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Rozdział 1

Appologium

„Witamy na… APPOLOGIUM!”
Ochrypły głos alguazila, sędziego walk, zostaje zagłuszony przez jazgot
podeskcytowanej areny.
Po stronie Arkhantii, krzyki tłumu są wzmacniane przez magiczne rogi
myśliwskie, których echa obijają się, krok za krokiem, wzdłuż wyrzeźbionych,
kamiennych łuków. Magicznie arkhomy konkurują ze sobą w wirtuozerii, by
zwrócić na siebie uwagę, od ulotnych rozbłysków Ognia, aż do rytmicznych
wstrząsów Ziemii, przechodząc przez rozkwity kwiatów, wyreżysowanych
przez Czarnoksiężników Natury. Powietrze i Woda łączą swój talent i
schładzają przyjemnym powiewem wilgotnych wiatrów, rozpraszających
ekstatyczne wrzaski.
Naprzeciwko nich, po stronie Mantris, okrzyki zamieniają się w
hipnotyczne i taneczne wizje. Drony skanują trybuny, w poszukiwaniu jak
najbardziej fotogenicznych widzów, by wyświetlić ich, jako trójwymiarowe
postacie, o wysokości czterech metrów. Niezależnie o tego, czy są
Cybernetykami, o podwyższonym poziomie adrenaliny lub wzmocnieni
technicznymi lekami, udoskonaleni przez genetykę lub zrobotyzowani,
szczęśliwi wybrańcy radują się, widząc siebie na hologramie, na samej górze
powietrznej architektury, świadczącej o elegancji ich obozu.
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Alguazil musi walczyć, o narzucenie swojej obecność, w tym
imponującym spektaklu, dźwięku i światła. Zagubiony w centrum areny, na
której stoi sam, jego sylwetka zbyt łatwo gubi się, w tej radosnej fosforescencji.
W związku z czym, musi polegać na swoim potężnym głosie, aby wyłonić się,
wykorzystując najmniejszy dryf, w dźwiękowym przypływie i odpływie tego
zbiorowego entuzjazmu.
„Witamy naszych przyjaciół z miasta-kontynentu Mantris!”
Jakby tylko czekał na ten sygnał, rój dronów wznosi się nad wschodnim
obszarem Appologium,by zacząć świetlną choreografię. Bardzo precyzyjny w
swoich ruchach,balet mechanicznych świetlików, wytycza postacie i logotypy
na chwałę czterech, technicznych typów aglomeracji. Cybernetycy świetnie się
bawią, zmieniając na bieżąco kolory, kiedy nie mogą zablokować
magnetycznych silników dronów, podczas gdy, Robotycy robią co w ich mocy,
aby utrzymać je w locie; Genetycy obserwują wynik, żałując pstrokacizny lub
wręcz przeciwnie, wychwalając sprytne kombinacje, podczas gdy, błyszczące
oczy Meditechów nie tracą ani piksela.
„Witamy naszych przyjaciół z magicznych krain Arkhantii!”
W odpowiedzi, zachodnia część Appologium odpowiada grzmiącym koncertem.
Litofony stanowią mocną i głęboką, rytmiczną podstawę, na której opiera się
melodyjna obfitość instrumentów smyczkowych, zbudowanych z tysiąca
różnych gatunków drewna i włosia. Ogólny efekt byłby przyjemny, gdyby te
metaliczne trzaski dud i trąbek, nie wzmocniały melodii, nadając jej wyjątkową
rozpiętość tonalną. Hymn bardzo szybko nabiera mocy i emocji, aż do momentu
gdy, nieprawdopodobne organy ognia, dosłownie nie obejmują tej polifonicznej
interpretacji.
„Właśnie to nazywam prezentacją, która robi wrażenie”, triumfuje
alguazil, zagluszony przez zdumiewającą wibrację stadionu. Żadne inne
wydarzenie sportowe, nie może wzbudzić takiego entuzjazmu jak aballition! I
tylko Appologium zapewnić arenę na jej skalę!”
Z królewskiej loży, Solis delektuje się, z nieukrywaną przyjemnością,
powszechnym entuzjazmem obu obozów. Wibruje do melodii tej jubilacji, która
dysonuje, owoc wzajemnej nienawiść między Arkhantią i Mantris. Zaskoczona
jest tym, że podoba jej się, ta nieoczekiwana harmonia, która się wytwarza.
Ta ceremonia otwarcia Appologium odbiega bardzo od pokojowego
porozumienia, o którym ona marzy... Dodatkowo: coś potajemnie pospolitego
rozbrzmiewa na tym terenie, pod podkrywką wściekłych obelg i zderzenia
dwóch kultur.
Alguazil wykorzystuje chwilową przerwę, aby zapalić swoje pierwsze
knoty:
„Więc dla tych, którzy mieszkają głęboko w jaskiniach góry Acongua…”
Szyderczy śmiech wybucha ze strony Mantris.
„… i dla tych, którzy widzą świat, tylko przez różaną poświatę ich
wirtualnego świata …”
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Szyderstwa pojawiają się od strony Arkhantii.
„…oto krótkie przypomnienie zasad aballition. »
Tym razem pogloski krążą po obu stronachAppologium:
zniecierpliwienie, aby przejść do sedna sprawy, jest namacalne. Ale alguazil wie
dobrze, że : te formalne prezentacje, przekazywane przez wszystkie magiczne i
technologiczne ekrany, które nadzorują ten teren, są integralną częścią
spektaklu. Konstruują one oczekiwaniai napięcia. Publiczność jest bardziej
skupiona, bardziej skoncentrowana:
„Walki rozgrywane są w czterech zwycięskich rundach. W każdej rundzie
cztery drużyny. W każdym zespole jeden tandem. W każdym tandemie jeden
Arkhańczyk i jeden Mantri, obaj połączeni łańcuchem. Łapacz na prawym
nadgarstku pierwszego; popychacz na lewym ramieniu drugiego. Poza tym…"
Sędzia pozwala, by jego głos unosił się przez kilka sekund, podtrzymując
oczekiwanie gestem ręki…
„…KAŻDA BROŃ JEST AKCEPTOWANA!” krzyczy tłum w
brutalnym katharsis.
Na ekranach widać parę wojowników, jeden wymachujący bardzo
wydłużoną rękawicą, drugi imponującą tarczą w formie pawęzia. Gladiatorzy
noszą ciężką zbroję; zbroja, osoby noszącej rękawicę, jest wyposażona w trzy
tarcze umieszczone na lewym ramieniu, klatce piersiowej i plecach.
Skiny Mantrisi zaklęcia Arkhantii pozwalają, każdemu z widzów, na
spersonalizowanie wyglądu wizualnego, wybierając pochodzenie, płeć i kolor
skóry każdego członka duetu. Jest tylko jedna niezmienna rzecz: atakujący i
obrońca muszą pochodzić z przeciwnego obozu. Przez łańcuchna nadgarstku,
Mantri i Arkhańczyk są zjednoczeni na dobre. A zwłaszcza na złe!
Z rozjarzonej publiczności, spiker czerpie perwersyjną przyjemność, by
dorzucić dodatkowe wyjaśnienia.
„Zasada jest prosta: rolą łapacza jest dotknięcie trzech celów atakującego
z przeciwnego obozu, aby wyeliminować parę. Rolą obrońcy jest obrona
swojego partnera. To nie jest problem chęci lub prawa silniejszego, jak myślą
kandydaci, jest to problem…”
„…ŻYCIA ALBO ŚMIERCI!” dokańcza jeszcze raz tłum,
przyzwywczajony do rytualnych słów alguazila.
Solis,
przytłoczona atmosferą, chciałaby zapomnieć o tym, że
Appologium upamiętnia Wojnę Bohaterów, konflikt między Arkhantią i
Mantris, który zakończył się dwuznacznym zawieszeniem broni. I który jest bez
końca debatowany.
To było dwadzieścia lat temu – ale czas nie wyciszył urazy. Dzisiaj
Appologium jest wojenną pozostałością, przekształconą w popularny sport.
Szumiącym cmentarzem,wypełnionym sławnymi ludźmi, którzy zginęli na polu
walki, który przyjeżdżamy odwiedzać z nostalgii, marząc równocześnie o
świetności.
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Zawieszona na trybunach tego cmentarza, twarzą w twarz ze swoim
wrogiem Mantris, Solis chciałaby widzieć w tej zakrwawionej arenie, bardziej
most, niż studnię dla trupów. Pomost rzucony, między dawnymi przeciwnikami,
nad utajoną, zbliżającą się wojną.
Szansę na ostateczne pojednanie obu narodów.
Niewinność jej myśli zamraża jej uśmiech. Ona to wie: oczekuje się od
niej godnego zachowania Malkah z Arkhantii, nie ma już czasu na to by,
okazywać optymizm, a tym bardziej sentyment. Wprawdzie, Rzeźbiony Tron
jest jej, dopiero od jednego sezon, ale kogo to interesuje. Malek, jej ojciec, który
tak nagle odszedł, był władcą twardym i ostrym jak ostrze, nigdy więc, ona, nie
będzie mogła okazać swojej słabości. Tak jak czarownik, który nie może nagle
przejść z Cienia do Światła, Arkhantia musi nadal być twarda w stosunku do
Mantris, odwiecznego wroga. Bez względu na okoliczności.
I bez względu na jej osobiste przekonania.
Solis gładzi swój długi warkocz, żeby ukryć zmieszanie. Z roztargnieniem
odlicza siedem pierścieni wplecionych w jej kruczo-czarne włosy– po jednym,
dla każdego z siedmiu magicznych arkhomów. Drażni językiem pierścień ze
złota i onyksu, który przebija jej dolną wargę. Powstrzymuje się, by go nie
ugryźć.
W końcu postanawia zostawić swoje włosy i pierścionek w spokoju,nie
chcąc wyglądać na zdenerwowaną. Aby pozbyć się napięcie, które odczuwa,
siada wyprostowa, dyskretna, starając się znaleźć bardziej książęcą pozycję.
Nie: bardziej królewską.
