoby gliny? 

– Nie. Mówią, że kopalnie opanował demon i chce całą górę zepchnąć na ich osadę.  

– Widział ktoś tego demona? – zapytał Dan wyraźnie rozbawionym tonem. 
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– Nie! – zaprzeczył Daki, brzydko patrząc na swojego rozmówcę. Zakończył formalnym 

tonem. – Taką odpowiedź dali naszym wysłannikom. 

Wyraźnie ucieszony Dan zaopiniował. – No widzisz, mamy kolejny biznes. Trzeba 

przegnać demona i wznowić produkcję. Co jeszcze importowaliście z góry Rzeki? 

– Czasami przychodziła sól od Hanów. 

– Dingos? – zapytał zwiadowca, sprawdzając swoje poprzednio pozyskane informacje. 

– Tak ich nazywają Pazyganie – potwierdził już wyraźnie zrezygnowany sprzedawca. 

– Gdzie Hanowie mają osady? 

– Raczej koczowiska i swoje studnie, od Dali w górę, aż do rejonu wodospadu i w głąb 

pustyni, na wschód od Rzeki. 

– Tyle możliwości! Daki, tu naprawdę można robić dobre interesy – opiniował 

rozentuzjazmowany zwiadowca. 

Załamany sprzedawca bez oporu podawał dalsze informacje zrezygnowanym tonem. – 

Niewiele brakło, aby nasza osada stała się miastem takim, jakie są na południu. Ale handel 

upadł i przestała się rozwijać. Rada kupców zbożowych w kryzysie zdominowała naszą osadę 

i plemię, teraz rządzą wszystkim. Nawet wódz plemienia musi ich słuchać. A to mu nie 

w smak, bo interes ogółu musi podporządkować handlowi zbożem. 

– Trzeba z nim nawiązać kontakt – zadecydował rzeczowo Dan. 

– Jest moim powinowatym, mamy siostry za żony. 

– To rozmawiasz z nim. 

– Gdy ja lub on mamy interesy – potwierdził sprzedawca. 

Do magazynu dotarła grupa tragarzy ze solą. Dan pospiesznie przygotowywał się do 

wyjścia. Daki zaczął przeważać ładunek. 

– Zbieraj się, skończysz, jak przyjdziemy od rady! – krzyknął niecierpliwie zwiadowca. 

– Myślałem, że zależy ci na ważeniu w twojej obecności – tłumaczył rozbitym tonem, 

patrząc rozkojarzonym wzrokiem na swojego partnera. 

– Później! Teraz rada!! 

 

Dotarli do domostwa Wakaziego, weszli do hali domostwa naczelnika osady. 

– Długo kazałeś czekać na siebie – przywitały ich zarzuty Wakaziego wypowiedziane 

wyraźnie kwaśnym i niecierpliwym tonem. 

Dan, sadowiąc się za stołem bez oficjalnego zaproszenia, szybko zripostował zarzuty. – 

Sami jesteście kupcami, to dobrze wiecie, że interes przede wszystkim. Musiałem dopilnować 
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dostaw soli. Ale sami widzicie, przybyłem niezwłocznie, jeszcze dyszę od biegu. …Dajcie 

mojemu faktorowi stołek, niech i on spocznie, gdyż mimo grubego brzucha nadążył za mną. 

– Tu, przy stole, siedzą poważni kupcy zbożowi, a on do nas nie należy – postawił się 

naczelnik osady. 

Dan bezemocjonalnym tonem określił warunki wyjściowe do negocjacji. – Jeżeli mamy 

robić wspólne interesy, to wiedzcie, że Daki jest moim przedstawicielem, tu, w dolinie Morza 

Trzcin. I od jednego jego słowa będą zależeć dostawy soli. …Ja nie mam zamiaru się z wami 

osobno użerać – powiedział znużonym tonem i od razu przeskakując na energiczne rejestry, 

zaproponował. – Zacznijmy poważne rozmowy. Czy robimy interes? – zakończył dobitnym 

tonem. 

– Tak, ale chcemy wiedzieć, jakie ceny? – odpowiedział jeden z kupców wyznaczonych do 

prowadzenia negocjacji. 

Dan skinął głową i zaczął bez ogródek wykładać swoje warunki. – Cenę ustalicie wspólnie 

z Dakim. …On zna moje koszty. Wie, jakie chcę uzyskać zyski. Na prezenty nie macie, co 

liczyć, chyba że dobrze zarobię. …Ale teraz ważne sprawy. Chcę, by rada udzieliła 

gwarancji. To wy określcie z kim Daki będzie zawierał umowy kupna-sprzedaży, soli-zboża. 

I to cała Rada poręczy za poszczególnych kupców. Mogę sprzedawać sól z odroczoną 

płatnością. Może będę chciał kupić większe partie zboża na kredyt. Transporty soli będą 

przychodzić regularnie i w coraz większych ilościach. To wy określicie pojemność rynku. 

Jeżeli zepsujecie cenę soli, to ja nie mogę jej dostarczać poniżej kosztów własnych. 

Proponuję, by na początek spotykać się raz w tygodniu. Przy okazji będzie można obejrzeć 

sól. Daki potrzebuje nowego magazynu i to naczelnik da mu teren pod budynek, nieodpłatnie, 

a wy pożyczycie mu zboże na pięć procent, którym zapłaci za pracę ludzi przy budowie. 

Odpowiednie byłoby miejsce, gdzie bezpośrednio można przeładowywać sól i zboże na 

łodzie. Myślę, że Daki z pomocą naczelnika znajdzie odpowiednie usytuowanie. – Dan 

zakończył przedstawienie swoich licznych warunków, wpatrując się w ożywione twarze 

kupców. 

– Możemy mieć przy siewie dziesięć procent, a ty oferujesz pięć procent i to nie wiadomo 

na jak długo – rzucił gniewnie jeden z kupców z dalszych ław, przyzwyczajony do łatwych 

zarobków. 

Dan błyskawicznie zripostował. – To, że pożyczając zboże do siewu macie zysk, to wasza 

sprawa. Pytanie, …czy chcecie dodatkowo zarobić na pożyczce dla Dakiego? To też wasza 

sprawa. Nikt was nie będzie zmuszał do zarobku. Zboże w magazynie nie pracuje na siebie, 

a myszy je jedzą. Kiedy ostatnio wypróżniliście do końca wasze spichrze na pożyczki dla 
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ludzi? Robotnicy zarobią, pracując u Dakiego, za pozyskane zboże kupią sól od was. Interes 

ruszy już dziś, a nie za parę tygodni, po pierwszych zbiorach. Możecie zarabiać już od jutra. 

Chyba, że chcecie przespać swój czas. Mogę zacząć robić interesy z Synami Królewskimi. 

Słyszałem, że mają duże zapasy jęczmienia. …Wasza wola! – zakończył urażonym tonem. 

Naczelnik osady postanowił opanować niezręczną sytuację, ugodowym tonem przemówił. 

– Nie bądź niecierpliwy. Chcemy wszystko obgadać. My tylko głośno myślimy – zakończył, 

patrząc na twarze zgromadzonych kupców zbożowych. 

Dan dosadnie określił swoje stanowisko. – To myślcie też szybko. Resztę uzgodnijcie 

z Dakim. Każdy afront i brak szacunku wobec niego potraktuję tak samo jak bezpośrednio 

wobec mnie. Z takimi ludźmi nie będę robił interesów i o wykluczeniu ich z handlu solą 

poinformuję Radę. 

– A jakich ty udzielisz nam gwarancji? – zapytał dociekliwy kupiec. 

– Moja sól udzieli wam gwarancji. Jutro u Dakiego rozpoczynamy interesy. Żegnam tu 

obecnych i myślę, że wspólny handel przyniesie nam wszystkim korzyści. – Zakończył 

energicznym tonem niespodziewanie swój udział w spotkaniu, wstając jednocześnie od stołu. 

Zaskoczony naczelnik osady pytał. – Co się tak spieszysz? Myśleliśmy, że obszerniej 

porozmawiamy. Wypijemy piwo, coś zjemy – zachęcał. 

– Do jutra – uciął zwiadowca. 

Dan skłonił się i wyszedł z hali razem z Dakim. 

– Nie szanujesz ich. …Mogą się obrazić – przedstawił swoją opinię sprzedawca. 

– Na zarobek się nie obrażą, a szanować to mają mnie i ciebie. Oni siedzą na… i czekają 

na zyski, a przecież magazyny mają pełne. Powinni wymyślić, jak tym obrócić i zarobić. To 

oni grają zmonopolizowaną nadwyżką, chcą od ludzi ciągnąć duży procent od pożyczek. 

 

Wyszli przed domostwo Wakaziego i w drodze do magazynu Dakiego dostrzegli 

znajomego strażnika. 

– Czy to porządny człowiek? – zapytał Dan. 

– Jeżeli ma zysk, to bardzo – zapewniał zmęczonym głosem sprzedawca. 

– To dobrze. Podejdźmy i porozmawiajmy. 

– Mój faktor Daki mówi, że jesteś godnym zaufania człowiekiem. 

– Cieszy mnie jego zdanie – odpowiedział strażnik, skłaniając głowę w stronę sprzedawcy. 

– Chcę, żebyś zwrócił uwagę na jego domostwo. Nie chcę, by spłonęło, albo zostało 

obrabowane. Wieczorem i może nawet w nocy katamaran przywiezie ładunki, zadbaj o ich 

bezpieczeństwo. Daki w moim imieniu wyrazi ci moją wdzięczność oraz pokryje ewentualne 
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koszty. Zależy mi też na dyskrecji. W pracy kupca jest to ważna sprawa, jeżeli masz młodych 

sprawnych synów, to przyślij ich do Dakiego. 

– Zapewnienie bezpieczeństwa w osadzie jest moim obowiązkiem, w jego realizacji często 

już współpracowałem z Dakim. 

– No, to zrozumienie będzie lepsze. 

 

Dan i Daki doszli do domostwa sprzedawcy. Po wejściu do pomieszczenia magazynu 

zwiadowca odezwał się do gospodarza. 

– W tej chwili najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. Pobudziłem ich chęć 

zysku, ale obawiam się czy któremuś nie odbije i nie zdecyduje się na inną formę biznesu. 

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i towaru. Gdy jutro zaczniemy robić interesy, to porzucą 

głupie myśli. Pilnuj medalionu, nie afiszuj się z nim. Termin handlu uzgodnij sam. Ja nie 

będę swoją osobą przeszkadzał ci w interesach. 

– Jak z cenami? – zapytał konkretnie sprzedawca. – Ile im dać na kredyt, a ile za gotówkę? 

– To twoja sprawa. Ale duże transakcje, z odroczoną płatnością załatwiaj przede 

wszystkim z całą radą. Zaoferuj też parę mniejszych partii towaru, zrób licytacje za gotówkę. 

Gdy rada nie będzie chciała dać ci kredytu na budowę magazynu, wstrzymaj sprzedaż lub 

podnieś cenę. Wybierz miejsce, gdzie mogłyby przybijać głębokie łodzie, na które można 

byłoby szybko przeładowywać towar. Wakaziego zachęć odpowiednio do udostępnienia tego 

miejsca, za pomocą soli, ale bez wiedzy rady. Zbieraj chętnych do pracy przy budowie, ja 

dostarczę narzędzi. Teraz idę rozejrzeć się po targowisku, będę czekał na katamaran. 

 

Dan szedł przez labirynt straganów i domostw do portu. Towar, który był wystawiony na 

sprzedaż, pochodził z lokalnej produkcji. Uwidaczniał się brak drewna, kamiennych ostrzy 

i nawet ryb. Natomiast rynek był bogaty w produkty zbożowe, warzywa, mięso kóz, których 

wełna, skóra i kości stanowiły produkt wyjściowy dla licznych wyrobów oraz narzędzi. 

Pieniądzem na tym rynku było zboże: proso, jęczmień i ryż. Dochody lokowano w zakup kóz. 

To ruchome bogactwo wypasano na wzgórzach nad doliną Morza Trzcin. 

Dan po dojściu do portu zauważył braci Sama i Burko, nadzorujących wyładunek soli 

z katamaranu. Po chwili przy łodzi pojawił się czujny Daki. Na katamaran załadowano 

zapotrzebowane przez zwiadowcę towary: torby, pęki rzemieni i parę skór, uzupełniono je 

koszami z prosem. 
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W czasie rejsu Dan zaczął rozmowę z Samem. – Możliwe, że już jutro popłyniecie z Sako 

do domu. 

– Dobrze by było, moja żona pewnie już tęskni – przytaknął rybak. 

– Weźmiecie mój katamaran, to będzie szybciej i pewniej – zdecydował Dan. 

– Swoją łódź mogę tu zostawić synom mojego brata. 

– Przyda się, bo tylko łódź Sako jest zdatna do użytku. 

– Spotkamy się na Wyspie Kaktusa. Ja tu pozostanę jeszcze parę dni. Mam coś dla ciebie. 

Jest to medalion-komunikator. Będziemy mogli za jego pomocą utrzymywać łączność. 

– To podobne do tej powietrznej łodzi – zauważył Sam. 

– Tak, to jest technika z Mojej Krainy – przedstawił swoją wersję zwiadowca. 

– W porządku. 

– Czy dasz radę zrobić, jeszcze w tę noc, parę kursów do osady handlowej? 

– Wyślę Burko do spania, to jutro zajmie się rejsem powrotnym, a ja mogę pływać całą 

noc. Wezmę do pomocy któregoś z młodszych synów Sako. 

– Uważaj w osadzie, nie pałętaj się w nocy po nabrzeżu. Zależy mi na towarach od 

Dakiego.  

– W porządku, będę czekać na pokładzie katamaranu. Zachowam ostrożność.  

 

Po dotarciu na wyspę szkutnika, Dan udał się do hali domostwa Sako. Zastał małżeństwo 

w otoczeniu rodziny. Trwała narada i przygotowanie do wyprawy na Wyspę Kaktusa.  

Dan podszedł do zgromadzonych. 

– To ten, który jest przyczyną naszego rozstania – odezwał się Sako rzewnym tonem, 

jednocześnie puszczając do zwiadowcy oko. 

Dan skłonił głowę w teatralnym geście i przyznał. – Cała wina jest po mojej stronie. 

Czynię to, bo chcę pomóc tobie oraz twojej rodzinie. 

– I sam na tej pomocy zyskać – rzekła w zarzucie Naki. 

Dan jeszcze raz skłonił głowę, ale już bez pokory powiedział. – Nie zaprzeczam. Co ja 

poradzę na to, że Sako ma opinię najlepszego szkutnika? Inaczej pozostawiłbym go 

w spokoju i twoja rodzina mogłaby wspólnie głodować, aż do końca przednówka. 

– Zamilcz, nie uchylam się przed wyprawą – przerwał narastający konflikt Sako. 

– Kogo wyznaczasz na swego zastępcę podczas twojej nieobecności? 

– Naki nadal rządzi wszystkim. Akami, mój najstarszy syn, zajmie się połowami, Wazari- 

uprawą ziemi, Lazi chce płynąć ze mną, najmłodszy-Mani, zostaje z siostrą przy matce. 
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O średnich synach nie wspominam, bo nawet nie przyszli pożegnać ojca. Matka nimi zawsze 

kręciła, to niech nadal zarządza. 

– Magazyny twojego domostwa wnet będą pełne prosa. Wystarczy go na siew i do 

jedzenia przed zbiorami. Wkrótce zacznę gromadzić jęczmień – informował Dan. 