Siedzący za nią,w półokręgu,władcy terytoriów Arkhantii niecierpliwią
się. Solis chciałaby uwierzyć, że chcą lepiej cieszyć się przedstawieniem,
niestety odczuwa wibracje, które emanują z ich ciał i które wstrząsają nią, z taką
intensywnością, że cała drży. To się wciąż podnosi i upada, jest to trudne do
określenia. Każda, pojedyncza fala, odzwierciedla osobowość tego kto ją
emituje, a ogólne wrażenie jakie odnosi, to postrzępione skrzypce, na których
władcy grają,nie zwracając uwagi na to, czy są one nastrojone, czy nie.
Rzuca spojrzenie z ukosa, aby rozproszyć dyskomfort. Ponieważ, nie
ośmiela się odwrócić głowy, nie widzi nikogo, oprócz Hannibala, czujnego
strażnik, stojącego po jej prawej stronie.
Przekraczający swobodnie, ponad cztery łokcie wysokości, z
muskularnymi ramionami skrzyżowanymi na klatce piersiowej i wystającymi
mięśniami, jest imponujący. Jego ciemna skóra lśni, jak brąz w świetle upalnego
letniego dnia, jego gładką, łysą głowę, przebiegają miedziane promienie.
Masywny młot i ogromny topór, które krzyżują się za jego plecami, podkreślają
jego potężną budowę ciala. Ta broń powinna być manipulowana dwiema
rękami, ale Hannibal używa ich jednocześnie, kiedy walczy.
Tego typu budowa ciała nie pasuje do czarnoksiężników: po co podnosić
żelazo, skoro zaklęcie może rozłupać skałę i zakopać przeciwnika pod
osuwiskiem?
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Mimo, że Solis zna odpowiedź na tę tajemnicę, woli przywołać
wspomnienia, które dzieliła, tysiące razy z Hannibalem, w nadziei ukojenie
niespokojnych wibracji, które wymykają się z jej marmurowej karnacji. To
także dobry pretekst, by obserwować ukradkiem władców.
„Powiedz mi, mój drogi Hannibalu…”
W półobrocie, z rękoma na podłokietniku, aby utrzymać królewską
pozycję, obserwuje czarnoksiężnika-wojownika, co pozwala jej na umieszczenie
połowy arystokratów, w jej polu widzenia.
„Ile dokładnie miałeś lat, kiedy wygrałeś Appologium? »
Hannibal, kolejny raz, zwraca uwagę na metamorfozę Solis: dziecko,
które obserwował, jak powoli dorastało, z roku na rok, zyskało na wdzięku. Jej
głównym atutem był żar fioletowego spojrzenie, które świeci cichą mocą,
skrywajacą głęboką finezję jej duszy.
Niestety jest jednym z nielicznych, którzy znają jej zalety. Arystokraci i
czarnoksiężnicy zadowalają się powierzchownym osądem: tej bezczelnie
pięknej kobiety, ślicznej księżniczki, która nosi zbyt dużą i zbyt ciężką koronę,
dla jej młodej głowy.
Jej ojciec mógłby i powinien był, przygotować ją..., gdyby nie był ojcem
zbyt surowym i obojętnym. Zamiast w nią wierzyć, nie zwracał na nią uwagi,
spowodowalo to kompletny brak zaufania Solis do samej siebie. Nie jest jeszcze
gotowa do tego, by rządzić. W każdym razie jeszcze nie. Potrzebuje więcej
stanowczości i mniej współczucia. On o tym wie, on czuje to.
Jako czarnoksiężnik Ziemi, dostrzega najmniejsze wibracje w jej
otoczeniu. Uczeń, straciłby zmysły, w tym podekscytowaniu publiczności, w
uderzeniach perkusji, w nieregularnych oscylacjach chorągwi i ekranach
reklamowych powiewanych przez wiatr. Mniej uzdolniony, niż on,
czarnoksiężnik, nie byłby w stanie wyczuwać tupotania gladiatorów, którzy z
niepokojem czekają w piwnicach Appologium, uporczywych wstrząsów
łańcuchów, które uderzają we wrota, otwierające się na arenę, skrytego galopu
gryzoni po skrzypiącym piasku.
Hannibal, dostrzega absolutnie wszystko, a tym bardziej, gdy nadmiernie
podekscytowana publiczność sprawia, że Appologium pulsuje energią.
Może nawet odczuwać, gorączkowe bicie serca Solis, tak jak uchwyca
dyskretne, ale nerwowe szuranie krzeseł arystokratów, zgrzytanie ich zębów i
skurcze, które nadwyrężaja ich kości. Królewska loża wibruje niczym wodny
punkt, do którego ostrożnie przesuwa się ravix otoczony przez bestie.
Hannibal domyśla się, jak bardzo, Solis liczy na zwycięstwo w
Appologium. Członkowie RadyDynastów boją się porażki – jednocześnie
potajemnie jej pragną! Niezmiernie bogaci, ale odsunięci od magii, ci
arystokraci mają dusze padlinożerców, krażących wokół łatwej zdobyczy. Solis
nie powinna zdradzać najmniejszej słabości, inaczej mogłaby zostać
zamordowana.
Zrobi wzszystko, by nigdy do tego nie doszło.
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Tak długo jak będzie mógłjej chronić, nikt nie podniesie na nią ręki.
Hannibal nie okazuje swoich uczuć: tak jak inni czarnoksiężnicy Ziemi,
emanuje spokojną mocą, która łagodzi i pochłania emocje, pozwala mu to
zachować granitowy spokój, który tak doskonale pasuje do jego roli strażnikaobrońcy.
„Miałem siedemnaście lat, Malkah”, odpowiada w końcu.
Już osiem lat…Wtedy,młody Hannibal, nie był jeszcze czarnoksiężnikiem
Ziemi. W nagrodę za swoje zwycięstwo, zażądał wstąpienia na służbę Maleka
Tornhila, Ojca Solis. Mając już swoją osobistą straż,Malek powierzył mu swoją
córkę. Od tego dnia, Solis iHannibal są nierozłączni.
„I wygrałeś w siódmej i ostatniej rundzie, jednym tylko młotem, jeśli się
nie mylę?
– Zgadza się, Malkah. »
Solis uśmiecha się, porwana tą historią, którą slyszala już, chyba ze sto
razy.
„Ile razy opowiadałeś mi o swoim zwycięstwie tutaj ? Co ci dało. Ile cię
to kosztowało. Ten zdesperowany rzut młotem, który o wszystkim
zadecydował... Bez tego nie byłoby ciebie tutaj ..."
Solis chichocze, echem nie do końca zakończonej młodości. Nadal się na
niego gapi. Chciałaby, żeby potrafił odczytać w jej spojrzeniu, wszystko to,
czego nie może powiedzieć słowami.
Mimo, ze Hannibal narzuca każdemu, kto krzyżuje jego drogę, bojaźliwy
szacunek, ona widzi w nim tylko swojego anioła stróża, jej wiernego obrońcę.
Nawet kogoś więcej: starszego brata, który zastąpił nieobecnego i
zimnego ojca. Czy była to rola przeznaczona pierwotnie dlatego,
czarnoksiężnika-wojownika? Prawdopodobnie nie. Ale zawsze był przy niej, w
dobrej godzinie i w złej, był dla niej skałą na, której mogła się oprzeć i to w
zupełności wystarczy. I to jest najważniejsze.
Nic więc dziwnego, że nadzieje Solis zostały rozwiane: pomimo
najlepszych intencji, Hannibal lepiej radzi sobie z bronią niż z uczuciami.
W rzeczywistości, nauczył się maskować swoje delikatne wibracje: kolos
zbyt dobrze zrozumiał jej oczekiwania.
Chciałby natychmiast zaprowadzić ją do biblioteki, gdzie spędzała całe
godziny. Chciałby opowiedzieć jej inne jeszcze historie, o ludziach z granitu, o
klanie budowniczych, w którym dorastał, w górach Acongua. Zabiłby, żeby
zaspokoić jej kaprysy, narzekając bardziej, niż byłby ku temu powód, by ją
rozśmieszyć, pocieszyć, zrobić wszystko by zapomniała o smutkach.
Tylko że, sobie tego zabrania.
Tego typu zachowanie uniemożliwiłoby jej, patrzenie w przyszłość, by
kiedyś godnie zasiąść na Rzeźbionym Tronie. Solis musi przestać być
dzieckiem, które nosił na swoich ramionach, aby stać sięMalkah, która nosi na
swoich Arkhantię. Musi pomóc jej, przebić ten kokon i towarzyszyć jej, aż
rozwinie swoje skrzydła. Bez względu na cenę.
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Ich spojrzenie przedłuża się, cisza rownież. Solis stara się przeciągnąć tę
rozmowę, jeszcze o małą chwilkę, gdyż czerpie z niej, to samo ciepło, co
kamper przy gasnącym żarze ogniska. Szepcze, żeby nie być słyszana przez
dynastów.
„Trudno mi sobie z tym poradzić.
- Z czym, Malkah?
„Właśnie z tym: że zwracasz się do mnie tak oficjalnie. »
Hannibal zaciska szczęki, co czyni go jeszcze bardziej onieśmielającym.
„ Czasy się zmieniają. Teraz panujesz.”
Kolos, by wesprzeć swoje słowa, rzuca w kierunku dynastów spojrzenie
pozbawione subtelności.
Solis nie daje się oszukać, Hannibalowi nie podoba się ewolucja sytuacji.
Powszechnie wiadomo: że arkhome Ziemi, ma konserwatyzm zapisany
we krwi. Co gorsze, uważa ją za swoją młodszą siostrę. I jak większość
starszych braci, potrafi być podejrzliwym i niezdarnym, w miarę jak ona
dorasta.
Cierpi z tego powodu przynajmniej tak samo jak ona. Wystarczy
zauważyć, jak patrzy z góry, na trzech członków jej osobistej straży, którzy
eskortują ją od śmierci jej ojca. Mogą być utalentowanymi wojownikami, którzy
się sprawdzili, ale Hannibal jest przekonany, że jest bardziej skuteczny, bardziej
zaangażowany, niż oni.
Solis, chciałaby, by troszczył się, trochę mniej o nich i trochę więcej o
nią. Czy on tego nie rozumie? Nie brakuje jej pretendentów do jej ochrony :
brakuje jej przyjaciół, którym mogłaby się zwierzyć.
Solis rezygnuje z wyjaśnień. Zmienia pozycję, by być twarzą do areny,
aby zagubić się w kontemplacji Appologium.
Jak echo jej mrocznych myśli, światło przygasa. Ma się wrażenie, że
słońce zaszło wcześniej. Appologium zakrywa się, prowizorycznym dachem, i
przekształca w rozległy amfiteatr. Publiczność wstrzymuje oddech, pozwalając
alguazilowi, narzucić swój głos bez żadnej rywalizacji.
„Dwadzieścia lat temu, dzień po dniu, na tych właśnie ziemiach Riftu,
dwie legendy starły się w śmiertelnej walce. W walce tak potężnej, tak
nieproporcjonalnej, która zmieniła postać naszego kontynentu.”
Zapada martwa cisza. Poczym, dwa holograficzne ciała powstają z piasku.
Chaka i Faust.
Genetyczka i Faworyt Cienia.
Ideał Mantris iczempionArkhantii.
Wysokie na osiem metrów, hologramy, są widoczne z każdego sektora.
Jakość obrazu jest tak dobra, że wyraźnie można odróżnić skaryfikacje, które
rzeźbią skórę Chaka, odziedziczone po gadzie, z którym skrzyżował się jej
genom. Bez koszuli, z klatką piersiową skompresowaną prostym paskiem
materiału, Legendarna spokojnie stawia czoła Faustowi.
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Z kolei, sylwetkę Faworyta, pożera długi płaszcz, stworzony z ciemności,
z tkaniny, której kapryśne smugi, zostawiają ślad, po długim falującym ogonie.
W tym przypadku rownież, ostrość projekcji, umożliwia, wyszczególnienie
narośli kości, charakterystyczne dla przywoływaczy Cienia, które deformując
czaszkę i naciągając skórę twarzy, ryzykują jej pęknieciem. Z jego bladą skórą,
oczodołami i kośćmi policzkowymi sztucznie wystającymi, wygląda jak trup.
Albo dokładniej: jak Śmierć. Straszna Śmierć, niesamowicie przenikliwa.
Dwadzieścia lat później, walka między Chaką a Faustem, pozostaje
niezrównanym świadectwem tego wydarzenia. Więcej niż uwielbieniem, jest
mistyką. Z roku na rok, jest czymś więcej, czymś co wyznaczyło koniec Wojny
Bohaterów.
Przyparci do muru, Arkhańczycy i Mantri, zaczęli używać jak najbardziej
skorumpowanych zaklęć i jak najbardziej destrukcyjnych broni. Obywatele obu
obozów, byli zaniepokojenitą eskalacją, zmusili więc, swoich przywódców, do
znalezienia wyjścia z tego konfliktu.
Nie wiemy kto dokładnie wpadł na ten pomysł, ale ostatecznym
rozwiązaniem, kóre zostało przyjęte, to walka mistrzów:Chaka kontra Faust.
Charyzmatyczna wojowniczka Mantris, genetycznie zoptymalizowany
zwierzako-czlowiek, przeciwko mrocznemu Faworytowi Cienia.
Dziwny, ale romantyczny wybór, na niezwykle obiecujący plakat.
Referendum było natychmiastowe.
A wynik tragiczny.
Nawet dzisiaj, przebieg walki podlega niekończącej się debacie. Połowa
historyków twierdzi, że Faust wygrał; druga połowa twierdzi, że Chaka
poświęciła się, aby wyeliminować Faworyta. Z czym zgadzają się wszyscy, to
sposób w jaki zakończył się ten pojedynek.
Przez niewytłumaczalną eksplozję, tak niszczącą, że spustoszyła ona
kontynent Artellium, z północy na południe, kreśląc wyraźną granicę, między
dwoma obozami: słynny Rift.
Rift, stał się strefą spustoszenia, ziemią niczyją, z horyzontem płaskim jak
ocean, ohydną blizną, z płaskorzeźbami niszczonymi przez erozję, jałowe i
bezwodne torfowisko… Zakurzona ziemia-mumia, zamrożona w płaczu
wiecznej agonii.
Po tym przerażającym kataklizmie, konflikt zakończył się niejasnym
rozejmem, bez wyraźnie określonego zwycięzcy, bez wydania ostatecznego
werdyktu. Z tej frustracji zrodziło się pragnienie organizacji Appologium,
którego arena, umieszczona jest w samym środku Riftu, w równej odległości od
granic Arkhantii i Mantris.
Malkah nie za bardzo rozumie, to pragnienie, byza wszelką cenę, poznać
nazwisko zwycięzcy, zwłaszcza, że ta obsesja, powraca z każdą edycją
Appologium. Według niej, zamiast próbować dowiedzieć się, jak konfrontacja
się zakończyła, lepiej byłoby, dążyć do tego, aby nigdy więcej, nie było
konfliktu, między dwoma narodami.
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Obojętni na jej zapytania, Chaka i Faust rozpoczynają ich legendarną
walkę na arenie.
Kręcą się i wirują w zabójczym balecie, o skomplikowanych figurach,
poruszając się z nadprzyrodzoną prędkością, która rozmywa obraz, początkowo
tak wyraźny.
Nadchodzi pierwszy, kulminacyjny punkt walki. Faust, rzuca potok
sztyletów strumieniowych, z tak oszałamiającą prędkością, że ma się wrażenie,
jakby posiadał, tyle samo ramion, co kraken. Atakowana Chaka bosko
manewruje pomiędzy ostrzami mglistych strumieni, odbija te, których nie może
uniknąć, swoimi niezniszczalnymi, skórzanymi ramionami.
Ale w chwili, gdy deszcz ostrzy ustaje, ostatni sztylet, który pojawia się
znikąd, przenika jak grom jej obronę i przebija jej oko, zatapiając jej twarz w
czarnej mgle.
Publiczność wydaje okrzyk współczucia. Solis, nieświadomie dotyka
swojego łuku brwiowego.
Przelotnie zablokowana przez ból, Chaka nie może sparować drugiego
ostrza, które ostatecznie ją oślepia. Zatacza się, zaraz upadnie, to koniec...
Z logicznego punktu widzenia, walka powinna się zakończyć.
I tutaj, pojawia się druga atrakcja.
W ponad-człowieczym skoku, Chaka wymachuje dwoma mieczami, z
kolczastymi ostrzami i rzuca się na Fausta. Pomimo swojej ślepoty, zachowała
swoje ukradkowe, gadzie ruchy i szybkość węża. Zaskoczony, tak olśniewającą
odpornością, Faworyt traci ułamek sekundy, który pozwoliłby mu, na uniknięcie
zdesperowanego ataku. Miecze przebijają na wylot jego klatkę piersiową.
Jeśli technologia zapewnia obrazom wyjątkową płynność, to magia
dźwięku Arkhantii, wzmacnia immersję. Widzimy wszystko, wszystko
słyszymy, wszystko czujemy. Podczas gdy Faust jest sparaliżowany,
Appologium rozbrzmiewa odgłosem rozdartych ciał i szelestem kolczastych
ostrzy, wibrujących o żebra.
Ponowny krzyk dzielonego bólu.
Dwaj przeciwnicy stają naprzeciw siebie, twarzą w twarz, plują na siebie
krwią...
I znikają.
Nagranie zatrzymuje się nagle, zdmuchnięte przez eksplozję, która
spustoszyła Artellium, zostawiając gnijące poparzenie Riftu.
Ostatni krzyk publiczności, tym razem wyrażający frustrację. Potem
zapada ta wspaniała, pełna szacunku cisza, która otacza dwójkę bohaterówi
towarzyszy ich zniknięciu z areny.
Solis nie zwraca żadnej uwagi na te archiwalne obrazy, pokazywane i
pokazywane, przy każdym wydaniu Appologium. Bez względu na to, jak
wciągająca może być projekcja, według niej, retransmisji brakuje wibracji
rzeczywistej obecności; jakkolwiek imponująca byłaby, walka nie uwalnia
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żadnego innego impulsu, niż fotony emitowane przez maszyny i urzekająco
intensywny dźwięk.
Z drugiej strony to, co ją najbardziej interesuje, to totsunami i i łamiące
się fale emocji, które przecinają publiczność. To zdumiewające widmo dreszczy,
gestów, które drżą, tłumiony strach i elektryczny katharsis, które w każdej
sekundzie, wyznaczają przeżywany na nowo, rozwój walki. Jak gdyby, Solis
postrzegała kolorystyczną gamę, z jej wszystkimi niuansami i rozpiętością.
Jakby nie mogła powstrzymać się, od podsłuchiwania bicia krwi w sercach,
podmuchu oddechów w ustach, które się otwierają, by poczuć wilgotną parę,
która wydobywa się i kłębi, czy nagłego ogniana policzkach ina dłoniach.
Czasami posiada przebłyski przewidywania przyszłości, przygniata to ją, jej
klatka piersiowa rozrywa się, jej nerwy skrzypią jak struny gitary, jej skóra pije,
rzadką wilgotność areny. Chciałaby wszystko wziąć i wszystko odepchnąć, ale
ona doświadcza wszystkiego i wszystko przywołuje. Czuje się faworytem
arkhome, który nie istnieje, albo jeszcze nie, który zostałoby wymyślony tylko
dla niej, arkhome orkiestry, która pozwoli by ten świat, zabrzmiał w zgodnej
harmonii.
Nagle, ma wizję w samym sercu Appologium. To więcej niż wizja: to
akord harfy, który uderza, jednym szarpnięciem, jej włókna i sprawia, że
zgrzytają. Całe jej ciało, staje się płytą rezonansową, niczym więcej. Zamyka
oczy, aby odczuć to bardziej, bardziej rozumieć.