– Do tej pory nie uprawialiśmy tego zboża, bo było za mało pól – odpowiedział 

rozkojarzony Sako. 

– Co z ryżem? 

– To domena kobiet, wymaga nawadniania, przez co najmniej miesiąc. 

– Rozumiem. Co mogę jeszcze uczynić dla twojej rodziny? 

– Zwróć uwagę na moich średnich synów. Nie słuchają nikogo, nawet swojej matki, tak 

odpłacają za miłość, którą ich obdarza. 

– Rzeczywiście, żyją jak młodzi wojownicy Sabu i odziedziczyli autorytet po matce, bo 

przewodzą innym. Zadbam, by nie popadli w kłopoty, które by przerosły ich możliwości. Coś 

jeszcze? – zapytał Dan. 

– Nie ma żadnego powodu, który wymagałby mojej obecności tutaj. Jutro wyruszam – 

oznajmił szkutnik łamanym głosem. 

– Ja dołączę do was na Wyspie Kaktusa. Popłyniecie moim katamaranem, będzie 

bezpieczniej i szybciej, jesteś cennym ładunkiem. Teraz udam się do twoich synów. 

 

Dan, wykorzystując łódź Sako i jako wioślarza jego syna Akami, popłynął na południową 

stronę kanału. Zastał młodych wojowników w poszerzonym gronie przy ognisku. Zmęczeni, 

ale w dobrym nastroju, żartowali z siebie nawzajem. Pełne brzuchy, które poprzednio nie 

zawsze się napełniały, dostarczały im pewności siebie i zadowolenia z życia 

Dan przywołał Poko i Wami. – Ilu macie teraz wojowników? 

– Trzydziestu pięciu – odpowiedział Poko. 

– To dobrze. Jutro pomogę wam przygotować wojowników na wyprawę – obiecał Dan, 

wpatrując się w miny zaskoczonych młodych wojowników. 

– Myśleliśmy, że to jutro zrobimy wypad na Wasi – zaoponowali bracia. 

Dan z uśmiechem na twarzy zapytał. – Wasz ojciec płynie na wyprawę na Rzekę. Czy 

chcecie mu dostarczyć pretekstu do pozostania? 

– Nie, to rzeczywiście nie był dobry pomysł – powiedzieli bracia z opuszczonym 

wzrokiem. 

– Pożegnajcie się z nim, jak na synów przystało – upomniał Dan. 

– Gderliwy jest, ale zawsze był w porządku jako ojciec. Uczynimy tak, jak mówisz. 
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– Zbierajcie ludzi. Jutro zaczynamy przygotowania. 

– Będziemy cierpliwi – zapewnili spacyfikowani bracia. 

 

Dan jeszcze w ostatnich promieniach słońca dotarł do wieży na wzgórzu. W jej wnętrzu 

zgromadziła się cała rodzina chorego dziecka. 

– Jak się czuje Po? – zapytał Dan. 

– Schodzi z ramion, ale szybko się męczy – poinformowała przez łzy Nani, matka dziecka. 

– Tak jak mówiłem, by go wyleczyć musicie się udać na Wyspę Kaktusa. Jak będziecie 

gotowi do drogi, to powiedzcie. 

– Dla mojego dziecka mogę ruszać i tej nocy – odpowiedziała zdecydowana kobieta. 

– Jest taka możliwość, porozmawiaj z mężem, to może wasza podróż zacznie się nad 

ranem – zaproponował zwiadowca. 

 

Dan wyszedł przed wieżę, by zapewnić możliwość swobodnej rozmowy rodzinie. 

… 

– AKar. Wywołanie, AKar. 

– No jestem, czekam na wieści. Kiedy wracasz? 

– Dwa dni zajmą moje sprawy tutaj, potem noc w transporterze. Przyślij go wcześnie, bym 

rano był już na Wyspie Kaktusa – zadysponował Dan. 

– Dobrze. Inne sprawy? Ił będziesz miał tej nocy. 

– Narzędzia, jest tu duży rynek na nie. Mają spore braki drewna, także będziemy mieć tu 

niemały zbyt. 

– Brak rąk do pracy, by zapewnić ci większe dostawy. Odrywam się sam i Harę od 

normalnych obowiązków. Na dłuższą metę nie damy rady bez dodatkowych pracowników. 

– Przemyślę to. Co z tartakiem? – pytał Dan. 

– Zbudowałem warsztat do obróbki drewna w najwyżej położonym miejscu plaży. 

Przedłużyłem dok do rozmiarów kanału. Pościągałem całe duże pnie z plaży i przyległych 

płycizn. Wypuściłem tego twojego karaka, bo nie miał go kto karmić – poinformował technik. 

– I co, odpłynął? 

– Nie, trzyma się kanału i płycizn plaży. Zachowuje się spokojnie, a przynajmniej sprawia 

takie wrażenie. Jego przysmakiem są porcje podstandardowe. 

– Co jeszcze? 

– Dan, nie rozwiniemy się bez wsparcia dodatkowej siły roboczej tubylców – 

poinformował dobitnie technik. 
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– Pracuję nad tym. Nie będziemy przecież łapać niewolników. 

AKar skwitował pytanie urwanym śmiechem. – To archaiczna głupota. Zapłata to 

najlepsza motywacja do pracy. 

– Tylko jest trudność, tu nie ma jednego pieniądza. Są rzeczy, które pełnią jego rolę, ale 

nie do końca. 

– Powoli, Dan. Wpierw chwyćmy nici gospodarki tej planety, a właściwie to naszej 

okolicy – upominał AKar. 

– No przecież jesteśmy tu dopiero parę tygodni. Co ze wzgórzem? 

– Xyloks dotarł wykopami z góry do wnętrza. Zbudowałem małe manipulatory do 

penetracji kanałów wentylacyjnych. 

– Poczekaj do mojego przybycia, bo możesz gdzieś utknąć. 

– Zwiad to twoja działka, ja się do niego nie pcham. 

– Mam tu faktora w osadzie handlowej Dawazi, nazywa się Daki. Xyloks w jego imieniu 

może prosić cię o pewne towary i przysługi – informował zwiadowca. 

– Rozumiem. Wiesz, że Xyloks wydębił przepis na pulkę od Śpiewaka? Ale i tak będę go 

potrzebował przy pierwszej produkcji, on pewne proporcje bierze na smak. 

– To zatrudnij go jako kipera i daj mu udział w płynie. Mnie wystarczy parę butelek 

destylatu za poradę. 

– Dobra, kończę. 

– Poczekaj! Narzędzia! 

– Wiem. Dużo szufli, kijów z poprzeczką i innych, ile można. 

– Potrzebuję jeszcze form na cegły – dorzucił Dan. 

– Co znów? …Jak to wygląda? – pytał zaskoczony technik. 

– Xyloks dostarczy ci danych od Dakiego. 

– Kończymy, bo będę musiał pracować po nocach. 

– Do jutra. 

 

Dan w dobrym nastroju wszedł do wnętrza wieży. Rozmowa małżeństwa dobiegała końca, 

czekali właściwie na jego powrót. 

– Podjęliśmy już decyzję. 

– Lecimy, nie ma na co czekać, mój mąż wszystko mi opowiedział. 

– Tej nocy nad ranem będzie transport. Przeżyjecie trochę niepokoju, ale ta droga dla 

dziecka jest lepsza niż łodzią po Rzece. Na wyspie zaopiekuje się wami AKar. Był kiedyś 

w podobnej sytuacji. Musiał się poświęcić dla swojej rodziny, dla chorego syna. Miejcie 
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nadzieję. Ja po powrocie zrobię dziecku gruntowne badania. Poradzimy sobie z tą chorobą. 

Teraz śpijcie spokojnie, ja was obudzę. Nad ranem czeka nas praca. 

 

 

W ciemnościach nocy Dan obserwował odlatującą sondę z rodziną chorego dziecka. 

– Xyloks, przypomnij AKarowi za trzy godziny o pasażerach sondy. Koniec odbioru. 

 

Gdy Dan schodził na dół do obozowiska, nad kanałem praca już trwała. Rozrośnięta grupa 

robocza młodych wojowników dotarła do przewężenia plaży. Wysoki brzeg dochodził tu do 

lustra wody i nie było miejsca na tarasy. Młodzi ludzie znaleźli jednak rozwiązanie. Zaczęli 

zwalać partie gruntu do wody. Dan wstrzymał prace, wyszedł na mały klif, gdzie zauważył 

szczeliny pęknięć gruntu. Ocenił, że parę ładunków wybuchowych pozwoli zepchnąć duże 

masy ziemi do płytkiej wody pod klifem. 

– Zarządźcie śniadanie. Sami weźcie łódź i jazda do ojca pożegnać się. Wracajcie szybko, 

mamy nową pracę, a po południu rozpoczynamy szkolenie. 

Dan podszedł do grupy rodzinnej Naki. Kobieta zrozpaczona wyjazdem dawała odczuć 

bliskim swój niepokój. 

– Czemu nie jesteś przy mężu? – zapytał Dan. 

– Nie mogę patrzeć na jego wyjazd, to dla mnie za ciężkie. Muszę się zająć pracą, to nie 

będę o tym myślała – odparła zapłakana kobieta. 

– Dlaczego? Skoro wyjedzie to i wróci. Przypomnij sobie jego poprzednie powroty, coś co 

sprawi ci przyjemność. Na pewno są rzeczy, które w poprzednich latach dostarczały wam 

dużo radości. Jak poznałaś swojego męża? – dopytywał się zwiadowca. 

– Robiłam najpiękniejsze kurtki dla wioślarzy. I to on mnie znalazł. Miałam dużo 

zamówień. On musiał starać się o moje względy, bym chciała się podjąć wykonania kurtki dla 

niego. Prosił długo i wytrwale, odmawiałam, ale był taki uroczy – zakończyła rozrzewniona. 

– No widzisz, twoja twarz już inaczej wygląda. Zrób nową kurtkę dla męża – 

zaproponował Dan. 

– Jak? – zapytała kobieta wpatrzona w twarz zwiadowcy. – Przecież od dawna nie ma 

włókien agawy. 

– Zaglądnij do worka, który przyniosłem – zaproponował Dan. 

– … 

– Takie kolorowe. Nie widziałam jeszcze takich barw – mówiła kobieta, przebierając 

kłębkami. 



226 
 

– Weź worek. Dokup skór w osadzie i zajmij się kurtką. Prace w polu zostaw innym. Ja tu 

przypilnuję pól – zapewnił Dan. 

 

Zwiadowca poszukał Wazariego, starszego syna Sako, którego poinformował. – Zgodnie 

z wolą ojca zajmiesz się uprawą ziemi. Twoja matka ma już inne zajęcie. 

– To całe szczęście. Kocham moją matkę, ale rodzina ma już dość jej huśtawki nastrojów. 

Damy sobie radę sami, bez niej. 

– Pilnuj tylko narzędzi, a nie będę się wtrącał – zapewnił Dan. 

– Dobrze, znam ich cenę. 

 

Po jakiejś godzinie do brzegu przypłynął katamaran. Sako, Sam, Burko i młody syn 

szkutnika - Lazi byli gotowi do wyprawy. 

– Przypłynęliśmy się pożegnać – oznajmił szkutnik. 

– Gdzie twoja żona? – zapytał Dan zdziwiony nieobecnością Naki. 

– Ta wariatka wycałowała mnie, płacząc jakbym płynął pod wodospad. Potem z synem 

Akami popłynęła do osady handlowej, nie czekając na mój wyjazd – mówił szkutnik 

zaskoczony zachowaniem swojej kobiety. 

– Jak synowie? – zmienił temat Dan. 

– Nareszcie okazali ojcu szacunek, ale widać, że się cieszą moim wyjazdem – bez ogródek 

oznajmił Sako. 

– To wszystko się układa. Szczęśliwej drogi i dobrych wiatrów na Rzece. 

– Do spotkania na Wyspie Kaktusa. 

 

Dan powrócił do obozowiska młodych wojowników. Przerwę w pracy wykorzystali na 

posiłek połączony ze śpiewem oraz tańcem. Widać było ich energię oraz zapał. Po chwili 

pojawili się bracia Poko i Wami z nową grupą ochotników. Zostali hucznie przyjęci, nowych 

od razu nakarmiono. 

Dan zwołał naradę. 

– Przenosimy obozowisko za cypel przy wlocie kanału do Morza Trzcin. Zabieramy 

wszystko, co macie – zadysponował zwiadowca. 

 

Po chwili ponad czterdziestoosobowa kolumna objuczona zapasami i sprzętem udała się 

w drogę. Dotarli do planowanego miejsca rozpoczęcia budowy kanału. Młodzieńcy byli już 

przyzwyczajeni do chwytania w lot myśli Dana. Kilka pytań pozwoliło się im upewnić, co do 
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założeń planu. Przewidywał on przebicie się do depresji terenu, którą zwiadowca wykrył przy 

pomocy sondy typu L. Budowany kanał napełni zagłębienie terenu wodą. Stworzy to zbiornik 

retencyjny na czas opadania wody w Rzece i w Morzu Trzcin. 

Dan, posiłkując się pomiarami z sondy, wytyczał szczegółowo przebieg kanału, 

dopasowując go do zagłębień terenu i omijając pagórki. Wydłużyło to jego trasę, ale 

pozwoliło ograniczyć wielkość prac ziemnych. Towarzyszący mu dwaj Sabu znaczyli 

przebieg, tworząc kopce ziemi. Po dotarciu do depresji, Dan z dna dokonał kilku pomiarów.  

Zbiornik był naprawdę duży. Zwrócił też uwagę na ślady po starych zalewach. Morze 

Trzcin kiedyś już w przeszłości, przy bardzo wysokich poziomach przelewało się do 

zagłębienia, wypełniając je wodą. Latami pewnie trwało wysychanie zbiornika. Resztki 

roślinności z tych bogatych okresów porastały wyschniętą depresję. 

Przeglądając mapę stworzoną przez Xyloksa, zwrócił uwagę na wzgórze stanowiące 

naturalną barierę od strony kanału przetoki. Dalsze pomiary dokonane na garbie wzniesienia 

i u jego podstawy otworzyły kolejne możliwości rozwoju systemu irygacyjnego. Dan 

powstrzymał się przed dalszą penetracją terenu i powrócił na trasę kanału. Sprawdził jeszcze 

raz pomiary przy każdym kopczyku ziemi, były obiecujące. Po dotarciu do brzegu zauważył 

już pierwsze postępy prac. Przebito się przez zwał ziemi przy brzegu. Wąska struga wody 

przedzierała się w wykopie pogłębianym przez grupę Poko już parędziesiąt metrów w głąb 

lądu. Za pomocą szufli wodnych przeganiano ją w górę kanału. Dostarczana woda była 

wykorzystywana do zmiękczania masy ziemnej. Dan zwrócił uwagę, by wybrany materiał 

wyrzucano na jedną stronę wykopu. Zapobiegnie to podwójnej pracy przy dalszym 

poszerzaniu koryta kanału. 

Widząc, że prace nabrały pożądanego tempa oraz przebiegu, udał się do cienia pod 

wzgórkiem. Otworzył konsolę i zaczął pisać raport dla Dyrektora Instytutu Historii. 

Skoncentrował się na faktach dla niego istotnych. Potwierdził swoje przypuszczenie, że 

planeta Saa jest planetą Solona. Przytoczył poszlaki wskazujące potwierdzenie tego faktu. 