Nagle, widzi tam Chakę wciągniętą, połkniętą, przez taflę nieba. Czuje
jak obraca się na drugą stronę, jak rękawica. Wyczuwa też Fausta, naprzeciw
siebie, zamieszkałego przez szaloną, niewyobrażalną ciszę, która tłumi nawet
zgrzyt piasku. Przestał walczyć, jest tego pewna. Celowo zrezygnował. Zrobił to
świadomie.
Kiedy dochodzi do siebie, Malkah uświadomia sobie, że Hannibal patrzy
na nią zmartwiony, ale uśmiechnięty. Tak bardzo chciałaby podzielić się z nim
tym, czego doświadczyła, ale jak to opowiedzieć? Jak przełożyć to, na jedyny
rejestr infradźwięków, który wprawia ziemię w drgania?
Na gigantycznym stadionie, tłum wciąż czeka w napięciu, zawieszony nad
pytaniem, które strukturalizuje istnienie tych dwóch społeczeństw, pytanie,
które podziela Hannibal: kto jest silniejszy, technologiczne Mantris czy
magiczna Arkhantia? Kto wygra?.
Z tego też powodu, Appologium odbywa się zawsze, w rocznicę
mitycznej walki Chaki z Faustem. Każdego roku, gladiatorzy z obu stron,
interpretują pojedynek mistrzów, który odnosi się do Historii, w poszukiwaniu
ostatecznej odpowiedzi na pytanie: kto zwyciężył, Genetyczna Chaka czy Faust
Favoryt Cienia?
Hannibal walczył tutaj, osiem lat temu, by się tego dowiedzieć. Poprzedni
Malek,z tego samego powodu, przywoził tutaj co roku,swoją córkę.
W nieoczekiwanym przebłysku percepcji, której wyrazistość ją
przytłoczyła, Solis właśnie zrozumiała to, co do tej pory było tylko
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przebłyskiem: posiada ona moc, a może nawet dar. Czuje wibracje, których nikt
nie czuje. W momencie kiedy, pierwszy tandem jest przygotowany do pierwszej
rundy walki, wątpliwości, zwlaszcza jedna z nich, dręczą ją: i gdyby, przez
dwadzieścia ostatnich lat, Arkhantia, tak jak Mantris zadawały sobie.....złe
pytanie ?
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Rozdział 2

Wy, którzy tu wchodzicie......

Wy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję.
Ta maksyma jest wyryta na kutych, żelaznych bramach, które blokują
dostęp do areny Appologium. Gladiatorzy, o krok od wejścia na scenę, muszą za
tym portalem, uzbroić się w cierpliwość. Organizatorzy, wyraźnie ogłaszają
harmonogram, nie wiemy, czy to ze współczucia, czy z cynizmu.
Dla Aureliusza nie jest to ani jedno ani drugie. To rzeczywistość,
najbardziej banalna i najbardziej mrożąca krew w żyłach.
Młody człowiek jest jednym z ośmiu gladiatorów czekających na swoją
kolej, na udział w konkursie. Łatwo jest rozróżnić, do którego obozu należy
każdy z nich.
Po stronie Mantris: kobieta o fioletowych włosach, z parą sztucznych
skrzydeł z tyłu, inna z połową twarzy pożartej przez cybernetyczne implanty,
jakiś nerwowy typ z ogoloną głowę w integralnym kombinezonie i olbrzym z
nadmiernie napompowanymi mięśniami.
Po stronie Arkhantii: silny wojownik z gęstą rudą brodą, wodny
czarnoksiężnik, rozpoznawalny po niebieskich tatuażach i młody człowiek w
w skórzanym kaftanie. I on, Aureliusz.
Jest jedna wielka różnica między nim a resztą: Aureliusz nie jest
Arkhańczykiem, ale Fort-Gotenem, mieszkańcem Riftu.
Budowa jego ciała, utrzymuje jego tożsamość w tajemnicy. Po
dwudziestce - nie zna on dokładnego swojego wieku - jego blond włosy są
ogolone z jednej strony i spadają, prawie na ramię, z drugiej. Regularnie obcina
kozią bródkę, która przedłuża jego podbródek. Jego zielone oczy, usiane są
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złotem, uwodzicielski atut, który odwraca uwagę od stalowej bezwzględności
jego walecznych wychowanków.
Wybór osobistego stylu, również przyczynia się do oszustwa. Nosi
skórzane spodnie i lnianą koszulę. Ze sztyletem wsuniętym do buta, wygląda jak
złodziej lub najemnik i jest to dokładnie wizerunek kogoś, kto jest
Arkhańczykiem.
Oczywiście, Aureliusz ma tylko jeden implant cybernetyczny, a to
dlatego, że: ten rodzaj materiału kosztuje tyle co jednoroczne zaopatrzenie całej
wsi w Riftcie. Młody człowiek mimo, że dowodzi jednym z najpotężniejszych
gangów, nie jest aż tak bogaty.
Nie, nic nie powinno zdradzić jego tajemnicy, mimo to pozostaje bardzo
ostrożny. Po raz setny ma nadzieję, że skorumpowani organizatorzy, którzy
zgodzili się przymknąć oko na jego udział, będą również trzymać język za
zębami.
Z ramionami wsuniętym między kraty, obserwuje odbywającą się, po
drugiej stronie bramy bitwę. Jest to też pretekst, by odwrócić się od wszystkich
plecami i uniknąć identyfikacji. Nie potrzebuje dużo czasu, by uświadomić
sobie, ile prawdy mówi maksyma: na piasku areny, lepiej nie mieć zbyt wielu
nadziei.
To prawdziwa rzeźnia. Z ośmiu bojowników, którzy rywalizują przed
nim, pozostał tylko jeden.
Jego włócznia, o zakrzywionym ostrzu, nagina się w dłoni, zwycięzca
spogląda na zwłoki swojego ostatniego przeciwnika. Ostrze jest naznaczone
kapiącą krwią, spadającą z końcówki, jak szkarłatne łzy, które opłakują
zwyciężonych.
Zabójcy, Aureliusz natknął się na ich setki, ale rzadko na tak
charyzmatycznych jak ten. Jego wzmocniona skórzana kurtka z metalowych
opasek, ochrania jego klatkę piersiową, ramiona i uda. Jego hełm, również
wykonany ze wzmocnionej skóry, zakrywa większość jego twarzy, a potem
schodzi na kark. Jego zbroja jest prosta, bez fanaberii, ale emanująca aurą
zabójczej skuteczności.
Największe wrażenie robi jednak maska z grymasem, za którą się chowa.
Jego przeciwnicy z pewnością myśleli, że mają do czynienia z demonem.
Wrażenie nie było błędne, gdyż wszyscy nie żyją.
Potrzeba wprawnego oka, aby dostrzec, węglową stal zbroi i dyskretny
nanofilament, który zakańcza jego włócznię. Można by pomyśleć, że
zamaskowany wojownik, podobnie jak Aureliusz, pragnie zachować swoją
tajemniczą przynależność. Dla tych, którzy zwracają uwagę na szczegóły, nie
ma żadnej wątpliwości, pracuje on dla Mantris.
"Szóstą rundę wygrywa ......."
Przeciągający się głos kontrolera walk, odbija się echem w głośniku.
Nagle, zostaje on zagłuszony przez publiczność, która krzyczy imię zwycięzcy.
„HANZO! "
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Tłum krzyczy, raduje się, protestuje, wymachuje groźną lub triumfującą
pięścią. Bohater chwili, jest wychwalany albo obrzucany wyzwiskami, wszystko
zależy od jego pochodzenia lub zakładów, które zostały obstawione.
Pośród całego tego szaleństwa, Hanzo pozostaje niewzruszony, jego
włócznia skierowana na bok, jego demoniczna maska, wpatrująca się w swoją
ostatnią ofiarę. Jego nieczułość, powiększa jeszcze bardziej, otaczające
szaleństwo.
„To stawia Mantris i Arkhantięna równi. Trzech zwycięzców po każdej
stronie. Siódma i ostatnia runda będzie więccccc ... DECYDUJĄCA! "
Gwizdy podbijają Appologium, schodzą na arenę, jak warstwa mgły
pokrywająca dno doliny. Ściany trzęsą się, pod dudnieniem stóp tysięcy
widzów, tak bardzo, że ma się wrażenie, że piasek, poturbowany przez walki,
zostaje przesiany.
Aureliusz ma ulotne wrażenie, że wibruje w harmonii z budowlą, że
„widzi dźwięki”, jakby to miało jakieś znaczenia. Chyba, że zaczyna, po prostu,
panikować...
„Appologium, które jest rozgrywane, podczas ostatecznego aballition,
przypomina zarządca, to nie zdarzyło się od ośmiu lat. Od czasu zwycięstwa..."
Po stronie Arkhantii, publiczność nagle zaczyna skandować:
„HANNIBAL! HANNIBAL! HANNIBAL!”
Wszystkie oczy skupiają się na królewskiej loży, skąd czarnoksiężnikwojownik, przygląda się tłumowi z wystudiowaną obojętnością.
Aureliusz widzi tylko Malkah. Z miejsca, w którym się znajduje, jej twarz
pozostaje niewyraźna, ale majestat jej kremowo-białej sukni, która fantazjuje z
czystym jedwabiem, wystarczy, by go rozdrażnić.
Gwałtowna nienawiść, którą w nim wzbudza i jego niewyczerpane
pragnienie sprawiedliwości i zemsty, zderzają się agresywnie w jego głowie i w
jego wnętrznościach. Oddałby wszystko, żeby wreszcie poczuła, co to jest
prawdziwe życie w Riftcie.
Tak, Aureliusz przysiągł sobieże, pokaże Solis, gdzie jest jej miejsce i
odda Riftowi jego pozycję .
Uświadamia sobie, że jego dłonie ściskają kratę, a jego usta wykrzywiają
się, jak dog w stanie gotowości. Sam fakt, ze zbliżył się do Malkah, wywołał u
niego tego typu fizyczną reakcję. Bierze się jednak w garść, nie ma mowy o
tym, by zostac zauważonym. Nigdy nie był w lepszej pozycji, aby osiągnąć swój
cel, musi być cierpliwy.
Podczas gdy, arena opróżnia się z wojowników, krzyki publiczności
stopniowo milkną, zamienione w szum tłumu. Widzowie wstają, komentują
walkę, przywołują drony lub smoczki, które przemierzają sektory, wzdłuż i
wszerz, aby dostarczyć jedzenie i napoje.
Arkhańczycy gromadzą się wokół tych, którzy wyciągnęli, swoje
ulubione instrumenty, dla zabicia czasu, zjednoczeni przez muzykę, jak przy
ognisku. Gdzieś tam, kobieta z rękami pokrytymi henną, ochładza magią,
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pienisty napój, temu, kto ją o to poprosi. Gdzie indziej, utalentowana kobieta
grająca na harmonijce, używa powietrznych glifów, by jej gardło, nie musiało
nabierać powietrza. Dzięki temu, jej występ jest taki wyjątkowy. Gdzie indziej
jeszcze, stary człowiek szpieguje piękne Genetyczki z przeciwnego obozu.
Marszczy oczy, w nadziei na wydłużenie swojego tatuażu, w kształcie lunety,
który nakreśla jego fałszywe brwi. Niestety, pomimo, ze zapewniło to mu
kiedyś, owocną karierę jako obserwator, w pirackim mieście Alvilid, magia nie
wystarczy już, by zrekompensować jego zaćmę.
Mieszkańcy Mantris, MaRzą ze swoimi przyjaciółmi, dzieląc się z nimi,
dzięki Wirtualnej Rzeczywistości, ich wrażeniami z zakończonej walki i ich
prognozami na nadchodzącą. Albo kontaktują się z Mantrix, ich przodkami,
którzy zostali wybrani do przekazywania myśli, które znajdują się w Norii; żywi
przynoszą wieści zmarłym, zmarli przywołują stare wydania Appologium dla
żywych. Mała grupa, przekazuje sobie dane, za pośrednictwem ich
neuronowych implantów, nadając taki tok tranzakcji, aby kolorowe poświaty,
tworzyły świetlaną rzeźbę. Kontakty, między widzami, są przyjazne, mimo, że
większość z nich, jest obecna tylko przez awatary. W rzeczywistości, jest teraz
bardzo modne, by zapłacić za bilet na Appologium, nie opuszczając komfortu
miasta-kontynentu Mantris.
Hanzo opuszcza arenę, prawie nie zauważony. Kroniki aballition,
zapamietają jego imię, ale opinia publiczna, jest już zainteresowana czym
innym.
Aurliusz obserwuje to wszystko z fatalizmem: będąc osobą urodzoną i
dorastającą w Riftcie, przyzwyczaił się do całkowitego, braku zainteresowania
ze strony Arkhantii i Mantris.
Wykorzystuje swój punkt obserwacyjny, aby lepiej oszacować wielkość
Appologium, długiego owalu, mierzącego czterysta łokci.
Na trybunach areny, siedzą, naprzeciw siebie, dwa narody. Od zachodu
Arkhańczycy. Na wschodzie Mantri. Oba rywalizujące mocarstwa, walczą ze
sobą z wrodzoną pogardą dla Riftu. Niezmienność konfrontacji jest wpisana w
kamienie Appologium. Mimo odległości, Aureliusz czuje jak napięcie przenika
jego kości.
Instynktownie zwraca się ku zachodowi, w kierunku ryku dźwięku i
magii. Na zachodzie słychać najgłośniejsze buczenia ! Pochodzący, ze
wszystkich królestw Arkhantii ludzie, tańczą i śpiewają nieprzerwanie na
trybunach. Tutaj wiją się i tarzają w ich różnobarwnych szatach, tam wymachują
rękami, tworząc krótkie i gorączkowe fale.
Powyżej, zauważyć można najbardziej niezwykłe nakrycia głowy, jeszcze
wyżej, kiepsko ubrani ludzie, gadają, tupią nogami i narzekają. Mimo tego,
wszyscy, od dołu do góry, uderzają i krzyczą w zgodnym chórze, w tym samym
rytmie.
Wbrew sobie Aureliusz oddycha mocniej, jego serce bije szybciej, w
tempie zgodnym z rytmem tłumu.
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Architektura, która roztacza się na widzami Arkhantii, dodatkowo
zwiększa ich moc. Ogromna ściana ogrodzenia, z rzeźbionego kamienia,
podzielona jest na siedem monumentalnych łuków, przeszytych rozetami,
niczym zaokrąglona fasada świątyni. Światło przechodzące przez witraże
sublimuje siedem czarów Arkhańczyków. Ich kolory, ożywione są przez
promienie Galana, jedynego z dwóch słońc, które świeci w tym dniu.
Z boku areny, liczba siedem jest wszechobecna. Siedem dla siedmiu
terytoriów królestwa, siedem arkhomów i ich siedem magii: Woda, Ziemia,
Natura, Powietrze i Ogień; Światło i Cień.
Na dole szerokich schodów, siedem imponujących posągów,
przedstawiających legendarnych faworytów. Nawet najbardziej odizolowani
mieszkańcy Fort-Gotens, słyszeli o pierwszych czarnoksiężnikach Historii: o
trzech kobietach i czterech mężczyznach, którzy pięćset lat temu, podpisali pakt
z siłami żywiołów, aby odkryć tajemnice magii i rozpowrzechnić ich użycie na
terytoriach Zachodu.
Połowa Appologium drży i rozbrzmiewa krzykami porywczej magii
Arkhantii. A Aureliusz, wbrew sobie, czuje się jak w potrzasku.
Na środku areny następuje radykalna zmiana. To nie tylko zmiana
architektury, to przejście do innego świata.
Bo Wschód należy do Mantris.
Druga połowa Appologium, poświęcona miastu-kontynentowi, śmiało
wznosi się ku niebu. Półokrągla struktura zewnętrzna, gromadzi najbardziej
nieprawdopodobne elementy, bawiąc się prawami grawitacji. Oddzielone przez
kilkumetrowę przepaść, gigantyczne kryształowe panele, podkreślaję
waleczność Mantris. Prawdziwe olbrzymy światła, walcząca elita wielkiego
miasta, cybernetyczni wojownicy, szermierze o doskonałych proporcjach,
bezwzględnie wyglądające zabójcze roboty, wszyscy paradują, jak modelki na
wybiegu.
„Jak żołnierze na paradzie” — śmieje się Aureliusz.
Musi przyznać, że Mantris potrafi zrobić prawdziwy spektakl! Rozpusta
światła, rozbija się falami po trybunach, sprawiając, że mienia się, najmniejsze
metalowe ozdóbki, pudrując powietrze, jak robią to, cząsteczki lodu w zimie.
Obfitość, stale poruszających się i zmieniających się hologramów, jeszcze
wzmacnia, tą wielką, promienistą oscylację, przemierzającą i ochlapującą
śmiejących się widzów.
Dziesiątki zgubnych i ciągłych reklam, czają się wszędzie, wdzierają się
dziesiątkami, nasycając widzialną przestrzeń, swoimi błyszczącymi iluzjami.
Krótkie sekwencje reklamują najnowsze bustery i inne cudowne produkty,
wyświetlają fascynujące lub niesamowite innowacje genetyczne, odsłaniają
niezliczone ławy szaleńczych robotów i latające maszyny, o niewyobrażalnych
kształtach.
Korporacje zaciekle rywalizują o występy w tej wizualnej orgii.
Pomysłowe symbole marek paradują z dużą prędkością, Aureliusz czuje się
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nagle,jak porwany : Al-Din – Trântor – Gestark – Blue Dream – Loockon-Dien
–ROMA – Robodyne – Aleph – Kyotech – Vezda.
Spokojniejsze i bardziej dydaktyczne projekcje, pokazują wydajność
komputerów kwantowych na usługach Mantrix, Sztucznej Inteligencji, która
reguluje miasto-kontynent.
Ze swojego punktu obserwacyjnego, Aureliusz zauważa, coś, co nie jest
błachostką. W miejscu, w którym rzędy siedzeń, schodzą w kierunku areny,
panele Mantris są dokładnie tej samej wysokości, co kamienna budowla
Arkhantii. Ale im bardziej wzrok wznosi się i zbliża do trybun honorowych,
metalowe konstrukcje z albemetu i węglowej stali, wznoszą się, by osiągnąć,
niezrównaną wysokość: trzy razy wyższą niż przeciwległa ściana. To
architektoniczne przesłanie jest jasne: Mantris dominuje!
„Mogą sobie tak myśleć!”, mówi do siebie Aureliusz, przypominając
sobie powiedzenie używane w Rifcie: „Nie budujemy tego, czym chcemy być.
Stajemy się tym.”
Arkhańczycy i Mantri mogą się oceniać, porównywać albo siebie
nienawidzić, to nic dla niego nie znaczy! To jest niczym w porównaniu do
energii, którą on posiada. Niczym na skalę jego własnej nienawiści.
Bo jeśli nawet, Appologium ilustruje, lepiej niż wszystkie możliwe
przemówienia, przepaść, która oddziela Arkhantię i Mantris, ich niepojednaną
wizję istnienia, to pokazuje też coś innego.
Nieobecność, zapomnienie.
Rift.
Nic tutaj nie odnosi się do zdewastowanego terytorium, na którym
dorastał Aureliusz. Nic, z wyjątkiem piasku areny, podeptanego stopami,
przesiąkniętego krwią, sterylnego i płonącego, który wydaje się, być
legowiskiem, obozem dla Śmierci.
Piasek, na którym może wkrótce umrzeć, po to tylko by, rozbawić dwóch
walczących braci.
Aureliusz porzuca swój obserwacyjny posterunek i idzie usiąść trochę
dalej, plecami oparty o ścianę. Niedługo jego kolej, na wejście na arenę.
Czekanie na odpowieni moment, to coś, w czym jest dobry. Jest to bowiem
podstawa przetrwania, gdy dorasta się w Riftcie.
Pytanie tylko, czy tak jak Hanzo, pozostanie ostatnim stojącym.
Każdy na jego miejscu, byłby przytłoczony rozdzierającym strachem,
wiedząc, że nie ma prawie żadnej szansy, aby wyjść z tego żywym: tylko
gladiator, wystarczająco szalony może wejść na arenę, bez żadnych obaw.