Poprosił też o przygotowanie plików zawierających opisy prymitywnych technik i narzędzi. 

Zwrócił dyrektorowi uwagę na możliwości eksperymentalnego potwierdzenia 

przeprowadzonych badań źródłowych. Można byłoby oszacować, a także potwierdzić 

przydatność poszczególnych elementów dawnych kultur. Poinformował dyrektora 

o powstającej administracji planety i działalność dyrektora departamentu rejonu Saa Lac 

Rasa. Poprosił o pamięć i wsparcie. Dan po przeglądnięciu jeszcze raz raportu, zamknął 

konsolę. Zauważył narastające ciepło i zarządził koniec prac. 
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Młodzi Sabu potrzebowali trochę czasu na wygaszenie euforii. Poko i Wami pilnowali, by 

pozbierano wszystkie narzędzia. Szybko przystąpiono do zakładania prowizorycznego 

obozowiska w cieniu wzgórka. 

 

Po paru godzinach wypoczynku, gdy upał na tyle zelżał i wysiłek stał się możliwy, Dan dał 

sygnał Poko i Wami do rozpoczęcia ćwiczeń. Krępemu i muskularnemu Poko zlecił wybór 

dwudziestu silnych Sabu. Młodzieniec wybrał podobnych mu, atletycznie zbudowanych 

młodych wojowników. Dan wydał im duże tarcze i krótkie ciężkie pałki. Polecił ćwiczyć bieg 

w kolumnie z tym wyposażeniem. Reszcie, będącej pod wodzą Wami, wydał torby, skóry 

i rzemienie. Młodzi szybko nazbierali kamieni, a z rzemieni i kawałków skóry zrobili proce. 

Po chwili rozciągnęli się w tyralierę, zaczynając ćwiczyć rzuty do kopczyków ziemi.  

Dan wrócił do grupy Poko. Zaczął z nimi ćwiczyć rozwijanie kolumny w ścianę tarcz. 

Wykonywano to w czasie biegu. Dan zasugerował młodym konieczność wspólnej, szczelnej 

zasłony. 

Po chwili podszedł do grupy Wami, wybrał dziesięciu najlepszych snajperów. 

Przyprowadził ich do grupy Poko. Wyznaczył linię oczekiwania na atak tarczowników. Kazał 

Poko oddalić się z oddziałem, potem ponownie powrócić w kolumnie, rozwinąć do formacji 

siany i zająć linię obrony.  

Poko sprawnie zebrał drużynę. W dobrym tempie utworzył ścianę tarcz. Przesunął oddział 

na linię obrony. Dan wydał rozkaz ostrzału. Kamienie zweryfikowały szczelność osłony. 

Oddział zwarł się w sposób naturalny, wiedziony instynktem obrony. Zwiadowca nakazał 

nasilenie ostrzału. Po wyczerpaniu amunicji, Dan wezwał dwóch dowódców oddziałów do 

siebie. Omówił przebieg dalszych ćwiczeń i nakazał rozpoczęcie od powtórki ostatnich 

manewrów.  

Po osiągnięciu perfekcji przez dwa oddziały, zarządził dowolny ostrzał. Kolumna już 

z daleka musiała się chronić tarczami. Przy przejściu w formację ściany, musiano staranniej 

wykonywać manewr, gdyż procarze całymi salwami weryfikowali pozycje pojedynczych 

tarczowników. Tylko współpraca członków oddziału Poko uchroniła go przed pogromem, 

zsunięto brzegi tarcz i wsparto je wzajemnie. Zyskane dodatkowe punkty podparcia oraz 

wsparcie towarzyszy pozwoliło się bronić pojedynczym tarczownikom przed zmasowaną 

salwą całego oddziału procarzy. Następnie Dan polecił Poko przesuwanie się z linii obrony do 

przodu. Procarze mieli utrzymywać elastyczną linię powstrzymania.  

Robiono przerwy na zbieranie amunicji, w czasie których omawiano rezultaty wspólnych 

ćwiczeń. Dan w pewnym momencie zalecił tarczownikom ruch w tył, przejście do kolumny 
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i szybki odskok. Parę kamieni wylądowało na plecach młodych wojowników Poko. Dan 

wezwał ich i polecił wykonanie zawiesi z rzemieni umożliwiającego przewieszanie tarcz 

przez plecy. Chwilę zajęło zrealizowanie polecenia. Po chwili cały oddział biegał wokół 

zwiadowcy z dyndającymi tarczami na plecach. Zadowolony z nowego sposobu przenoszenia, 

wskazał Poko odległe wzgórze i polecił marsz do niego oraz powrót. 

Dan po odprowadzeniu wzrokiem oddalającego się oddziału, skierował się do grupy 

Wami. Zarządził zawody strzeleckie. Każdy procarz miał do dyspozycji dziesięć pocisków. 

Po krótkich zawodach ustalono ranking zawodników. Dan nakazał utworzenie par z procarzy 

o podobnych wynikach. Pierwsza para zajęła pozycje w odległości osiemdziesięciu kroków. 

Zaczęli kolejno wypuszczać do siebie kamienie. Obserwacja pocisków w ostatniej fazie lotu 

była trudna, ale możliwa. Odbywała się na granicy szybkiej reakcji, która chroniła przed 

celnym rzutem. Błąd w ocenie kierunku lub zwłoka stwarzały zagrożenie dla procarza. Do 

ćwiczeń dołączyły kolejne pary, daleki dystans pozwalał ćwiczyć uniki. Chwilę potrzebowały 

na zaznajomienie się z tą nową taktyką walki. Pary dosyć sprawnie tańczyły naprzeciw siebie, 

w rytmie kolejnych rzutów oraz uników. Uzyskano kilka trafień, gdy kilku zawodników 

zaczęło przewidywać przyszłą pozycję przeciwnika i tam kierować pociski. Jednak duży 

dystans na tyle spowolnił pęd kamieni, że nie było ran oprócz paru siniaków. Dan, widząc 

znaczne postępy, nakazał skrócenie dystansu o dziesięć kroków. Zaostrzyło to czujność, 

wzmogło rywalizację między zawodnikami. Po chwili zadowolony zwiadowca przerwał 

pozorowaną walkę. 

Na plac ćwiczeń wbiegł oddział Poko, dyszeli, lecz utrzymywali równe tempo i szyk. Dan 

kazał dziesiątce snajperów ustawić się za formacją tarcz. Na rozkaz Poko tarcze się 

rozchyliły, a procarze strzelili salwą. Po zgraniu koordynacji Dan ustawił przed formacją 

resztę oddziału Wami, zarządził ćwiczenia. Salwy snajperów spoza uchylanych tarcz 

rozproszyły i zmusiły do ucieczki ponad dwudziestu strzelców. 

Dan nakazał wymianę, kolejna dziesiątka zajęła miejsce za tarczami. Mimo wzmocnienia 

procarzy snajperami, zostali ponownie rozproszeni. Paru bardziej zaciekłych oberwało 

niegroźnie kamieniami. Kolejna dziesiątka wykonała swoje zadanie, tym bardziej, że procarze 

mieli już świadomość, że nie poradzą sobie z salwami spoza tarcz. 

Dan utworzył nową formację. Do ściany tarcz i snajperów dołożył na prawym i lewym 

skrzydle po dziesiątce procarzy. Pozostała grupa młodych wojowników i on sam stanowili 

odległe cele. Wydał rozkaz ostrzału. Zakończył się on szybką rejteradą nielicznej grupy 

celów. Już z boku zarządził powolny ruch szyku do przodu, a po chwili do tyłu. Ruchome 

cele trzymały się na granicy skutecznego zasięgu. 
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Dan, gdy uznał, że formacja uzyskała dostateczne zgranie, zarządził przerwę. 

Zwiadowca zadysponował. – Poko i Wami, resztę popołudnia prowadzicie ćwiczenia już 

sami. Na godzinę przed zmrokiem przerwa. 

 

Dan zasiadł ponownie w cieniu wzgórka otworzył konsolę, zaczął przeglądać obrazy 

z czterech sond krążących nad doliną Morza Trzcin. Już poprzednio nakierował je nad 

terytorium Wasi. 

– Xyloks, zlokalizuj grupy zwierząt. 

Dan dokonał przeglądu stad nad granicą z Sabu. Były one liczniejsze i z silną osłoną 

młodych wojowników. Dan oznaczył je kursorem. 

– Prowadź dozór obiektów i monitoruj zaznaczoną strefę dozoru. 

Dan przyjął pozycję horyzontalną i uciął sobie krótką drzemkę. 

 

Został obudzony przez Poko i Wami. Po krótkiej chwili stał już przy młodych 

wojownikach. Przeszli w stronę ogniska, gdzie posilali się młodzi Sabu. Dan narysował szkic 

mapy granic plemion. Zaznaczył położenie kamieni granicznych. Przytaknięto mu ze 

zrozumieniem. 

– W strefie pogranicza jest około siedem stad, które można przejąć. Zaczniecie godzinę 

przed wschodem słońca. Podejdziecie do pierwszego stada skrycie. Oddział Poko zlokalizuje 

strażników i po obiciu zmusi ich do ucieczki wzdłuż brzegu Morza Trzcin. Procarze Wami 

przejmą kozy. Przy drugim obozowisku postąpicie podobnie. Jak się uda przy trzecim zrobić 

to samo, to będziecie mieć szczęście. Przy następnych na pewno trzeba będzie walczyć. Poko, 

ty dowodzisz atakiem, grupa uderzeniowa to twoi tarczownicy oraz oddział snajperów. Wami, 

reszta procarzy przejmuje stada i łączy je w konwój, gdy stado jest przejęte wydzielasz 

wsparcie dla Poko. Czy wszystko rozumiecie? – zapytał Dan. 

Poko po krótkich ustaleniach z Wami, kiwnął głową. – Zrozumieliśmy. 

– Jak dam znać, rozpoczynacie odwrót. Wami formuje konwój zwierząt, a Poko osłania 

swoim oddziałem i wolnymi procarzami powrót. Gdy stado będzie na waszym terytorium, 

Poko i jego tarczownicy ze snajperami oraz wydzielonym oddziałem procarzy zatrzymają się. 

Stado zagnacie w głąb terytorium, może nawet nad Rzekę. Pozostałym oddziałem osłonowym 

będziecie musieli stoczyć bitwę graniczną ze ścigającymi was Wasi. Jeszcze jedna rada, nie 

gońcie za pojedynczymi kozami. Wasi procarze niech nazbierają, co najmniej po pół torby 

wyborowych pocisków. Poko, pięciu tarczowników niech zaniesie pięć koszy prosa do wieży. 

Ty sam idź do braci, umów się na wypożyczenie łodzi na noc. 
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Młodzi wojownicy zostali wprawieni w ruch. Dan jeszcze chwilę patrzył na krzątaninę i po 

chwili udał się do strefy nowych pól na tarasach. Gdy zbliżał się, łodzie już przewoziły 

członków rodziny Naki na wyspę Sako. 

Dan na brzegu zastał dwójkę braci Akami i Wazari. 

– Jak praca? – zapytał zwiadowca. 

– Jutro kończymy, będziemy mieć dość obsianych pól. Potem Rzeka zacznie opadać 

i pojawią się nasze tereny przy wyspie – informował Wazari. 

– Będę jutro w osadzie handlowej, to załatwię jęczmień oraz zacznę kontraktować ryż. 

– Do tej pory nie uprawialiśmy ryżu, bo do tego potrzebna jest płytka stojąca woda, przez 

co najmniej czterdzieści dni. 

– To co, wasze kobiety nie będą chciały przy nim pracować? – zapytał Dan. 

– Nie mieliśmy zdatnych do tego pól i ojciec nie chciał kupić ziarna na siew. Rodzina 

mojej żony pochodzi z Królewskich, ona umie uprawiać to zboże – oburzył się Akami. 

– Jak to się stało, że tak daleko znalazłeś żonę? 

– Woziłem ryby do Królewskich. Kupowałem ryż, a w osadzie wymieniałem na proso, 

z którego moja matka warzyła piwo. Za to dostawałem kozy od Sabu. Moja żona była bardzo 

droga. Dałem za nią dużo kóz, była z tego dumna, ale moja matka jej nie lubi, bo nie jest 

Sabu. 

– A ty, Wazari, skąd masz żonę? 

– Z osady handlowej, gdzie ma liczną rodzinę. Daki to jej wuj. Ja również woziłem ryby 

i spotkałem ją na targu. Też dałem dużo kóz – dumnie zakończył Wazari. 

Dan ze śmiechem zapytał. – Pewnie twoja matka też jej nie lubi? 

– To może za dużo powiedziane, ale Naki byłaby zadowolona, gdyby synowie ożenili się 

z Sabu. Dlatego oszczędzała i kupiła kozy dla naszych braci. 

– Jest wściekła, że jej synowie dali się okraść przez Wasi – poinformował Akami. 

– Jutro chcą odzyskać swoje kozy – puścił sondę Dan. 

– Tak myśleliśmy – powiedzieli bracia kiwając głową. – Matka kazała ich pilnować – 

pospiesznie dodali. 

– A wy, co? – zapytał Dan z uśmiechem. 

– My też byliśmy młodzi i również kradliśmy kozy. Tłukliśmy się na proce. Jeszcze tu, na 

czaszce, mam wgiętą kość. Nic nie powstrzyma młodych. Co ma być, to będzie. Chociaż 

serce rwie się, by pomóc braciom. Starszym nie wypada mieszać się do kradzieży kóz – 

oświadczył Akami. 
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Dan zaproponował. – To zróbmy to tak. Ja pomogę waszym braciom, a wy oficjalnie 

pomożecie mi. 

– Co moglibyśmy zrobić dla ciebie? …Dla naszych braci? 

– Ty Wazari, zadbaj, by od jutra rano zdatne łodzie były pod ręką. Poszukaj dobrych 

wioślarzy, miej ich w pogotowiu. Akami, potrzebowałbym twojej pomocy już tej nocy nad 

ranem oraz przez cały jutrzejszy dzień. Jeszcze jedno, mam medaliony, które pozwolą się 

komunikować na odległość, tak jak bębny wodne waszym rodakom z Rzeki. Zaraz wam 

wytłumaczę, jak się nimi posługiwać. 

Rozmowa jeszcze jakiś czas trwała, a po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów Dan 

powrócił do obozowiska. Przywołał Poko i Wami, obdarował ich medalionami. Ponowił 

szkolenie, które było znacznie krótsze, gdyż młodzi przyzwyczaili się, że Dan posługuje się 

często dziwnymi przedmiotami. 

Po zakończeniu udzielił ostatnich wskazówek dotyczących zamierzonej akcji. 

– Zaczniecie przeprawiać wojowników po zmierzchu, do północy musicie ich mieć 

wszystkich na drugiej stronie kanału. Łodzie muszą wrócić do waszego brata Wazari. 

Zrozumieliście? 

– Tak – odpowiedzieli zgodnie bracia. 

– To odpoczynek. 
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ROZDZIAŁ 7 DOLINA PIĘCIU PLEMION 

 

Lika – córka Sako. 

Mani – najmłodszy syn Sako. 

Dasi, Nani – rodzice chorego chłopca Po. 

Po  – chory chłopiec. 

Dawazi – trzecie plemię DMT, zamieszkałe na półwyspie, posiadające osadę 

handlową. 

Daki – sprzedawca z osady handlowej Dawazi. 

Wakazi – naczelnik osady handlowej. 