Mimo to, Aureliuszowi udaje się opanować ten niepokój, zracjonalizować
go, by lepiej go kontrolować. Śmierć wieje mu w szyję, mimo to, udaje mu się
patrzeć prosto przed siebie, bo ma przecież wyznaczony cel. Cel wykraczający
poza jego małą osobę, misję większą od niego.
Bez względu na ryzyko, musi zrealizować swój plan: przywrócić FortGotensom ich miejsce na tym świecie. On jest ich mistrzem, skarbnicą
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wszystkich ich nadziei. W każdym razie, tak lubi o sobie myśleć. W
rzeczywistości niewielu zna jego intencje, nawet wśród Fort-Gotensów. Aby
odnieść sukces, konieczna jest tajemnica.
Tak czy inaczej, Rift odzyska w końcu, swoją rangę na kontynencie
Artellium. Osiągnięcie tego wzniosłego celu, będzie wymagało czasu, śmiałości
i dużo szczęścia. Zostać zauważonym w Appologium, to dopiero pierwszy krok
jego planu. Ich planu, ponieważ nie jest sam za sterami.
„Hej ty!”
Aurel ledwo co zdążył zamknąć oczy, kiedy strumień piasku uderzył go
w twarz. Spokojnie, otrzepując swoją kozią bródkę, przewraca się na bok,
wypluwa skrzypiący między zębami piasek, uważając, aby nie być
prowokacyjnym.Wreszcie podnosi wzrok na napastnika.
To jest facet w integralnym kombinezonie.
Z bliska, jego wychudzona twarz i halucynacyjne spojrzenie zdradza
niebezpiecznego szaleńca, wrażenie wzmocnione przez jego szalenie zaniedbane
włosy. Jego syntetyczny kombinezon nie mógł być wykonany gdzie indziej, niż
w Mantris. Jest on inkrustowany, dziwnymi kapsułkami, zawierającymi
elektryzująco niebieski płyn, który łapie promienie słońca. Kombinezon ciasny
jak druga skóra, strój podkreślający każde włókno jego mięśni.
Aureliusz nie wie nic, o naukach czy rytuałach, ale zna mężczyzn. Łatwo
jest rozszyfrować strach, przyodziony w agresywność, nie musisz być w tym
szczególnie dobry. Jego instynkt wyczuwa również odrobinę arogancji, nadmiar,
niesamowitej pewności siebie, jak na kogoś,kto ma zaryzykować swoje życie w
grze. Ten gość ma decydującego asa w rękawie, którego nie powinien posiadać ;
Aureliusz zadba o to, by zapamiętać sobie tę informację.
Prowokacja jest niezdarna, słabo kontrolowana, trochę nawet dziecinna;
nic dobrego nie może wyniknąć z tej sytuacji. Dla Aureliusza, najlepszym
rozwiązaniem byłaby niezwłoczna odpowiedź, wbić mu sztylet w oko i
przekręcić ostrze o jedną czwartą, by upewnić się, ze cios jest udany. Niestety,
to nie jest odpowiednia opcja. Dziś musi wygraćna arenie, a nie w jej
przedsionku.
„Hej, mówię do ciebie, iluzjonisto!”
Aurel skrywa swój szyderczy uśmiech. Iluzjonista ? Z pewnością
zniewaga ze strony Mantri, w celu określenia czarnoksiężników z Arkhantii.
Tym lepiej, że nadal uważa go za jednego z nich.
„ Odpowiedz mi, kiedy do ciebie mówię ? "
Tamten zaczyna się denerwować i kopniakiem wysyła mu kolejną
eksplozję piasku.
Aureliusz pozwala mu na to, przed powtórzeniem tej samej sekwencji:
kozia bródka, plucie, spojrzenie. Jeśli będzie kontynuował, to ten kretyn zwróci
na niego uwagę, musi położyć temu kres. Kładzie ręce na zgiętych kolanach,
żeby było jasne, że nie szuka kłopotów.
"Ponieważ twój język też został odcięty ! "
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Nie, ale pokroiłbym twój moimi zębami.
Aureliusz jest w impasie: Mantri, odbierze najmniejszą odpowiedź jako
prowokację. To samo, jeśli pozostanie niemy. Decyduje się na stronniczość.
„Arena to jedyne miejsce, na którym walczę.
- Srasz w gacie, co?
- Założyłem pieluchy, nie martw się o to.”
Aureliusz gra ze strachem. Na szczęście dla niego,jest on starym
towarzyszem, którego sobie oswoił.
Mimo, że ma niewiele ponad dwadzieścia lat, zna już wszystkie aspekty
strachu: obawa przed walką, która elektryzuje, udręka po paskudnej ranie, która
miażdży wnętrzności, strach przed śmiercią, który paraliżuje... lub zamienia cię
w prawdziwą, wojenną maszynę.
O strachu wie wszystko, uczynił z niego sojusznika, przyjaciela,
kochanka. Mimo to, pozostaje on bestią, która ugryzie, kiedy jesteś pewny, że
został oswojony.
Z drugiej strony, Mantri ma trudności z opanowaniem swoich nerwów,
stąd ta potrzeba grania łobuza.
„Mam nadzieję, że nie zostaniemy sparowani, nie chcę przegrać przez
ciebie! "
Tak bardzo jesteś przerażony, że mówisz „przegrać” zamiast „zginąć”.
Aureliusz wzrusza ramionami. Ma też nadzieję, że nie będzie w tandemie
z kimś tak zdenerwowanym. Jest jednak szansa, jeden do czterech, że będą
zmuszeni do współpracy, aby wyeliminować inne duety.
Dla Aureliusza ta zasada skojarzeń jest głupia, pokręcony pomysł, by
odzwierciedlić Wojnę Bohaterów. Jeszcze głupsze jest to, by organizować
zawody w sercu Riftu. Po tym, jak ten obszar został spustoszony pod koniec
działań wojennych, magia i technologia działają tutaj chaotycznie. Im bardziej
sprzęt jest perfekcyjny, im bardziej zaklęcia są złożone, to efekty są bardziej
nieprzewidywalne.
Nikt nie rozumie dokładnie, dlaczego, ani naukowcy ani czarnoksiężnicy,
więc po co tam było budować Appologium? Być może po to, by pozbawić
uczestników ich zdolnosci, aby zmusić ich do polegania, przede wszystkim, na
ich własnych umiejętnościach. Aby nadać pozory uczciwej konkurencji.
Jest to, być może, rola Riftu: aby pokazać,że pozbawieni siły
Arkhańczycy i Mantri, nie są więcej warci niż Fort-Gotensi. Że są oni w zasięgu
zemsty.
„Słyszysz mnie, tchórzu?”, nalega integralny kombinezon.
Szybko jak błyskawica, chwyta Aureliusza za kołnierz koszuli i ciągnie za
nią, aby zmusić go do wstania. Fort-Goten podąża za ruchem, ale pod presją,
tkanina się rozdziera, odsłaniając naszyjnik, który nosi na szyi.
„Umrzesz, draniu. Czy staniesz mi na drodze, czy nie, rozedrę ci brzuch.”
Na poparcie swojej groźby zrywa mu naszyjnik. Podnosi do oczu
połyskującą, bursztynową część, która jest do niego dołączona. Gwiżdże z
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aprobatą, będąc pod wrażeniem blasku kamienia. Chowa ją w pięści, rzucając
prowokacyjne spojrzenie na Aureliusza.
„ Za karę, to zatrzymam.”
Aureliusz nadal nie reaguje, zadawala się skorygowaniem swojej podartej
koszuli. Kontroluje sytuację... na swój sposób.
Sfrustrowany, tamten odchodzi, narzekając, zirytowany przez owada,
którego odpędza wierzchem dłoni.
Bursztyn to najdroższa rzecz dla Aureliusza. Mimo to, w tym momencie,
tajemnica jego pochodzenia jest cenniejsza, woli więc nie reagować.
Wie, jak być pragmatycznym. Albo umrze podczas aballition i ta
kradzież, nie będzie miała już znaczenia. Albo wygrywa. I wtedy odzyska
swoją własność ze zwłok tego czyraka kobolda, kiedy on, Aureliusz, o tym
zdecyduje!
Na razie znowu siada, porusza ramionami, by lepiej oprzeć się o ścianę i
czeka.
Cierpliwe czekanie na odpowiedni moment to coś, w czym ma praktykę.
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Rozdział 3
Historia błędu

> Kanał N°1 | JUNE ∆ Zasoby ludzkie\ © Robodyne >
> Hanzo zwyciężył, na szczęście dla ciebie drogi Intendencie. Wciąż
uważasz, że wygramy Appologium w tym roku?
> Oczywiście, moja droga!
>Wydaje się, że Arkhańczycy nie podzielają twojej opinii, skandując
zgodnie imię ich byłego mistrza.
> Kanał N°2 | FEI ∆ R&D Menedżer \© Lookon-dien >
> To już ostatnia runda, Intendencie, twoja ostatnia szansa na zmianę
zdania...
> Postawić przeciwko Mantri? Jesteś cyberpunkiem, Fei.
> Twój notarialny konserwatyzm, może cię kosztować twoje miejsce w
rankingu Kresusatop 100...
> Doświadczyłem już, bardziej przyprawiającego o zawrót głowy upadku.
> Kanał N° 3 | ALEKSANDER ∆ Ochrona \ © Vezda >
> Zwierzę, ten Hannibal! Powiedzmy sobie, że wiwatują tego kulturystę,
którego mógłbym spłaszczyć jednym uderzeniem pięści!
> Nikt w to nie wątpi, Aleksandrze.
> Żartujesz sobie oczywiście, Intendencie?
>Mniej sobie żartuję, z ciebie, niż z tego Hannibala. I już wyobrażam
sobie, jak paraduje, konfrontując się z tobą i będąc pewnym wygranej.
Tyle że ja, umiem rozpoznać cyberrękę FulgurTM, kiedy taką widzę...
> Niezły okaz, prawda?
> Piękny design przede wszystkim. Vintage jak diabli. Bardzo
„vezdated”.
> Kanał N°4 | HASSAN ∆ Dyrektor Produkcji \ © Blue Dream >
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> Te pojedynki są takie low-tech! Brak inwestycji w produkt, która
mogłaby być wykorzystana. Ani nawet stęchłego zaklęcia, by nas
wyplątać z nudy! Obiecano nam pojedynek na szczycie, między
wspaniałą wiedzą i czarną magią, a mamy tutaj, uliczną walkę. Jestem
rozczarowany.
>Rift modyfikuje promieniowanie kwarcu, wiesz o tym Hassan. „Lowtech, High emotion”, jak mówią cybernetycy.Nic bardziej wzruszającego
niż samotny człowiek w obliczu Śmierci, bez fejerwerków i możliwości
ucieczki, nie sądzisz?
> Podprogram – sprzęganie kanałów N° 1 i N° 3 > otwarcie kanału N° 5 z
Arhaxem ∆ Szef operacji \ © ROMA > dodano archiwum wydania
Appologium N° 12, runda siódma >
> Arhax, dołącz do June, Aleksandra i do mnie. Ty uwielbiasz Arkhantię i
jej czarnoksiężników, jestem tego pewien. A my uwielbiamy twój
cynizm.
>Wiesz jaka jest różnica między Arkhantią a cebulą ?
> Cebulą eugeniczną?
> Kiedy kroisz Arkhantię, nikt nie płacze...
> A kiedy kroimy wasze roboty?
> Nie płaczę, Aleksandrze: Naprawiam.
> Podprogram – sprzęganie kanałów N° 2 i N° 4, dodanie rankingu Giełdy i
klasyfikacji Kresusa >
> Fei, Hassan, może trochę urozmaicimy to zakończenie aballition?
Uwaga, nie mówię o prostym zakładzie. Myślę raczej o wymianie usług:
kto przegra, musi wyświadczyć drugiemu przysługę.
> Kontynuacja, bez względu na zakład!
> Waham się. Jesteś ekspertem od przewrotnych żądań.
> Hassan, mimo to, nie pozwolisz mi samemu obstawiać przeciwko Fei?
Intendent radzi sobie bez problemu, z równoległymi dyskusjami, a także
z pozostałymi piętnastoma kanałami, które jednocześnie ma włączone. Jest
bardzo daleko, od swojego życiowego rekordu, ustanowionego przez
pięćdziesiąt jeden jednoczesnych wymian.
Prawdą jest, że jego IAsystent, bardzo mu w tym pomaga. Wyposażony w
najnowocześniejszy kwantowy chip, starannie sparametryzowany i zasilany
przez setki tysięcy godzin praktyki, jego IAsystent, jest niczym jego, druga
osobowość. Wystarczająco samowystarczalny, dba o zaspokojenie drobnych
prośb, pozostawiając mu czas wolny, by swobodnie poświęcić się rozmowom,
które traktuje priorytetowo.
Intendent to uwielbia.
Wokół niego, na honorowej trybunie zarezerwowanej dla Mantri, zostają
wyświetleni przedstawiciele różnych korporacji. Główny produkt, który
sprzedają, ich ciało, wyposażenie i społeczne postawy, są wizytówką ich
biznesu. Większość z nich, pochłonięta jest ich wirtualnymi rozmowami, odcięta
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od tego co ich otacza, aby lepiej pogrążyć się w MaRzeniach. Intendent, z
ogromną przyjemnością, obserwuje ich na żywo, na własne oczy, zaczynając od
tych, z którymi jest właśnie w trakcie rozmowy.
June przestrzega tematyki Appologium, z długą plisowaną suknią
patrycjuszy, która zakrywa jej nogi aż do kostek, ale która, odsłania opalone
przez lata, ramiona. Ogromne srebrne kolczyki podkreślają jej opaloną cerę.
Obok niej, Aleksander, wygląda jak brutal przebrany za inwestora.
Kwadratowa szczęka szeroka jak czoło, złowrogi wygląd, z roztargnieniem
łamie swoje cybernetyczne palce, wzmocnione albemetem. Z przymglonymi
oczami, spogląda w tym samym kierunku, co jego sąsiadka, przechylając głowę
pod tym samym kątem...Wszystko wskazuje na to, że obserwują kroniki walki
Hannibala.
Nieco dalej, Arhax przybiera inną postawę, znak, że nie podziela MaRzeń
June i Aleksandra. Jego wyraz twarzy trudny jest do zinterpretowania:
zdeterminowany Robot, 60-latek, z twarzą na wpół sztuczną. Lewa strona,
surowe spojrzenie, władczy wygląd i szlachetne zmarszczki patrycjusza. Strona
prawa, cerametowa proteza – ceramiczny odlew na drucianej siatce – która
zastępuje czaszkę od szczęki do czoła, satynowa biel implantu i beznamiętność
jego wyniosłych rysów. Trudno określić, o czym myśli. Z pewnością o
pragnieniu wiecznej chwały...
Intendent zwraca się do Fei, ubranej w Egzoszkielet z ciekłego metalu, z
czarno-złotymi zawijasami, przeplatającymi się, w nieustawicznie zmieniające
się wzory. Wyrażająca przed swoimi sąsiadami, zadowolenie, że Mantris
powróciła do gry. Można byloby uwierzyć, że osobiście uzyskała punkt
wyrównawczy.
Trochę dalej Hassan, w półdługim płaszczu ze świecącymi klapami,
kapiący strumieniami światła z neuronowych implantów, zaciśniętych na jego
czaszce i widocznych, między ciasnymi warkoczykami jego kędzierzawych
włosów. Ma się wrażenie, jakby uczestniczył, w kompletnie zaszyfrowanej
rozmowie ze swoją hierarchią. A może, że jest to podstęp, by oszukać swoich
konkurentów.
Każdy z tych rozmówców, sprawia odmienne wrażenie, niż to, które jest
pozostawione, przez ich wirtualne rozmowy. Intendent, może się założyć, że
żadnemu z nich, nie przyszło do głowy, by na niego spójrzeć. Zobaczyliby, jego
rozbawiony uśmiech, byliby bardziej ostrożni wobec jego pozornej, dobrej
natury.
Wśród innych przedstawicieli obecnych na honorowej trybunie, niektórzy
aktywują swojego IAsystenta, aby wysłać w sieci, prywatną wiadomość lub
oficjalne oświadczenie. Inni dopracowują swoją strategię marketingową,
koncentrując się na Hanzo, którego wykrzywiona maska ma ogromny potencjał
reklamowy.
Genetycy korporacji Kyotech chwalą się: zwycięzca pochodzi z ich
szeregów. Inne style techniczne doceniają wartość Hanzo, przypominając
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jednak, że przed nim, to Cybernetyczka i Robot otworzyli konto Mantris. Jeśli
chodzi o Meditechów, oni twierdzą, że zdobędą decydujący punkt w
nadchodzącej rundzie, a więc, każdy z czterech Techstyli przyczyni się do
zwycięstwa Mantris.
Uwiedzione romantyzmem tej idei, informatyczne media– immersyjne
media – dostosowują filmy do prędkości zrobotyzowanej linii produkcyjnej, a
następnie zalewają sieć. Zakłady online wznoszą się, na niespotykane dotąd
wyżyny, ryzykując zmianą na TOP 10,000 najlepszych w rankingu Krezusa.
Pośród całego tego zamieszania, Intendent traktowany jest, jako przyjazny
i uprzejmy mediator. Mnoży uściski dłoni– przestarzały nawyk, który stał się
jego znakiem rozpoznawczym– wysyła ciepłe uśmiechy i ufne skinienia głowy,
wskazuje rozbawionym palcem każdego drona grasującego wokół, kontynuując
mentalną rozmowę na różnych kanałach dźwiękowych swojego IAsystenta. Jest
przystępny, przyjazny... sąsiad lub idealny kolega.
W zasadzie, taka właśnie jest, jego rola: jest oficjalnym przedstawicielem
Mantris, rzecznikiem NORII, która administruje systemem miasta-kontynentu.
Nikt już nie wie, co oznacza akronim – Nieorganiczne Kłącze Sztucznej
Inteligencji– ale Intendent, o tym pamięta. Jego matka podkreślała zawsze
„Nieograniczne”, jak tylko, któraś z podjętych, politycznych decyzji, jej nie
odpowiadała.
„Intendencie, przywołuje felietonistka, na wielokanałowej sieci, głosem,
którego barwa, jest perfekcyjnie dostosowana, by lepiej przykuć publiczność,
„Jakie są szanse na zwycięstwo Mantris?”
IAsystent skanuje SYTuację rozmówczyni i wyświetla ją na swojej
siatkówce.
∩ IAsystent, rutynowa procedura.
∩ Tożsamość: Liv, kronika.
∩ Współczynnik przekierowań Vids: 61,7%, top 20 profesji.
Kamera Liv przybliża się do Intendenta, bez jakielkowiek potrzeby
bawienia się uniwersalnymi filtrami obiektywu: oliwkowa skóra polityka,
idealnie oddaje światło. Dynamiczny pięćdziesięciolatek, mocny podbródek,
broda i złote, starannie utrzymane włosy, przenikliwe spojrzenie, z kurzymi
łapkami pełnymi wdzięku..., jego zoptymalizowane geny, dają mieszankę
alchemicznej charyzmy, pewności i dojrzałości.
Za pośrednictwem swojego IAsystenta, Intendent otwiera zaszyfrowany
kanał z Norią;
> ®Kanał N° 20 | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
>Zapytanie: konsultacja z obywatelami-akcjonariuszami Mantris.
Pytanie: Czy Mantris wygra dwudziestą edycję Appologium? Wyniki
posortowane według wieku.
Szesnaście milisekund później nadchodzą wyniki .
Intendent również odpowiada na głos.
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„Liv, 58% naszych obywateli wierzy, że, w tym roku ponownie wygramy
Appologium; wynik jest wyższy, wśród osób w wieku 18-35 lat. Mam
tendencję, do posiadania otwartego umysłu, w tych kwestiach: powiedzmy
70%.”