Wazari, Akami – najstarsi synowie Sako. 

 

 

Po przebudzeniu Dan udał się nad brzeg kanału. Po chwili usłyszał plusk wioseł, to bracia 

ostro pracowali w łodzi Sama. Akami zręcznie wyskoczył na brzeg i po chwili już z Danem 

szedł na wzgórze do wieży. Rozładowali transportowiec XL, pozostawiając tylko worki 

z posolnym iłem. Dołożyli do ładowni kosze z przyniesionym przez młodych Sabu prosem. 

Po chwili siedzieli już w kokpicie sondy XL. Dan obrał kurs na strefę graniczną. 

– Xyloks, pokaż dozorowane miejsca – zażądał zwiadowca. 

Dan na ekranie uzyskał obraz źródeł termicznych. Każda jasna plama odpowiadała stadu 

lub skupisku ludzi. 

– Poko, wywołanie. 

– Jestem, Dan. Czekamy. 

– Ruszajcie w stronę kamieni granicznych. – Dan wydał polecenie braciom. 

– Zaraz będziemy w marszu. 

Plama ciepła odpowiadająca zgrupowaniu młodych Sabu zaczęła się przemieszczać. Dan 

skierował sondę L bezpośrednio nad oddział. Zbliżenie kamery termicznej ukazało dwie 

kolumny w marszu. To bracia prowadzili swoje oddziały. Dan z drugiej sondy odnalazł cel 

marszu. Było nim stado około pięćdziesięciu zwierząt i pięciu młodych Wasi. Niezwłocznie 

przekazał korektę marszu.  

Gdy kolumny dotarły w rejon koczowiska, zwiadowca zaczął z wolna naprowadzać 

oddział Poko. Odległość spadła poniżej stu metrów. Zwiadowca określił kierunek oraz 

dystans do stada i przerwał przekaz. 
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Siedzący obok Akami szybko załapał korelację między komunikatami Dana, 

a poruszającymi się plamami na ekranie konsoli. 

Zwiadowca dał zbliżenie na koczowisko. Wasi spali przy dogasającym ognisku. Stado 

było zbite w jedną grupę dla wspólnego ciepła. Kozy wyczuwały zbliżających się ludzi, lecz 

nie zareagowały przesadnie. 

Wojownicy Poko nakryli śpiących Wasi. Widać było grupki dwóch lub trzech 

wojowników obijających przebudzonych Wasi. Po chwili przykurczone postacie zaczęły 

uciekać wzdłuż brzegu. Krzyki zostały stłumione salwami snajperów. Wasi przycichli, 

szukając w nocnych ciemnościach drogi ucieczki. Widać było jak grupa Wami otacza zbite 

stado kóz. Trochę prosa z torby pasterzy przekupiło przywódców i zwierzęta podążyły 

w obranym przez Sabu kierunku. Snajperzy dołączyli ponownie do kolumny Poko. 

 

Dan zaczął naprowadzanie na drugi cel wyprawy. Podał kierunek i odległość oraz 

oszacował ochronę na około dziesięciu ludzi, a stado na ponad sto zwierząt. Kolumna Poko 

przyspieszyła. Dan również zwiększył prędkość przelotu. Chciał pasażera i przewożony 

ładunek wysadzić przed świtem. 

Poko po dotarciu do drugiego koczowiska, zwolnił tempo. Jego trzydziestu wojowników 

rozgromiło śpiących Wasi. Jedynym incydentem była ucieczka śpiącego przy stadzie 

wartownika. Snajperzy nadali jej pożądany kierunek. 

 

Dan zniżył lot nad wybranym lądowiskiem. Nigdzie nie było skalnego podłoża, które 

umożliwiłoby skuteczne wbicie kotw. Autopilot zaczął pompować powietrze do 

wewnętrznych balonetów. Dodatkowo Dan włączył wypalanie wodoru w ogniwach 

paliwowych, chociaż wiedział, że ten proces potrwa zbyt długo. 

Po wylądowaniu Dan i Akami pozbierali najbliższe kamienie, ale balastu było nadal mało. 

Dan sprawdził grunt saperką, okazał się za twardy do kopania. Podjął decyzję i zaczął 

wyciągać worki z iłem, mocując je do relingu ładowni, zwisały one lekko oparte o ziemię. 

Następnie wyładował kosze z prosem, na końcu wyrzucił worek ze świecami dymnymi. 

Transportowiec uniósł się, naprężając linki worków. Zwiadowca z kokpitu wyplótł całą 

drabinkę sznurową, układając ją swobodnie na ziemi. Podszedł do Akami, dał mu nóż do ręki 

i ustawił przy lince pierwszego worka w rzędzie. 

– Na mój znak, tnij tak szybko, jak potrafisz. 

Sam przeszedł na drugą stronę ładowni z maczetą, ustawiając się przy swoim rzędzie. 

– Tnij teraz! 
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Dan kolejnymi ciosami maczety uwalniał balast. Sonda zaczęła powoli unosić odciążoną 

rufę. Gdy odcinał ostatni worek, sznurowa drabinka już prostowała się do góry. Wyporność 

sondy przezwyciężyła bezwładność, zaczęła nadawać jej zwiększoną prędkość wznoszenia. 

Dan dopadł drabinkę, gdy jej połowa była już w powietrzu, spokojnie chwycił ją ręką i wplótł 

nogę w szczeble. Wypuścił z ręki maczetę, która zawisła na rzemieniu przytroczonym do 

nadgarstka. Po krótkiej wspinaczce znalazł się w kokpicie, zaczął nadzorować autopilota, 

który przepompowywał zbiorniki wodnego balastu, by wyrównać poziom rufy i dziobu 

sondy. Krótka korekcja za pomocą silników manewrowych ustabilizowała sytuację. Sonda 

rozpoczęła kontrolowane wznoszenie, ogniwa paliwowe ciągle wypalały wodór. Jeszcze 

godzina i sonda odzyska możliwość lądowania, na razie nadal nabierała wysokości. 

Dan z fotela pilota obserwował na ekranie Akami znoszącego w jedno miejsce worki. 

Szybko przerzucił na obraz w podczerwieni z trasy marszu zgrupowania Poko i Wami. 

Kolumna szła dalej na północ. Dan zaczął komunikować korekty marszu do trzeciego 

koczowiska, kolumna nabrała właściwego kierunku. 

 

Jeszcze na przełamaniu dnia i nocy, Poko rozgromił straż stada, niecała dwudziestka Wasi 

cicho umykała w znikający cień nocy, wykonując uniki przed pociskami. Snajperzy 

kontrolowali kierunek ucieczki byłych właścicieli. Zwierzęta pobudzone wschodzącym 

słońcem sformowały duże stado i podjęły wędrówkę pod przywództwem Sabu. 

Dan połączył się z Poko. 

– Puść stado do przodu. Podejdź do następnego obozu powoli przeganiając zwierzęta, jak 

będziesz blisko, przyspiesz. Uzgodnij koordynację z bratem. 

 

Wasi, widząc duże stado przemieszczające się po swoim terytorium, nie podjęli żadnych 

podejrzeń. Gdy tarczownicy Poko zbliżyli się, było już za późno na próbę ucieczki. Szybka 

walka wręcz przełamała obronę Wasi. Snajperzy dopełnili pogromu. 

Dan, obserwując to z pokładu swojej sondy, ujął komunikator, podał wiadomość. 

– Wami, teraz ostro na północny-wschód, po drodze uzupełnijcie zapasy pocisków 

i przesypcie ile się da do toreb snajperów. 

 

Ostatnie koczowisko Wasi było duże, już prawie pół tysiąca zwierząt i proporcjonalnie 

ponad czterdziestu młodych wojowników ochrony. Będąc w głębi wzgórz, byli czujni, 

wystawili warty wokół stada oraz przy obozowisku. Dan kierował stado i grupę Wami powoli 
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w kierunku Wasi. Oddział Poko przyspieszonym marszem wchodził w strefę wschodzącego 

słońca. 

– Wami, wejdźcie między kozy i powoli przeganiajcie je w kierunku koczowiska. 

– Poko, przyspiesz, będziesz wychodził na tyły tych z obozowiska. Jak powiem, to 

szybkim biegiem. 

Wami ze swoim oddziałem pogonił zwierzęta na przedpole obozu, potem na jego znak 

dróżnicy salwami zaczęli okładać grupki Wasi. Jednak Sabu tym razem trafili na młodych 

wojowników zahartowanych w tego typu utarczkach i spotkali się z czynnym oporem. Wasi 

rozwinęli się w tyralierę, wezwali posiłki z czujek strzegących stada. Gdy obrońcy zostali 

wzmocnieni, walka stała się bardziej wyrównana. Wtedy na bok tyraliery Wasi uderzył ze 

strefy słońca oddział Poko pod osłoną swoich snajperów. Linia procarzy Wasi została 

zwinięta w przyspieszonym biegu tarczowników. Kto próbował podjąć obronę, dostawał 

salwą snajperów. Grupy chcące nawiązać walkę wręcz, były rozbijane tarczami i okładane 

pałkami. Wasi rzucili się do ucieczki. 

– Wami, pogoń ich na wzgórza! Poko, snajperzy do pomocy w pościgu, a twoi tarcze na 

plecy i do kóz! 

Tarczownicy zaczęli łączyć stada. Ponownie bardziej przekupując zwierzęta garstkami 

prosa, niż przymusem. Stado zawierało wiele kóz, które były poprzednio własnością Sabu 

i zostały przyzwyczajone do przychodzenia na zawołanie właściciela po smakołyki. Tabun 

zatoczył krąg, obrał kierunek na zachód, w stronę Rzeki. Przemarsz był powolny, ogrom 

zwierząt, ponad tysiąc sztuk i skromna eskorta sprawiała duże trudności w utrzymaniu 

kierunku oraz tempa. Głodne zwierzęta zaczęły przystawać, by się posilać. 

Dan, widząc, że pościg za uciekającymi Wasi rozciągnął się, wezwał Wami do powrotu. 

– Zbierz procarzy w oddział i wspomóż Poko przy stadzie. Niech snajperzy kontynuują 

pościg za Wasi. Nie dajcie im zebrać się w grupę, potem niech dołączą do konwoju. 

 

Dan zaczął lustrować okolice sondami typu L. Uciekinierzy z pierwszego obozowiska 

dotarli w tym czasie do nadbrzeżnych osad. Wszczęty alarm zbliżył stada do brzegu zbiornika 

wodnego na plemienne terytorium. Nie formował się jednak żaden oddział, który mógłby 

zagrozić zgrupowaniu braci. 

Dan podjął komunikację z Wazari. 

– Twoi bracia rozbili koczowiska Wasi wzdłuż granicy. Teraz gnają duże stado w kierunku 

Rzeki, trzeba im pomóc. Wybierz z rodziny zdatnych ludzi i przerzuć ich na północny brzeg. 
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Poszukajcie w osadach ludzi gotowych do pomocy. Obiecajcie im wynagrodzenie przy 

podziale łupów. Sam pozostań w bliskości kanału. Przypominam ci o łodziach i wioślarzach. 

Dan zaczął przemieszczać transportowiec w stronę wieży. Nad strefą działań zaczęły 

krążyć cztery L-ki rozciągnięte w linii od brzegów Morza Trzcin do wzgórz na pustkowiu. 

Stado powoli dotarło do składu Akami.  

Dan podjął komunikację z braćmi. 

– Poko, wydziel stado stu zwierząt i zacznij je wypasać. 

– Wami, znajdź Akami z prosem i namiastką soli, wymieszajcie je w torbach, zacznijcie 

zachęcać zwierzęta do szybkiego marszu. 

… 

– Akami, wydasz połowę zapasów bratu, a resztę przekażesz Poko. 

 

Dan, obserwując ekran konsoli, zauważył, że nęcone zwierzęta przyspieszyły marsz. 

– Akami, jak tam zapasy? – pytał zwiadowca. 

– Poko zabrał resztę, wzięli też worek ze świecami dymnymi. 

– Teraz dołącz do Wami i przejmij stado. Zaraz będą docierać pomocnicy, potwierdź im 

obietnicę wynagrodzenia. Myślę, że gdy dostaną po jednym zwierzęciu to będą zadowoleni. 

– To bardzo dużo, młody wojownik za sezon dostaje po dwa lub trzy koźlęta, a to są 

przecież dojrzałe kozy. 

– Gdy będziesz zdolny do samodzielnego prowadzenia stada, zwolnij oddział Wami. 

– Pojawili się pierwsi chłopcy. Kończę. 

 

Dan podjął obserwację całej strefy granicznej. Nadal nigdzie nie formowała się grupa Wasi 

mogąca zagrozić młodym wojownikom Sabu. Zwiadowca dał zbliżenie na stado Poko. 

Zwierzęta pasły się spokojnie otoczone uzbrojonymi pasterzami. 

– Poko, zrzućcie tarcze na ziemię i siądźcie za stadem. Do pilnowania zwierząt wyznacz 

trzech wojowników. Wyczuwasz, o co mi chodzi? – zapytał Dan. 

– Oddział ma być niewidoczny. Rozumiem. Zaraz to wdrożę. 

– Możecie wypoczywać, w okolicy nie ma wrogów, ale wartownicy muszą być czujni. 

Zmieniaj ich często. 

– Tak zrobię – odpowiedział Poko. 

 

Dan powrócił do obserwacji strefy działań. Nadal było spokojnie, choć uciekinierzy 

narobili szumu w nadbrzeżnych osadach.  
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Akami zebrał już pokaźną grupę pomocników i przemarsz pasącego się stada nabrał 

płynności. Syn Sako szedł na czele zwierząt, zanęcając je prosem z domieszką iłu posolnego, 

po bokach szli jego pomocnicy. Z tyłu stado było poganiane przez oddział Wami. 

Dan nawiązał kontakt. 

– Wami, odeślij część procarzy do Poko. Stado ma dobre tempo. 

– Dobrze, jak zbierze się grupa pomocników na tylną straż, dołączę z resztą do Poko. 

– Czeka na ciebie. Na razie jest spokój. Ale Wasi na pewno nie odpuszczą straty ponad 

tysiąca zwierząt. Zaczną się zbierać i wtedy ruszy wyprawa odwetowa. 

 

Dan, widząc, że ucieczka ze stadem przekształciła się w zorganizowany odwrót, zaczął 

rozmowę z Wazarim. 

– Jak tam komentarze w osadach Sabu? 

– Zaskoczenie sukcesem wypraw. Już dotarły wieści o wielkim stadzie zagarniętym Wasi. 

Wszyscy wiedzieli, że Poko i Wami szykują odwet za swoje skradzione kozy, ale są 

zaskoczeni skalą. Wódz i jego grupa jest niezadowolona z powstałego zamieszania. Są 

zaniepokojeni tym, że Wasi w ramach odwetu mogą spróbować znów przesunąć granicę. 

– To dobrze, umocnij ich w tym przekonaniu. Niech członkowie plemienia zbiorą się na 

naradę, można będzie szybciej reagować na ewentualne zagrożenie. Jak tam prace na 

południowym brzegu? 

– Zamarły. Nasze kobiety są tu razem z nami i skutecznie urabiają opinie plemienia 

o obecnych wydarzeniach. Naki jest teraz u wodza i ruga go za bezczynność. 

– To widzę, że sprawy nabierają korzystnego obrotu, rodzina zjednoczyła się wokół 

wspólnego celu. 

– Matka jest zażarta. Poko i Wami są jej nadzieją – opiniował Wazari. 

– Jak tam łódź? 

– Trzymam w pogotowiu z doborowymi wioślarzami. 

– To dobrze. Wyślij ją do ujścia kanału, wkrótce tam będę. 

 

Dan ponownie podjął przegląd terytorium Wasi. Stada zaczęły się grupować oraz zbliżać 

do linii brzegowej. Wśród pasterzy wrzało, zaczęli się zbierać i przemieszczać na zachód 

w stronę granicy. Szykowała się duża wyprawa. Dan zauważył koczowisko, które było 

potencjalną bazą do wypadu na terytorium Sabu. Najbardziej wysunięte na zachód, zebrało 

już parę stad z okolicy dla wspólnej obrony. Zjednoczeni pasterze zaczęli wiec. Wnet 

podejmą decyzję o odwecie i poślą po posiłki do innych grup młodych wojowników. 
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– Poko, jak sytuacja u ciebie? 

– Rozbiliśmy grupę dwudziestu Wasi, teraz zbliża się kolejna dziesiątka. Zaraz poślę 

procarzy to im wybiją z głowy pościg. Przegonimy ich na pustkowie, tam bez wody 

spokornieją. 

– W jakiej kondycji są twoi wojownicy? 

– Już po śniadaniu, dotarła do nas woda i wykorzystaliśmy twoje pakiety z żywnością. Są 

chętni do ponownego marszu na terytorium Wasi. 

– Przed tobą, w odległości mniej więcej godziny marszu, formuje się grupa odwetowa. 

Pasterze zganiają stada i jednoczą się. W tej chwili jest tam około czterdziestu wojowników 

i ponad pięćset zwierząt. Musisz podjąć decyzję czy czekasz na nich na granicy, czy też 

uderzysz przed południem, gdy jeszcze nie zbiorą wszystkich sił z okolicy. 

– Wojownicy są rozgrzani oraz pełni zapału, który trzeba wykorzystać. Mój brat przysłał 

gońców i już wraca. Akami przejął w całości stado, dysponuje odpowiednią ilością 

pomocników. Rozbijemy oddział, co do nas się zbliża, potem podejmę marsz w stronę Wasi. 

– Zabierz świece dymne i zanętę, to może uda się nam przyprowadzić kolejne stado. – 

Wyraził przypuszczenie Dan. 

– Kozy to wariatki na sól. A ta mieszanka do zanęcania jest rewelacyjna. 

– Powodzenia, Poko. Uderzaj, gdy będziesz miał przewagę. Wycofaj się, gdy nie będziesz 

pewny zwycięstwa. Jak cię rozbiją, to młodzi Wasi odbiorą kozy. Zachowaj rozwagę – 

upominał zwiadowca. 

 

Sonda po dotarciu do wieży nadal miała nadmiar wyporności. Dan nie decydował się na 

awaryjne wypuszczanie wodoru, dostrzegł jednak możliwość dynamicznego zbliżenia się do 

ziemi na silnikach manewrowych. Założył plecak i wypuścił drabinkę z kokpitu. 

Zaprogramował autopilota na samodzielny manewr. Dziób sondy został znacznie przechylony 

po przebalastowaniu zbiorników. Transportowiec rozpoczął dynamiczne zbliżanie się do 

powierzchni ziemi. Dan opuścił kokpit i zaczął się przemieszczać w dół po sznurowej 

drabince. Jego obliczenia były dobre, gdyż silniki oraz bezwładność sondy pozwoliła 

przezwyciężyć siłę wyporu wodoru. Opuścił drabinkę, gdy dotknęła ziemi. 

Dodatkowa wyporność i wsteczna praca silników manewrowych uchroniła dziób sondy 

przed wbiciem się w ziemię. Transporter wyrównał lot, po czym ponownie, parę metrów tuż 

nad ziemią, zaczął się wznosić. Dan odetchnął z ulgą. Postanowił nie korzystać już z tego 

sposobu w przyszłości. 
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Szybko podjął marsz w kierunku brzegu kanału. Dotarcie do oczekującej łodzi zajęło 

ponad godzinę. Czas marszu wykorzystał na przeanalizowanie sytuacji. Pewne wnioski 

dotyczące dalszego przebiegu wydarzeń wydawały mu się bardzo prawdopodobne. Teraz 

należało podjąć dalsze działania, by bieg zdarzeń utrzymywał się na korzystnym torze dla 

ludu Sabu. Po zajęciu miejsca w łodzi, wskazał kierunek dla wioślarzy. 

– Osada handlowa. W dobrym tempie, ale bez przesady. 

Wioślarze rytmicznymi ruchami wioseł zaczęli nadawać pęd łodzi. Po chwili 

ustabilizowali prędkość na wysokim poziomie. 

Dan przez komunikator nawiązał kontakt z Poko. 

– Co z tą bazą Wasi? 

– Już po nich. Choć byli twardzi, to rozbiliśmy ich w walce. Przejęliśmy stado, a oni 

w tym czasie ponownie się zebrali. Gdyby nie twoje świece dymne, mielibyśmy duże 

problemy z uprowadzeniem zwierząt. Zwabiliśmy ich w zasłonę, a wtedy nasze pałki i tarcze 

okazały się lepsze od proc. Dwa razy ponawiali próbę odbicia stada. Naprawdę było mi ich 

żal, te zwierzęta stanowiły dla nich wszystko. Jak zobaczyli, że stado jest poza ich zasięgiem, 

poszli w rozsypkę. Moi snajperzy pogonili ich ostatecznie. 

– Uważaj, zaraz będzie upał, oszczędzaj ludzi i zwierzęta. W tej okolicy nie powinno być 

już żadnego większego oddziału, ale wysuń patrole na boki oraz tyły. Powodzenia. 

 

Dan po otwarciu konsoli upewnił się o słuszności swoich przypuszczeń. Grupki Wasi 

poruszały się w ucieczce w kierunku osad nadbrzeżnych. Zlokalizował nowo uprowadzone 

stado, zwolna przesuwało się w kierunku terytorium Sabu. Narastał skwar, na pewno ludziom 

i zwierzętom chciało się pić. 

– Wazari, twoi bracia pędzą drugie stado – informował zwiadowca. 

– Szczęściarze, nikt w historii doliny Morza Trzcin nie zagarnął tyle zwierząt. 

– To nie jest szczęście, te chłopaki są po prostu bystre i konsekwentne. 

– No i twoja pomoc – docenił Wazari. 

– Dość tego kadzenia, twoi bracia potrzebują wody i jedzenia. Trzeba im to dostarczyć 

i przejąć od nich stado. 

– Wszystkie niedorostki są przy Akami, w osadzie zostali mężczyźni i kobiety. 

– No to podnieś stawkę do dwóch zwierząt, zorganizuj ze dwudziestu ludzi. Kto pogardzi 

takim zarobkiem? – zapytał Dan pobudzonym głosem. 

– Naki na pewno przygotuje coś do jedzenia. Zaraz się tym zajmę. Matka będzie 

szczęśliwa, mogąc nakarmić moich braci. 
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– Koniec przekazu. 

 

Po chwili Dan ponownie podjął kontakt przez komunikator. 

– Akami, jak tam stado? 

– W porządku, mamy w nadmiarze pomocników. Zaraz zarządzę przerwę w marszu, to 

zwierzęta wypoczną po wrażeniach. 

– Jak tam, nie próbują ci uszczknąć ze stada? 

– Po tej wyprawie wszyscy szanują Poko i Wami, nikt się nie odważy kwestionować 

własności moich braci. 

– Puść w obieg wiadomość, że Wasi planują wieczorem lub w nocy duży rajd na stada 

Sabu. 

– Skąd to wiesz? 

– Zbierają młodych wojowników i zaganiają stada nad brzeg do osad – odpowiedział Dan. 

– No, tego można było się spodziewać. 

– Poślij gońców do koczowisk Sabu, nawet nad Rzekę. Jak młodzi wojownicy się nie 

zbiorą do wspólnej obrony, to na pewno stracą parę stad. Wasi nie będą pytać się, czyje te 

kozy lub szukać uprowadzonych. Jak uderzą, to zabiorą wszystko, co im wpadnie w ręce. 

– Masz rację, zaraz wyślę gońców. 

 

Dan zamknął konsolę i starał się wyciszyć przed kolejną walką tej kampanii, którą teraz 

będzie musiał stoczyć osobiście. 

Po chwil wpłynęli do portu. Na nabrzeżu już oczekiwał Daki, dawał niecierpliwie znaki 

ręką. 

Dan wysiadł z łodzi, skierował się do sprzedawcy. 

– Co tam się dzieje u Sabu? Poszaleli? Już druga wyprawa złupiła kozy Wasi. Są wściekli, 

przysłali gońców do osady. Chcą pożyczyć tarcz i broni, organizują duży wypad na Sabu. 

Przetrzepią skórę nie tylko złodziejom – informował pobudzony sprzedawca. 

– Powoli, Daki. Zatroszcz się najpierw o wioślarzy, na pewno jeszcze dziś będą ostro 

wiosłować dla nas, to znaczy dla naszych zysków. 

– Zaraz to zrobię. Mam ci jeszcze dużo do przekazania – nie ustępował handlarz. 

– Powoli, najpierw ludzie. 

Dan stał i przyglądał się, jak Daki paroma słowami wprawił w ruch swoje otoczenie.  

Zwiadowca zwrócił się do wioślarzy. – Pilnujcie łodzi. Dostaniecie pić i jeść. Jeżeli nadal 

będziecie dobrze wiosłować, to suto was wynagrodzę. 
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… 

– Idziemy, Daki, po drodze możesz opowiadać. 

– Tak jak mówiłem, wysłannicy Wasi są w osadzie i negocjują. Chcą pożyczyć broni, 

jeszcze nie dogadali się, co do wynagrodzenia. 

Dan po chwili namysłu powiedział. – Do tych, na których ci zależy, wyślij ostrzeżenie. 

Wasi mogą stracić sprzęt. 

Daki przystanął, patrząc w oczy zwiadowcy, powiedział. – Ludzie chcą, by rada dała 

gwarancję na pożyczoną broń. 

Zwiadowca, nie unikając wzroku partnera, poinformował. – Prześlij im osobiste moje 

ostrzeżenie, jeżeli chcą, to kupcy mogą prywatnie gwarantować użyczenie sprzętu. Oficjalne 

poparcie Rady dla Wasi wzbudzi niechęć u Sabu, ci mogą utrudnić transporty soli dla waszej 

osady. 

– Przekażę twoje sugestie – odparł zamyślony sprzedawca. 

– Jak poszła poranna sesja na sól? – zapytał Dan. 

Daki odpowiedział z wyraźnym entuzjazmem. – Bardzo dobrze. Zrobiłem tak, jak 

mówiłeś. Dokonałem głównej transakcji z radą pod zastaw zawartości ich spichrzy. Potem 

zrobiłem licytacje pięciu niewielkich partii soli. Dostałem dużo lepszą cenę. Towar wydaję 

w miarę dostarczania prosa. 

– Dobrze wykonane – pochwalił Dan. – Daj cichą wiadomość, że w tym tygodniu nie 

będzie już nowych dostaw soli. Wieczorem zrób dodatkową licytację, wystaw więcej 

mniejszych partii towaru. Jak rada będzie pytała o transakcje dla niej, to powiedz, że może 

pod koniec tygodnia. Jak z pożyczką dla ciebie na budowę magazynu? 

– Niechętnie, ale dali do trzecich żniw prosa, bez procentu. 

– Nie lokuj swojego majątku w soli, obracaj nią. Chwilowe wzrosty potrwają dotąd, aż 

każdy w dolinie zrobi sobie porządny zapas. To typowe dla wygłodzonego rynku. Cena 

gorzkiej soli też pewnie spadnie? 

– Już spadła, bo na rynku pojawiła się warzonka, którą sprzedają ze stuprocentowym 

zyskiem. Bogaci kupują na zapas, a biedacy tylko patrzą. Ale skorzystali na obniżce 

miejscowej soli, kupcy chętnie ją sprzedają, chcąc wycofać kapitał z towaru gorszej jakości, 

także obroty gorzką solą są duże. 

– Jak ceny spadną poniżej jeden do pięciu, zacznij ją po cichu wymieniać kupcom na 

warzonkę. 

– Może to dobry pomysł, bo ludzie przestali zbierać roślinę dającą sól – skomentował 

handlarz. 
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Dan i Daki doszli do domostwa sprzedawcy. Po wejściu do magazynu zwiadowca 

zauważył, że pomieszczenie zostało szczelnie wypełnione koszami z prosem. W kącie nadal 

pozostawał znaczny zapas soli warzonej w workach i duży stos soli płytowej. Pod jedną ze 

ścian były dwie duże pryzmy surowych skór. 

Dan podszedł do nich. 

– Dobry zakup. Jakie ceny? 

– Teraz skóry dochodzą do podwójnej wartości i nie ma nowych dostaw od Sabu, a Wasi 

nie mają do tego głowy. 

– To zarobiłeś. 

– Zarobiliśmy! Kupiłem je za wspólne zboże pozyskane z handlu solą. Będę je powoli 

wymieniał na proso. Wyrabiający tarcze wiedzą, że dysponuję zapasem skór. Wściekli się, że 

tak tanio sprzedali swoje produkty przy wzroście cen podstawowego surowca. Teraz 

nachodzą mnie, kupują po jednej skórze, licząc na obniżkę cen. 

Dan podjął szybką decyzję. – Daj im towar na kredyt pod warunkiem, że będziesz mógł 

odkupić ich produkt po ustalonej cenie. 

– To co, tarcze nadal będą w cenie? – zapytał z niedowierzaniem Daki. 

– Wartość w najbliższych tygodniach będzie rosła. Ja zorganizuję bezpośrednią dostawę 

skór od Sabu. To dodatkowo zarobimy. Transport wodny nie wydala, za mało jest łodzi. 

Trzeba pomyśleć o karawanie tragarzy. Sabu już potrzebują prosa do siewu, a kóz mają 

w nadmiarze. 

– Wasi nie przepuszczą ich przez swoje terytorium po ostatnich wypadkach, aż do 

zawarcia rytualnego pokoju – informował sprzedawca. 

– Co to za obrzęd ustalania pokoju? – zapytał poruszony zwiadowca. – Powiedz mi coś 

więcej na ten temat. 

– Plemię, które jako pierwsze chce zainicjować czas pokoju, oferuje dary. Drugie, gdy 

akceptuje zawarcie porozumienia, przyjmuje je, odwzajemniając się według swojego uznania. 

Możliwa też jest wymiana symboliczna podarków, gdy plemiona nie prowadzą wrogich 

działań, lub są oddalone od siebie. 

– Czyli konflikt będzie trwał dotąd, aż Wasi i Sabu nie wymienią między sobą darów – 

analizował Dan. 

– Do tej pory Wasi wymuszali na Sabu duży dar w kozach, sami odwzajemniali się prosem 

na siew, które pożyczali od Dawazi z osady handlowej. Nie był to dobry parytet dla twoich 

pupilków. Plemiona nie są zainteresowane przeciąganiem konfliktu. Siewy oznaczają 

nadejście pracowitego, ale obfitego czasu. Każda zwłoka odwleka koniec przednówka. 
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– Do kiedy ten konflikt może się przeciągnąć? – zadał pytanie Dan. 

– Do pierwszych objawów opadania wody w Morzu Trzcin. Zacznie się od obniżania 

poziomu Rzeki. Potem nurt w kanale zmieni kierunek, woda zacznie wypływać. Da to sygnał 

do przygotowania odsłanianych gruntów pod siew. Ludzie będą musieli się zająć pracą, nie 

będzie czasu na konflikty. 

– Czyli siew to termin ostateczny? – dopytywał się zwiadowca. 

– Do tej pory tak było i to nieprzerwanie od pokoleń. Nie pamiętam , żeby zaniechano tego 

zwyczajowego prawa. Odstępstwo sprowadziłoby głód na dolinę Morza Trzcin – stanowczo 

informował sprzedawca. 

– Rozumiem, muszę to przemyśleć. 

– Dan, czy jest coś, co powinienem dziś wiedzieć? – zapytał Daki. 

– Sam już dużo potrafisz przewidzieć. Myślę, że czeka nas bitwa graniczna Sabu z Wasi. 

Jedni będą chcieli odzyskać utracone pola, a drudzy przywrócić swą dominację. 

– Gdy wojna się przeciągnie, ucierpi na tym handel solą – wyrokował sprzedawca. 

– Masz rację, dlatego postaram się ograniczyć ją czasowo. Jeżeli rada poprze moje 

starania, to konflikt da się wygasić. Źle byłoby, gdyby w osadzie podniosły się głosy za 

eskalacją i przedłużaniem działań. 

– A konkretnie, na co liczysz? – zapytał Daki, ponownie przystając i wpatrując się w twarz 

Dana. 

– Na neutralność plemienia Dawazi oraz oficjalnie rady osady handlowej przed bitwą 

i poparcie dla zwycięskiej strony podczas negocjacji pokojowych, które poprowadzę – 

odpowiedział treściwie zwiadowca. 

– Myślę, że to da się przeforsować w Radzie Osady. Biada pokonanym – dodał 

z naciskiem. – Tak było do tej pory w naszej dolinie. Coś jeszcze z bieżących spraw? 

– Jeżeli ktoś koniecznie będzie chciał wypożyczyć lub sprzedać tarczę, to zrealizuj tę 

transakcję. Gromadź proso i broń. Zatrudnij wszystkich chętnych, wolnych ludzi przy 

budowie nadbrzeża magazynu. 

– Są problemy z narzędziami – poinformował sprzedawca. 

– To płać za pracę swoimi, ja też coś ci dostarczę – odpowiedział Dan. 

– Rada czeka na ciebie. 

– To niech czeka. Przesilenie będzie jutro rano. Ja się pojawię tutaj, tak jak dziś. Możesz 

mnie z nimi umówić. 

– Co teraz będziesz robił? 

– Muszę wypracować podstawy pod jutrzejsze negocjacje pokojowe. 
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– To życzę szczęścia. 

– Dziękuję. 

 

Dan i Daki opuścili izbę magazynu. Sprzedawca udał się do domostwa Wakaziego na 

naradę.  

Dan podążał szybko w stronę portu. Towarzyszył mu znajomy strażnik. 

– Jak tam twoi synowie? 

– Pracują u Dakiego. Są bardzo zadowoleni. Dobrze płaci, choć praca jest bardzo ciężka. 

Dan po krótkiej przerwie zaczął mówić poufnym tonem. – Jutro Sabu z Wasi będą toczyć 

bitwę graniczną. Daki pozna szybko jej rezultat. Jeżeli się zdarzy, że to Wasi przegrają, to ich 

stada kóz będą do wzięcia. Duża zorganizowana grupa będzie mogła wiele dokonać. Wasi 

przygnali stada nad brzeg i bliżej terytorium Dawazi. Te informacje są dla twojej prywatnej 

wiedzy. Nie mów o nich za głośno – zaznaczył Dan. 

– Czym będę mógł ci się odwdzięczyć? – cicho spytał strażnik. 

– Równowaga między Sabu i Wasi była chwiejna do tej pory. Dawazi widzieli interes w 

przechylaniu jej na rzecz swoich bezpośrednich sąsiadów, pożyczając im broń. Może teraz 

trzeba zweryfikować tę politykę. Daki dobrze zapłaci tym, którzy będą chcieli się pozbyć 

tarcz. Ale mądry człowiek zachowa ją dla siebie. Idą ciekawe czasy, trzeba być gotowym na 

wszystko. 

– Interesujące rzeczy mówisz. Chciano sprzedać tarcze strażników z arsenału i później 

zamówić nowe. 

– Ceny tarcz w najbliższym czasie będą duże – odpowiedział zdawkowo zwiadowca. 

– Tylko nagły wzrost wartości powstrzymał Wakaziego od finalizacji tej transakcji – 

informował poufnym tonem strażnik. 

– O ilu tarczach mówimy? – zapytał Dan. 

– O pięćdziesięciu ze znakami straży. 

– Po sto gram soli za wypożyczenie ich na jedną dobę – złożył propozycję. 

– W normalnych czasach to cena zakupu. Jak to zrobimy? – zapytał strażnik. 

– Dziś w nocy w porcie będą dwie łodzie z solą, to wezmą tarcze. Jutro przed północą będą 

z powrotem dostarczone, mogą być trochę podniszczone – poinformował zwiadowca. 

– Za tę cenę nawet trochę bardziej, byleby sztuki się zgadzały i znaki. 

– Umowa stoi? – dobijał targu zwiadowca. 

– Wakazi do godziny czasu podejmie decyzję, a ja bezzwłocznie zaniosę wiadomość 

Dakiemu. 
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– Przypilnuj, by tarcze były użytkowe, a nie od parady – postawił warunek Dan. 

– Nie dam wcisnąć ci dziadostwa – zapewnił strażnik dobitnym głosem. 

 

Dan dotarł do portu i zajął miejsce w łodzi. 

Następnie zakomenderował. – Do Wazariego w podobnym tempie tak jak poprzednio. 

Zwiadowca przemyślał wszystkie implikacje sytuacji w dolinie pięciu plemion. Trzeba 

będzie porozmawiać z Naki, tylko ona dysponuje odpowiednią wiedzą o swojej rodzinie. 

Wyciągnął komunikator i nawiązał łączność. 

– Wazari, co tam słychać u ciebie? 

– Stado jest nad kanałem, ponad pięćset zwierząt i to po odliczeniu wynagrodzenia za 

przegon. 

– Gratuluję, chcę rozmawiać z twoją matką Naki. 

– Kiedy i gdzie? – zapytał syn. 

– Teraz wypłynąłem z portu osady handlowej i zmierzamy do ciebie. Wioślarze dobrze 

wiosłują. Sam podejmij decyzję, ja się dostosuję. 

– Idę jej poszukać. Gdy będę coś wiedzieć, skontaktuję się z tobą. 

– W porządku. Koniec odbioru. 

 

Dan wrócił myślami do bieżącej sytuacji. Wykonał kolejne połączenie. 

– Poko. Gdzie jesteś? 

– Kończymy odpoczynek, przemieszczamy się za Akami. 

– Jak oddział? 

– Pełny stan poranny plus dwudziestu. 

– Miłe zaskoczenie, kolejni ochotnicy. Co z Wami? 

– Do niego dołączyło co najmniej trzydziestu procarzy. 

– Następna dobra wiadomość, skoro przybywa wojowników. Utrzymujcie spacerowe 

tempo. Wystarczy jak przed wieczorem dotrzecie do Akamiego. 

– Bez wysiłku będziemy wcześniej, to odpoczniemy – opiniował Poko. 

– Nie jestem pewien. Wasi szykują duży wypad. Postaram się ich szybko zlokalizować, 

dam ci znać. 

 

Dan otworzył konsolę, szybki rzut na obszar wzgórz ukazał dużą kolumnę młodych 

wojowników. Wasi podążali na północ w głąb wzgórz, do dalekiego obejścia strefy 

przygranicznej. 
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– Akami, gdzie jesteś? 

– Ja i stado prawie dotarliśmy do wzgórz nad Rzeką. 

– Co z młodymi wojownikami Sabu? 

– Już się zbierają. Zaganiają stada nad Rzekę lub kanał. 

– Ostrzeż ich, że Wasi uderzą wieczorem lub w nocy – informował Dan. 

– To się zdziwią. Pasterze są bardzo bojowo nastawieni. Nikt nie ma zamiaru uciekać, 

wszyscy będą bronić stad. 

– Jest jeden problem, Wasi jest ponad setka. Będą mieć tylko jedną szansę na uderzenie. 

Myślę, że możecie im dać parę małych stad na wabia i ściągnąć w dogodną dla was okolicę. 

Porozmawiaj z przywódcami pasterzy, na pewno coś wymyślą. Oddziały Wami i Poko można 

użyć, jako grupę uderzeniową. Najważniejsza jest koordynacja, amulety będą w tym 

przypadku bardzo pomocne. Jak coś ustalicie, to daj znać – zakończył Dan. 

– Zajmę się sprawami tak, jak powiedziałeś. Będę cię informował na bieżąco – zapewnił 

Akami. 

– Powodzenia. Koniec przekazu. 

 

Dan dotarł do osady nad kanałem. Na brzegu stała Lika, córka Naki, i dawała znaki ręką. 

– Matka czeka w osadzie na ciebie. 

– To chodźmy. 

Dziewczyna szła przodem. Młoda kobieta była świadoma swych wdzięków i wiedziała jak 

je prezentować. Jej strój był typowy dla dziewczyn Sabu poszukujących partnera. Dan 

oderwał wzrok od sylwetki kobiety i przeniósł go na krajobraz. Dziewczyna od razu 

przyspieszyła po dokonanej prezentacji. 

Dan wszedł do chaty, gdzie oczekiwała Naki. Matka swoich dzieci patrzyła i nie odzywała 

się. Jej twarz czytelnie informowała o nastawieniu emocjonalnym do zwiadowcy. 

Dan zaczął od oderwanego tematu. 

– Dlaczego twoja córka nie ma jeszcze męża? 

– Bo jest tak samo głupia jak ja w młodości. Szuka kontaktu z ludźmi spoza doliny. A 

Sako jest owinięty wokół jej palca i nie przymusza jej do małżeństwa. Tylko ja próbuję 

znaleźć odpowiedniego kandydata, bo zachowuję się jak na matkę przystało – zakończyła 

wzniosłym tonem. 

Dan nie zrażony kontynuował. – Młode kobiety instynktownie poszukują mężów z dalszej 

okolicy. W rezultacie rodzą się zdrowsze i silniejsze dzieci. Dziewczyna ma poza tym 

przekazane poczucie swojej wartości. Tu, w dolinie, wiele rodzin sprzedaje swoje córki, nie 
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zwracając uwagi na ich opinię. Jak było z tobą, Naki, w młodości, co twoja matka mówiła 

o postępowaniu swojej córki? 

– Dość tego! Nie będziesz mnie pouczał jak mam postępować z moimi dziećmi! – 

donośnym głosem informowała kobieta. 

Dan bez ogródek zreferował swoje intencje. – Masz rację. Przybyłem, gdyż trzeba 

zakończyć tę burzliwą sytuację. Jutro wieczorem musi być zawarty pokój z Wasi i ty mi 

w tym pomożesz – zakończył z naciskiem. 

Naki nie poniechała zarzutów i bez ogródek skomentowała bieżącą sytuację. – Najpierw 

narozrabiałeś, judzisz moich synów, a teraz chcesz pokoju? 

Dan nie dał się poskromić kobiecie i w równie szczerym tonie odpowiedział. – Nie ty, 

Naki, będziesz mnie pouczać, jak mam prowadzić moje interesy. Poza tym, to ty im kupiłaś 

kozy, które ukradli im Wasi. To twoim synom jest wstyd przed tobą, że dali się pozbawić 

matczynego daru. Ta wojna jest z powodu ich uczuć do ciebie, a kozy są tu tylko pretekstem 

– podsumował bez ogródek. 

Kobieta wybuchnęła płaczem. – To co ja mam zrobić? Cokolwiek robię, w dłuższej 

perspektywie obraca się przeciwko mojej rodzinie. Gdybym wcześniej pozwoliła Sako na 

wyprawy na Rzekę, miałby to swoje drewno do naprawy łodzi, nie musiałby teraz być tak 

daleko. 

Dan udzielił prostej rady. – Pozwól bliskim żyć swoim życiem i wspieraj ich w dążeniach. 

Odpłacą ci zrozumieniem i wdzięcznością. Ale kończmy to, potrzebuję twojej pomocy, rady. 

– Mów, może stara kobieta będzie jeszcze pomocna – wykrztusiła przez łzy. 

– Sprawy byłyby łatwiejsze, gdyby powstało szóste plemię na południowym brzegu. Wiele 

za tym przemawia, stanowiłoby zaplecze dla mojego tranzytu przez kanał i oparcie dla twojej 

rodziny – referował Dan spokojnym i rzeczowym tonem. 

Naki w jednej chwili przestawiła tok myślenia, wyciszyła swoje emocje. – Nie ma tam 

dostatecznie dużo ziemi uprawnej. Próby już były w poprzednich pokoleniach, ale się nie 

powiodły. 

– Plemię nie będzie żyło tylko z uprawy ziemi. Musi wykorzystać swoje położenie nad 

kanałem i ciągnąć zyski z tranzytu do doliny pięciu plemion. Morze Trzcin to bogactwo 

niewykorzystane, tym zajął się twój mąż. Wkrótce twoi synowie będą pływać w nowych, 

silnych i bezpiecznych łodziach po jego wodach. 

Naki zapytała bez ogródek. – Mów konkretnie, o co ci chodzi? 

– Który twój syn nadaje się na wodza plemienia? – Dan zadał fundamentalne pytanie. 
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– Akami jest najstarszy, swoją przyszłość widzi na wodzie. Wazari jest elastyczny, potrafi 

rozmawiać z ludźmi. Jego żona jest stonowana, ma dużą wpływową rodzinę, która ją poprze. 

– To zróbmy tak: Wazari, jako wódz nowego plemienia zajmie się rozbudową pól. Akami 

będzie ciągnął zyski z Morza Trzcin. 

– Jest jeszcze Poko i Wami – upominała się troskliwa matka. 

– To ich ożeń, a ja dostarczę im pola do popisu. Niepotrzebni są mi pasterze, potrzebuję 

odpowiedzialnych mężczyzn. 

– Myślisz, że tak łatwo stworzyć plemię? Musi to być na tyle silna grupa, by inne plemiona 

ją uznały. 

– Jeżeli twój syn zaakceptuje funkcję wodza, to przyślij go do mnie. Wspólnie 

popracujemy nad tym. 

– A co ja mam robić? 

– Być matką i kochać swych synów, a przede wszystkim pozwolić im być sobą. 

– Ale ja chcę konkretnie im pomóc. Co mogę więc teraz uczynić? 

– Zachowaj spokój. Dziś wieczorem przyjdzie twój czas. Od podjętych działań będzie 

zależał los całej rodziny. 

– Będę gotowa, by pomagać swojej rodzinie. 

 

Dan wyszedł z izby domostwa. Na podwórku czekał na niego Wazari. 

– Jak tam matka? Bardzo cię rugała? – zapytał troskliwy syn. 

– Nie. Jest przerażona, że jej dzieci dorastają, a przecież niektóre są dorosłe już od lat. 

Porozmawiaj z nią, a potem poszukaj mnie – poprosił Dan. 

– Gdzie będziesz? 

– Gdzieś w pobliżu, w cieniu, nadal jest gorąco. 

– Idę do niej. 

– Życzę spokoju i opanowania. 

– Nie będzie z tym problemu, kocham swoją matkę i to od lat. 

 

Dan, szukając cienia, znalazł schronienie w ruinach starej chaty. Oparty o ułomek starego 

muru patrzył na kanał. Jego wody w bezwietrznej pogodzie zamarły w martwe lustro 

powierzchni. Za spokojne, tym kanałem powinny płynąć łodzie wypełnione towarem. Gładź 

wody powinna być mieszana silnymi uderzeniami wioseł. Ludzie powinni zaspokajać swoje 

potrzeby. Dalekosiężny handel zawsze prowadził, oprócz wymiany towarów, do 

rozprzestrzeniania się pomysłów, wynalazków i idei. 
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Dan porzucił te górnolotne myśli na rzecz bieżącej sytuacji. Otworzył konsolę. Wyszukał 

interesujące go obrazy. Przez pustkowie, szerokim łukiem omijając osady nadbrzeżne, silna 

grupa Wasi podążała do matecznika stad Sabu w zakolu Rzeki i kanału. 

– Xyloks, weź namiar na grupę wojowników zaznaczonych kursorem. Monitoruj i oszacuj 

liczebność. Koniec przekazu. 

… 

– Akami, co z obroną? Wasi za godzinę osiągną waszą okolicę. 

– Stada dzisiejszej nocy będą koczowały w zakolu Rzeki i kanału pod opieką moją oraz 

pomocników. Pasterze, uwolnieni od stad, zjednoczą się i będą walczyć na przedpolu 

z wojownikami Wasi. 

– Wydziel z twojego stada setkę zwierząt na wabia. Pogoń je w paru grupach, tak jak 

tłumaczyłem poprzednio. Ściągniecie w ten sposób Wasi w konkretne miejsce. Napełnieni 

euforią pogoni za łupem, na widok zwierząt z pewnością przyspieszą. Nie daj im zbyt szybko 

dopaść łupu, niech się trochę zmęczą sprintem. Potem na ich bezdechu wykonacie szybkie 

uderzenie. Porozmawiaj z Poko i Wami. …Gdzie oni są? – pytał Dan. 

– Przysłali gońców, będą za pół godziny. 

– Niech przyspieszą, a ty przypomnij sobie młode lata. Koniec przekazu. 

Dan oparł głowę o mur i już po chwili drzemał. 

 

Obudził się z przerażającą świadomością upływającego czasu. Rozglądnął się po 

otoczeniu, komunikator leżał przy stopach, a jego wibrator brzęczał obudową po drobnych 

kamieniach. 

– Tak. 

X: Grupa młodych wojowników Wasi skręciła na pustkowiu i wyszła na pastwiska Sabu. 

Liczebność około sto trzydzieści pięć osób. Niewielka część uzbrojona w tarcze i pałki, 

większość to procarze. Teraz ściga stado Sabu. 

– Xyloks. Koniec przekazu. 

Dan jednocześnie otwierał konsole i nawiązywał łączność z synami Sako. 

– Akami, co u ciebie? – zapytał pospiesznie. 

– To przesada bym uciekał w moim wieku przed Wasi. Gnamy stado, zaraz go porzucimy, 

pogoń siedzi nam na karku. Kończę. 

Dan odnalazł obrazy z sondy L-ki znad placu bitwy. 

Akami ze swoją grupą oderwał się od swojego stada, porzucając go na łasce Wasi. 

Zdyszani wojownicy przerwali pościg i zajęli się łupem. 
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Zza wzgórza wyszła grupa tarczowników Poko, spokojnym krokiem kierowała się do 

zagarniętego stada. Wojownicy Wasi postanowili walczyć w obronie łupu, licząc na swoją 

liczebną przewagę. Sprawnie uformowali tyralierę. 

Tarczownicy spokojnie przeczekali salwy kamieni pod osłoną tarcz. Gdy Wasi zauważyli 

nieskuteczność swego czołowego ostrzału, próbowali wejść na skrzydła Poko. Zza osłony 

tarczowników wybiegły dwie grupki procarzy Sabu, podjęli walkę. Tyraliera obrońców była 

rzadsza i utrzymywała dystans do napastników. Wasi, którzy niebacznie zbliżyli się do 

tarczowników Poko, zostali teraz zasypani salwami snajperów miotającymi pociski za osłony 

tarcz. Sprawnie odrzucono Wasi na dalszy dystans. 

W tym samym czasie napastnikom odcinana była droga ucieczki. Wami ze swoim 

oddziałem wychodził z ukrycia na szlak odwrotu Wasi. Napastnicy jednak nie porzucili łupu. 

Sformowali konwój wokół stada i chcieli koniecznie przebić się na pustkowie, nadal licząc na 

swoją przewagę. 

Grupa Poko utrzymywała stały nacisk na tyły Wasi. Wami już rozrzucił swoich procarzy 

na kierunku marszu grabieżców. Ci zaczęli manewrować tak, by ich uniknąć. Skierowali się 

w stronę wzgórza, za którym był ukryty kolejny oddział procarzy Sabu. 

Poko, widząc korzystny kierunek ucieczki przeciwnika, dał znak swoim wojownikom. Ci 

przystanęli i zaczęli rytmicznie uderzać pałkami w tarcze. Był to znak do ostatecznego 

zamknięcia worka okrążenia. Zza wzgórza i z zagłębień terenu zaczęli się podnosić ukryci 

Sabu. Wydali wspólny przeciągły okrzyk, rozpoczynając koncentryczny atak. 

W tej chwili Wasi uświadomili sobie, że utracili swoją liczebną przewagę. Nie byli jednak 

przyzwyczajeni do ucieczki przed Sabu, podjęli walkę. Szybka wymiana pocisków na 

średnim dystansie między walczącymi stronami wyczerpała ich zapasy amunicji. Sabu 

skrócili dystans i zaczęli obrzucać kamieniami Wasi w czasie ich poszukiwań zdatnych 

pocisków na ziemi. Po chwili nastąpiło załamanie napastników, którzy podjęli 

niezorganizowaną próbę przebicia się na pustkowie, porzucając zagarnięte stado. 

Dan, widząc to, ujął komunikator. 

– Akami, przypilnuj, żeby bijatyka nie doprowadziła do poważniejszych incydentów. 

Skontaktuj się z braćmi, niech wprowadzą porządek w swoich oddziałach. Nie dopuść, by 

pastwiono się nad pokonanymi. 

– Już to robię, Poko zbiera jeńców w grupę. Wami wstrzymał ostrzał i pozwolił nawet 

części na ucieczkę na pustkowie. Kończę. 
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Dan zamknął konsolę, wstał, przeciągnął się, zaczął iść w stronę domostw osady. Spotkał 

Wazariego, który go poszukiwał. 

Dan poinformował. – Mam wiadomość od braci, rozgromili Wasi. 

– To dobra wiadomość – odrzekł zamyślony Wazari. 

– Czy rozmawiałeś z Naki? 

– Tak, rozmawiałem. Jestem gotów być wodzem plemienia z południowego brzegu kanału, 

pod warunkiem, że mnie wesprzesz. Ja jestem zaskoczony i nie wiem, co robić – zakończył 

speszony syn Sako. 

Dan zaproponował proste rozwiązanie. – To jako przyszły wódz udziel mi pełnomocnictwa 

na rozmowy z naczelnikiem Sabu. 

– Masz je teraz i na przyszłość. Chcę byś był moim doradcą – poprosił Wazari. 

– Mogę nim zostać i chcę być członkiem twojego plemienia – zaproponował Dan. 

– Będzie to zaszczyt dla mnie oraz moich współplemieńców, których jeszcze nie znam – 

zakończył wieloznacznym uśmiechem syn Sako. 

– Twoja matka dobrze mówiła, nadajesz się na wodza, umiesz rozmawiać z ludźmi. 

Chodźmy do naczelnika. 

 

Po wejściu do domostwa wodza Sabu, zastali go w podłym nastroju. 

Wazari poinformował. – Młodzi wojownicy odparli zagon ponad stu Wasi. 

– I co z tego – odrzekł niezadowolony starzec. – Dopiero teraz mamy kłopoty. To twoi 

bracia Poko i Wami wywołali to zamieszanie. Teraz całe plemię Wasi uderzy na nas, będą 

chcieli odzyskać kozy dla synów. Nałożą na nas obowiązek dużego daru za pokój, ale to was 

nie dotyczy. Sako zawsze trzymał się na uboczu, nie pozwalał walczyć synom w bitwach 

granicznych. 

– Ojca nie ma. Synowie sami podejmą decyzję. Przyszedłem tu przemawiać w imieniu 

całej rodziny Sako. Chcemy wiedzieć, co zamierzasz? Poprzemy cię w twoich staraniach 

o dobro plemienia, albo zajmiemy się swoimi sprawami i zostawimy was na pastwę Wasi. 

– Rodzina Sako nie ma licznych wojowników – zaopiniował stary wódz. 

– Nie ma nas dużo, ale jesteśmy wpływowi i sam widzisz, czego potrafimy dokonać. 

– Po co przyszliście? Ciągle mącicie, ty i ten obcy. 

– Więcej szacunku dla kupca Dana, udzieliłem mu pełnomocnictwa na negocjacje z tobą 

w imieniu mojej rodziny Sako. 

Wódz zaczął ironicznym tonem. – To słucham go z wielkim szacunkiem. Co obcy ma do 

naszych spraw? – zakończył wściekle i z nienawiścią zmierzył przybysza. 
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– Dobre pytania – spokojnie podsumował Dan. – Od razu widać wodzu, że twe myśli 

biegną głębiej niż innych. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi: obcy kupiec jest 

zainteresowany pokojem. Handel solą w czasie wojny nie rozwija się i nie ma zysków – 

przedstawił swoją opinię. 

– Jak zamierzasz doprowadzić do pokoju? – bezpośrednio zapytał stary wódz. 

– Przyszliśmy do ciebie uzgodnić dary w rytuale zawarcia pokoju. 

– Jakie dary, od kogo? – zapytał niezorientowany prominent.  

– Na południowym brzegu powstanie szóste plemię założone przez synów Sako 

i wszystkich chętnych. Uspokoi to sytuację na północnej stronie kanału. Proponujemy dar, sto 

kóz i dwa ładunki soli. 

– No…, a jeżeli przyjmę, to czego oczekujecie w zamian? 

– Garstki ziemi i wody z południowego brzegu kanału uroczyście przekazane w czasie 

rytuału zawierania pokoju – stanowczo zażądał Dan. 

– Jeżeli zdecydujemy się na dopełnienie obrzędu, na co możemy liczyć? – wprawnie 

negocjował wódz przyzwyczajony do takich targów. 

– Wieczysty pokój. Młodzi wojownicy nie będą się wyprawiać na drugą stronę kanału. 

Dostaniecie każdorazowe wsparcie w bitwach granicznych. Ustawimy symboliczny kamień 

na wyspie Sako, która pozostanie we władaniu rodziny szkutnika. 

– To dużo, ale nie załatwi moich bieżących problemów – skomentował stary wódz. 

– Pomożemy Sabu wygrać bitwę graniczną i tobie, zwycięskiemu wodzowi, pozostać na 

stanowisku – dorzucił Dan dodatkową, ale kontrowersyjną ofertę. 

– To nie będzie łatwe, Wasi jest więcej. Nie wszyscy moi wojownicy mają tarcze – głośno 

komunikował swoje myśli stary, ale krzepki wódz Sabu. 

– Młodzi Wasi są rozproszeni na pustkowiu. Do jutra rana na pewno nie wrócą do domu – 

kusił Dan, wpatrując się w zamyślone oblicze prominenta. 

Po chwili, przy braku reakcji wodza zwiadowca poszerzył ofertę. – Tarcze to problem do 

rozwiązania, przywieziemy w nocy duży transport z osady handlowej. Poko ma swoje 

i jeszcze zdobyczne. 

– Młodzi Sabu mogą nie stawić się na bitwę, tak jak ostatnio – odparł tępo zamyślony 

wódz, przekornie dodając. – Kto chciałby przegrywać tak jak poprzednio? 

– Teraz jest wola walki i zwycięstwa – zapewnił Wazari. – Popłyniemy do nich i będziemy 

negocjować.  

– Ale jutro rano, to za wcześnie – opiniował spłoszony wódz. 
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– To jedyna szansa na wyrównanie przewagi Wasi. Po południu, gdy wrócą rozgromieni 

i żądni zemsty młodzi, będzie po Sabu. Sam masz głowę, to osądź – zakończył dobitnie Dan. 

– Idę porozmawiać z moimi ziomkami – odwlekł decyzję stary wódz. 

– Weź tarczę i włócznię, to rozmowa będzie się lepiej układać – zaproponował Wazari. 

– Chyba macie rację – powiedział wódz, podnosząc się ze stołka. 

– Na pewno i więcej wiary w zwycięstwo, może twoja żona ma jeszcze piwo? – zapytał 

Dan. 

– Nie ma już prosa. 

– To też musi się zmienić – opiniował zwiadowca. 

 

Wazari i Dan wyszli z domostwa. 

– Co sądzisz o wodzu? – zapytał Dan. 

Przyszły przywódca plemienia chwilę zbierał swoje myśli i wydał dosadną opinię. – Za 

bardzo przyzwyczajony do przegranych bitew i mało ma wiary w swoją siłę. 

Daki błyskawicznie zadecydował. – To ty i Naki wpłyniecie na jego wojowników. Jeszcze 

dziś wieczorem odlicz mu setkę zwierząt ze stada Poko. 

– Na pewno to zaakceptuje – potwierdził Wazari. 

– Popłynę do twoich braci. Rozliczymy łupy i zacznę negocjować z pasterzami. 

– Możesz mieć problem, są wściekli na wodza za podatek, który na nich nałożył, by 

zapłacić poprzedni haracz Wasi. 

– To upraszcza sprawę – skomentował zadowolony zwiadowca. – Jeżeli są naprawdę 

wściekli, to szybko podejmą decyzję o walce z Wasi. 

– Spróbuj, może ci się uda. 

 

Dan podjął marsz nad kanał w kierunku łodzi. Po chwili płynęli już do ujścia kanału Rzeki. 

– Jesteście dobrymi wioślarzami, to nie jest tak częste w tej okolicy – zagaił Dan, 

przemawiając do swych przewoźników. 

– Pływaliśmy z synami Sako. Woziliśmy ich towary, dobrze płacili, piwa nie żałowali. To 

były dobre czasy – zakończył z rozmarzeniem w głosie wioślarz. 

– Teraz nie mają łodzi i jest kicha – dodał drugi. – Trzeba tyrać u tych, co mają nadziały 

ziemi, ale na przednówku jest ciężko o pracę. 

– To co, wy nie macie kóz? – zapytał zdziwiony Dan. 

– Synowie bogaczy lub szczęściarze mają zwierzęta – odpowiedział pierwszy wioślarz. 
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– Dużo jest takich jak wy, bez ziemi, bez kóz? – dopytywał zwiadowca zadowolony 

z pozyskiwanych informacji. 

– Co czwarty młody człowiek wie, że bez pomocy rodziców nie nazbiera na posag za żonę. 

– To co wy robicie? 

– Tyramy u braci i rodziny za jedzenie – zgodnie odpowiedzieli bracia wioślarze. 

– Poszukajcie mnie po całym tym zamieszaniu – zaproponował Dan. 

… 

 

Zwiadowca dotarł prawie do końca kanału, ujrzał w promieniach zachodzącego słońca 

koczowisko stad spędzonych z całego terenu wypasu. Na brzegu czekali na niego bracia 

Akami, Poko i Wami. 

– Czekamy na ciebie, wreszcie dotarłeś. 

– Jak tam wasze nogi? Zrobiliście dziś kawał drogi. 

– Warto było, zagarnęliśmy niezłe stado – zaopiniował Poko. 

– No i Wasi dostali za swoje – dodał zadowolonym tonem Wami. 

– Jak tam podział łupów? – Dan przystąpił do meritum spraw. 

– Liczymy na ciebie. Trzeba to jakoś zrobić, ale nie wiemy jak się z tobą rozliczyć. Tarcze, 

zanęta, proso, informacje. Bez tego zagarnęlibyśmy, co najwyżej, jakieś małe stado. …Może 

ty byś się tym zajął – zaproponowali młodsi bracia. 

– Mogę to zrobić. Moja propozycja to: po pięćdziesiąt zwierząt dla was i Wazariego, po 

trzydzieści dla tarczowników i procarzy, którzy z wami wyruszyli nad ranem. Po dziesięć dla 

każdego, który dołączył do waszego oddziału w trakcie dnia. Jeszcze są zobowiązania dla 

pomocników Akamiego i Wazariego oraz sto zwierząt dla wodza Sabu. 

– Duże stado, ale czy wystarczy na pokrycie wszystkiego? – zapytał wątpiącym tonem 

Akami. 

Dan bez zwłoki odpowiedział. – Przyjmę ryzyko lub ewentualne dodatnie saldo na siebie, 

jeżeli zaakceptujecie mój sposób rozliczenia. 

– To większe zyski niż liczyliśmy. Masz naszą zgodę i wdzięczność. Co zrobisz, gdy 

braknie zwierząt? – dopytywali się zatroskani bracia. 

Dan lekko oznajmił. – Dokupię lub wypłacę w soli jak będzie trzeba. 

– Nie chcemy byś pozostał bez zysku – oponowali. 

– Ja osiągnę korzyść na swój sposób, jeżeli otrzymam od was pomoc – zapewnił 

zwiadowca. 

– Możesz na nas liczyć. 
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– Wasza matka będzie z wami rozmawiać. …Jest potrzeba, by sformalizować nasze 

poczynania na południowym brzegu. Dlatego rodzina Sako powinna podjąć próbę stworzenia 

szóstego plemienia na nowym terytorium. Co wy o tym myślicie? – zapytał Dan. 

– Nasza rodzina zawsze trzymała się razem, ale z dystansem do spraw Sabu. Nie będzie to 

nic innego niż poprzednio, tylko potwierdzenie faktów dokonanych – odpowiedział za braci 

Akami. 

– Będzie potrzebny wódz – rzucił myśl zwiadowca. 

– Co nasza matka na to powiedziała? – przezornie zapytał Akami. 

– Wskazała Wazariego – odpowiedział Dan, czujnie spoglądając na braci. 

–  Dobry wybór – pochwalili zgodnie. 

– Czy wszyscy go zaakceptują? – wprost zapytał zwiadowca. 

– Nawet ojciec go szanuje, choć poszedł swoją drogą. Umie rozmawiać z ludźmi – 

podsumował Akami. 

– Dokończymy tę rozmowę w stosownym czasie. …Jestem tu z misją od wodza plemienia 

do pasterzy. 

– Co ta przechera znowu wymyśliła? Nowy podatek na kolejny haracz dla Wasi? – zapytał 

wściekle, błyskawicznie rozdrażniony Poko. 

– Wazari i ja chcemy go skłonić do bitwy granicznej – spokojnie poinformował 

zwiadowca. 

– Kiedyś był młody, zdarzało się, że Sabu potrafili wygrywać mimo liczebnej przewagi 

wroga – zaopiniował Akami. – Teraz jest za stary, by zwyciężać – podsumował. 

Dan od razu wyłuszczył plan. – To wy poprowadzicie Sabu do zwycięstwa. On da tylko 

sygnał do rozpoczęcia bitwy. 

Akami kiwnął głową i powiedział. – Trzeba przekonać pasterzy. Bez nich nie ma szans na 

zwycięstwo. Oni nie lubią wodza, są wobec niego niechętni. 

– Jeżeli Wasi rozgromią Sabu, to nie skończy się na przesunięciu kamieni granicznych, 

stada też będą zagrożone – dopingował Dan. 

Akami niezwłocznie przekazał kwintesencję problemu. – Wielu już uzbierało na posag dla 

żony, ale nie ma wolnych nadziałów ziemi. 

– To trzeba połączyć te sprawy razem – zadecydował Dan. – Wygrać bitwę, przesunąć 

kamienie graniczne. Dokonać nowego podziału ziemi i załatwić żony dla pasterzy – 

zakończył z uśmiechem na twarzy. 

– …Mało prawdopodobne. Do tej pory mieliśmy dużo szczęścia. Zaskoczyliśmy Wasi, 

a teraz… – wątpili młodsi bracia. 
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Dan wskazał istotny element rozgrywki. – Są szanse, jeżeli bitwa odbędzie się jutro rano. 

Młodzi Wasi nie zdążą powrócić do domów. Jeżeli pasterze dołączą do armii Sabu, przewaga 

liczebna zostanie zniwelowana, a wtedy Poko i Wami, musicie pokazać, na co was stać. 

– To jest realna szansa na pokonanie Wasi – zaopiniował Akami. 

– Jak przekonać pasterzy? – zapytał Dan. 

– …Boją się o swoje stada – odpowiedział po namyśle Poko. 

Dan podjął myśl. – Akami, udziel im gwarancji w moim imieniu. 

– Jak miałoby to wyglądać? 

– Jeżeli zginie zwierzę podczas ich nieobecności, to ja im dam w zamian ze swojego stada 

rekompensatę. Jeżeli oni znajdą nie swoje kozy, to przyprowadzą je do mnie. – Zwiadowca 

przedstawił szczegóły swojego planu. 

– To ma sens – podsumowali bracia. 

– Można wodzowi postawić warunki nadziału ziemi po zwycięstwie dla tych, co wezmą 

żony – rozwinął Akami. 

– Starsi od razu podniosą ceny i będą przeciągać negocjacje – zalazł problem Poko. 

– To załatwimy to tak: posag do dwudziestu pięciu zwierząt, wymagana zgoda 

dziewczyny, zgoda rodziców niekonieczna – podsumował Dan. 

Akami ze śmiechem w głosie zaopiniował. – To byłaby rewolucja, na pewno przekonałoby 

to pasterzy. 

– Będę u wodza dziś w nocy i przedstawię wasze żądania. Jednak, jeżeli chcecie brać 

udział w bitwie, to musicie wyruszyć w nocy. 

Zamyśleni bracia kiwnęli głową w niemym geście akceptacji. 

Poko przerwał milczenie i zakomunikował. – Jest jeszcze jeden problem do rozwiązania, 

złapaliśmy ponad pięćdziesięciu Wasi. Teraz nie wiemy, co z nimi zrobić? 

– A co robiliście w poprzednich przypadkach? – zapytał Dan. 

– Rodziny złapanych płaciły wykup, około dziesięciu zwierząt od osoby. Ale ich jest za 

dużo i czas nie jest sposobny – informował Poko. 

– Chcieliśmy ich wypuścić – powiedział Akami. – Wśród nich są przyszli szwagrowie 

Wami. 

Dan ze śmiechem zapytał. – Jak to? …Przyszła rodzinka chciała was okraść? 

– Do tej pory młodzi wojownicy Wasi pogardzali nami i brat nie był dobrą partią – 

tłumaczył Poko. – Zrobili wyprawę i zagarnęli nasze kozy, gdy byliśmy poza obozem. Teraz, 

skoro nie pozostawiliśmy krzywdy niepomszczonej, to nasz autorytet wzrósł. Widzą w nas 

swoich pogromców i zaczęli nas szanować. 
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– Ten problem rozwiążemy honorowo – zadecydował Dan. – Ja za nich zapłacę po pięć 

zwierząt za osobę. Kto rości sobie prawo do pobrania wykupu? 

– Poko ich połapał. Wami otworzył pierścień okrążenia i pozwolił reszcie uciec – 

powiedział Akami. 

Poko bez zwłoki oświadczył. – Nie chcę zatargu z bratem lub jego przyszłą rodziną, 

dlatego zrezygnuję z okupu. …Ale nie można ich teraz wypuścić tu przy stadach, gdy my 

pójdziemy walczyć. Pasterze od razu odmówiliby udziału w bitwie i pozostaliby przy swoich 

zwierzętach dla ich ochrony. 

– Zróbmy tak, dajcie ich mnie – zażądał Dan. – Przeprawimy ich na południowy brzeg 

kanału, niech odpracują wykup przy nowym kanale. 

Bracia błysnęli oczyma w bezgłośnym porozumieniu i Poko ustalił szczegóły. – Wami 

pogada z przyszłymi szwagrami. Na pewno będzie to wyjście honorowe dla Wasi. 

– To ja wracam z powrotem do wodza, a wy do pasterzy. Po podjęciu decyzji wyślijcie 

emisariuszy do zawarcia porozumienia – przypomniał zwiadowca. 

 

Dan wykorzystał rejs po wodach kanału do krótkiego snu.  

Na brzegu czekał na niego Wazari. – Jest ogólna zgoda plemienia. Czekają na decyzje 

pasterzy. 

Dan przekazał mu warunki młodych wojowników. 

– Całkiem rozumne. Po wygranej bitwie do zaakceptowania. Starzy wojownicy będą 

jednak mieli dużo do powiedzenia na temat młodzieży – zakończył z uśmiechem na twarzy. 

– Twoi bracia mieli poważne obawy – potwierdził Dan. 

– Trzeba rozmawiać z rodzinami młodzieży na wydaniu. Przecież ich ojcowie i matki są 

zainteresowani tym, by ich synowie się usamodzielnili. Idę do Naki, w tych rozmowach jest 

niezastąpiona. 

– Gdzie wódz? Chcę go uprzedzić o żądaniach pasterzy – wtrącił zwiadowca. 

– Poczekaj z rozmową do ich ewentualnego przybycia – z naciskiem powiedział Wazari. 

– Trzeba jeszcze wysłać łodzie do osady po tarcze, z zapłatą w soli – przypominał Dan. 

– Wszystko jest przygotowane. Zmienię tylko wioślarzy, to szybciej obrócą. 

 

Jeszcze przed północą plemię zaakceptowało warunki młodych wojowników. Dan udał się 

na spoczynek, prosząc o poranną pobudkę. 
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Indeks postaci i nazw  
 

Akami – brat Wazariego, najstarszy syn Sako.  

AKar – sierżant Floty, technik z narodu Karów.  

Archipelag Rybaków – płaskie wyspy przy wschodnim brzegu Rzeki zamieszkałe przez plemię rybaków.  

Bank Fridomu – Bank planetarny Fridomu.  

Burko – kolejny młodszy brat rybaka Sama.  

Daki – sprzedawca z osady handlowej Dawazi.  

Dan – absolwent Imperialnej Akademii Floty, specjalizacja zwiad i medycyna.  

Dasi – mąż Nani, ojciec chorego chłopca Po.  

Dawazi – trzecie plemię DMT, zamieszkałe na półwyspie, posiadające osadę handlową.  

Dingos – przezwisko koczowników pustyni, którzy sami określali się mianem Hana.  

Dorkanie – władcy feudalni kontrolujący kilkadziesiąt zamieszkałych systemów, wykorzystujących przewagę 

technologiczną nad tubylcami do sprawowania bezpośrednich, dyktatorskich rządów, narzucających swój 

porządek społeczny podbijanym planetom. Po uzyskaniu łączności z Imperium podporządkowali się bez walki 

Imperatorowi. 

Faksy – waluta Imperium przeznaczona do rozliczeń między planetarnych.  

Farel – młody Dingos.  

Flota – główna formacja zbrojna Imperatora stworzona na bazie Floty Wielkiej Republiki, jedyna siła zdolna do 

wymuszenia integracji planet Galaktyki.  

Fridom – planeta macierzysta zwiadowcy Dana.  

Hara – żołnierz Matek.  

Imperator – poprzednio głównodowodzący Floty Republiki, po której upadku przejął władzę nad częścią 

zintegrowanego terytorium .  

Imperium – forma rządów powstała po upadku Wielkiej Republiki.  

Kabu – przywódca rybaków z wyspy poniżej Wyspy Rybaków.  

Kana – żona rybaka Sama.  

Kanibale – mutanci z kopalni soli stworzeni przez Pakosa Hykesa.  

Kar – planeta macierzysta narodu Karów.  

Kawasa – narkotyk używany przez Dorkan do zniewalania ludzi.  

Kros – wyrzutek, były górnik w młodości łowca z Krainy Mgielnych Lasów z zachodniego brzegu Rzeki.  

Lika – córka Sako.  

Mani – najmłodszy syn Sako.  

Morze Trzcin – naturalny zbiornik wodny połączony przetoką z Rzeką pobierający wodę przy jej wysokim 

stanie i oddający w niskim.  

Mulkar – wódz zbiegłych czarnych niewolników.  

Naki – żona Sako.  

Nani – żona Dasi, matka chorego chłopca Po.  

Neru – rasa Negrytów z gór nadbrzeżnych ze wschodniego brzegu.  

Nerudinowie – wojownicy Neru.  
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Pakos Hykes – były zarządca kopalni soli.  

Planety Centralne – Centrum Administracyjne Wielkiej Republiki, potem Imperium.  

Po – chory syn Dasi i Nani.  

Poko - średni syn Saka, hodowca kóz.  

Republika Handlarzy – lokalny twór powstały po Peryferyjnym Królestwie, rządzony przez oligarchię magnatów 

handlowych.  

Rzeka – główna rzeka wielkiego kontynentu planety Saa, której źródła wypływają z północnych lodowców, 

przepływa przez strefę zwrotnikową. Ujście w wewnętrznej delcie równikowych dżungli, z których nadmiar 

wody jest odprowadzany do oceanu przez namorzynowe lasy.  

Sabu – piąte plemię Doliny Morza Trzcin, hodowcy kóz.  

Sako – najstarszy brat Sama i Wada, rybak – szkutnik z Morza Trzcin, uczeń Wielkich Szkutników.  

Sam – brat Wado, rybak z wyspy Archipelagu Rybaków.  

Solon – matematyk i prekursor fizyki nadprzestrzeni oraz przestrzeni fazowej, podstaw do lotów 

dalekodystansowych, będących impulsem do powstania i integracji Wielkiej Republiki.  

Śpiewak – miano nadane przez AKara starcowi z Archipelagu Rybaków.  

Świat Matek – kraina na wschodnim brzegu, zorganizowany matriarchat.  

Twierdza – inna nazwa Kopalni Soli.  

Var – młody Dingos.  

Wado – brat Sama, rybak z wyspy Archipelagu Rybaków.  

Wakas – obecny zarządca kopalni soli.  

Wakazi – naczelnik osady handlowej.  

Wami – brat Poko, średni syn Saka, hodowca kóz.  

Wasi – czwarte plemię DMT, rolnicy specjalność proso.  

Wazari – brat Akami, najstarszy syn Sako.  

Wielka Republika – pierwsza próba integracji ras humanoidalnych.  

Wielki Wodospad – wodospad na Rzece, matecznik karaków.  

Wielkie Matki – kasta rządząca Światem Matek.  
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