Tuż przed pojawieniem się Liv na ekranie, cybernetyczne tatuaże, które
przebiegają po jej twarzy, automatycznie poprawiają jej makijaż, w zależności
od kąta kamery. Mimo, że, nie potrzebuje ona żadnego retuszu, by pokazać jej
idealny uśmiech.
„W przypadku zwycięstwa, jakiej przysługi dyplomatycznej zażądasz od
Solis, nowej Malkah?”
W ten sposób, chcesz mnie podejść ze swoim zaczepnym pytaniem? Nieźle.
∩ Asystent IA, priorytetowa rutyna.
∩ Analiza kariery Liv.
∩ Jeśli jakość przebiegu jest wyższa niż 90, umieść w ulubionych.
Intendent był w stanie, wydawać instrukcje, z prędkością myśli,
niemożliwością więc było zauważenie opóźnienia w przebiegu rozmowy.
„Przepraszam Liv, ocierasz się o tajemnicę państwową. Jeśli ci
odpowiem, będę zmuszony sformatować twój SIT i wszystkich tych, którzy nas
ogladają. Nie chcesz chyba, żebym cię exSITował, nie byłoby to odpowiednie w
moim wieku, nieprawda?”
Ton jest żartobliwy, dreszcz przebiega jednak przez sieć, bez wątpienia
żartuje sobie. Mimo to, Liv zerka na Połączony System Przekazywania Danych
- SIT, które nosi jako bransoletkę. Mantris dostarcza, wszystkie podstawowe
usługi, swoim obywatelom-akcjonariuszom. Pod jednym warunkiem : mieć
przy sobie - SIT. Pozbawiona tego interfejsu, nie byłaby w stanie się
zidentyfikować, wrócić do domu, transmitować jej filmów lub odpowiedzieć
na konsultacje z Norią... Społeczna kara śmierci, zarezerwowana dla najbardziej
ohydnych zbrodni.
Liv planuje jednak złapać Intendenta, w jego własną sieć: jest przekonana,
że jego dystans jest udawany, że ta widoczna flegma, ukrywa prawdziwe
wyzwanie. Chce poznać cenę, którą zamierza on czerpać ze zwycięstwa.
Zwycięzca Appologium, jest w rzeczywistości uprawniony do żądania od
przeciwnej strony, dyplomatycznej przysługi. Ta przysługa jest przeważnie
symboliczna, pretekst, środek, by dodać więcej pikanterii tej konkurencji.
Dlaczego więc, Intendent, przywiązuje do tego tak wielką wagę? Zagląda do
wszystkich archiwów jej ostatnich wywiadów, niestety nie znajduje żadnej
wskazówki.
Wreszcie Liv się poddaje: rzecznik Norii słynie ze swojego oratorskiego
geniuszu, nie uzyska więc,odpowiedzi na swoje pytanie .Nie chce też,
ryzykować i zrobić z siebie kompletnego głupca. Nie wspominając już o tym, że
jej IAsystent wytycza jej życzenia publiczności: jej słuchacze, nie mogą się
doczekać, siódmej rundy walk, zainteresowanie kwestiami politycznymi jest
niewielkie.
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Liv uwypukla swój uśmiech, szukając odpowiedniej repliki.
„Nic nie „podnieca” mnie bardziej niż walki, które nadchodzą ! Dziękuję
za troskę, Intendencie. I Twoje zaufanie do naszych kolorów!”
Intendent miał zaledwie czas, by wznowić wątek swoich wirtualnych
rozmów, gdy przerywa mu priorytetowa wiadomość: owad-dron, którego wysłał
do strefy oczekiwania gladiatorów, sporządza swój raport.
Skanuje ruchem siatkówki, zsyntetyzowany przez swojego IAsystenta,
przekaz rentgenowski. Kurtis, Meditech klasa S, rozpoznawalny po jego
integralnym kombinezonie, jest jednym z Czterech Mantri zaangażowanych w
decydującą rundę.
Jego wesoły wyraz twarzy, nie zdradza tego, o czym myśli, ale Intendent
wzdycha z ulgą. Postawił sporo na Appologium; mimo że, i wbrew temu, co
mogą myśleć, Fei i Hassan, nienawidzi obstawiać.
Jeśli Mantris wygra, zażąda możliwości eksploatacji, ogromnego złoża
triselenu, zlokalizowanego w Rifcie, niedaleko od granicy Arkhantii, w połowie
drogi między lasem Orcunion a Ścianą Kości. A stawka jest wysoka! Jeśli nie
położy ręki na tej kopalni, to miasto-kontynent może już wkrótce nie posiadać,
wystarczającej ilości baterii kwarcowych do codziennej obsługi logistyki
miasta-kontynentu, dla robotów parowych z cyberimplantami i dostawczych
dronów.
To byłoby po prostu nie do przyjęcia.
Odzyskiwanie triselenu jest tak ważne, że operacja ma nazwę: Minage.
W normalnych warunkach, złożenie takiej prośby, byłoby uważany przez
Arkhantię za afront. Przysługa dyplomatyczne jest czysto symboliczna, byłoby
to obraźliwe, gdyby zrobić z tego polityczną broń. Malek Tornhil nigdy by nie
zaakceptował takiego dyktatu. Z drugiej strony, jego córka...
Szpiedzy Intendenta są precyzyjni: Solis nie ma temperamenut ojca, jest
czuła i źle przygotowana, jej panowanie nie jest stabilne. Jego wysoko
usytułowany kontakt, porusza nawet, kwestię zamachu stanu. Trzeba
wykorzystać okazję.
84,2%. Oto szanse na wygraną przez Mantris Appologium, tak
oszacowała to Noria. Trzeba przyznać, że takie prawdopodobieństwo, nie
decyduje jeszcze o wygranej, ale rzadko kiedy, rokowania nie były tak
korzystne.
Chociaż wszystkie sygnały są zielone, Intendent pozostaje ostrożny. Jako
stary weteran obawia się tego, co wydaje się zbyt proste lub zbyt oczywiste.
Dlatego też, podjął wszystkie środki ostrożności z Kurtisem. Przekonać
kategorię S do podjęcia ryzyka i do zejścia na arenę, to było wyzwanie, które
było w jego zasięgu. Oprócz tego psychologicznego wyczynu, przekupienie
organizatorów, aby Kurtis został wybrany do rundy finałowej, było dziecinnie
proste.
Intendent zrobił wszystko co było w jego mocy, kości zostały rzucone.
Dowód na to : alguazil ogłasza wznowienie konkurencji.
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„Drodzy widzowie, nadchodzi siódma i ostatnia runda! Kto wygra,
Arkhantia czy Mantris? Ta ósemka wojowników, którzy aktualnie wchodzą na
arenę, ... ZADECYDUJE!”
> Podprogram – wszystkie kanały otwarte >
>Zaczynamy przyjaciele. Przygotujcie się, aby mi przedstawić wasze
przeprosiny, obywatele-akcjonariusze, niedowiarki!
Na gigantycznych ekranach, liderzy miasta-kontynentu, są promowani,
dzięki znakomitym animowanym scenografiom. Kurtis, jest przedstawiony
jako wojownik o dzikich oczach, z głową odrzuconą do tyłu, ramionami
rozstawionymi, ryczący jak głodna bestia.
Obrońcy Arkhantii kroczą po piasku areny, każdemu towarzyszy
pochwalny hymn, podejmowany przez całe zachodnie skrzydło. Arkhańczycy,
to śpiewacy obdarzeni tak wielkim talentem, że cztery piosenki, stają się
polifoniczne, powodując wibracje całego Appologium .
Intendent nie jest tym zainteresowany. Cała jego uwaga skupia się, na
jednym z zawodników Arkhantii, na nieznajomym, o blond, ogolony ch z jednej
strony włosach. Jego smukła sylwetka i chód tancerza nadaje mu koci wygląd,
zarówno elastyczny jak i niebezpieczny. Typ gladiatora, którego nie doceniamy.
To niedwuznaczny magnetyzm, wydzielający się z tego wojownika, który
przyciąga jego uwagę.
A to, że jego IAsystent, nie ma żadnej informacji na jego temat!
Żadnego STAtutu, żadnej archiwalnej wiadomości, wizualnej lub
wokalnej, nic.
Szybko skanuje sekwencję zarejestrowaną przez drona, zawiesza obraz,
gdy tylko pojawia się na nim, nieznajomy, skanuje jego sylwetkę i uruchamia
porównanie z bazą danych Norii. Oprócz bazy danych mieszkańców Mantris,
Noria posiada referencje prawie całej populacji Artellium, również Arkhantii.
Co więcej, w tej chwili, drony przelatują nad publicznością pochodzącą z
magicznych terytoriów, rejestrując wszystkie możliwe informacje, w celu
wzbogacenia danych.
Odpowiedź jest niepodważalna: osoba niezarejestrowana na żadnej liście.
Intendent wpatruje się w wojownika, którego wzrok skupiony jest, na
królewskiej loży. Czyżby Malkah ukrywała jakiegoś asa w swoim rękawie,
takiego samego jokera jak on, Kurtisa?
Obojętny na jego wątpliwości, alguazil nadal podnosi temperaturę.
„A oto... SĘDZIA!”
Podobnie jak na początku poprzednich sześciu rund, pojawia się okrąg
ośmiu biczów. Ochrzczony „Sędzią”, w odniesieniu do bardzo starego tekstu, że
mało jest prawdopodobne, aby ktokolwiek, poza Intendentem o tym czytał, a
którego rolą jest, ukonstytuowanie par uczestników, a następnie wybranie
jednego z ośmiu możliwych obszarów gry. Rzemienie, cztery ze skóry i cztery z
metalu, unoszą się aż do nieba i są potrząsane przez podmuch sztucznego
wiatru. Poruszane jak długie fale, wyglądają jak hydra urzekająca swoją ofiarę.
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Nagle bicze pędzą do jednego z konkurentów, tak szybko, że nie da się
śledzić ich ruchów. Słychać tylko ich suchy trzask. Chwilkę później, pary są
utworzone. Uczestnicy, po jednym z każdego obozu, zostają przyzwiązani do
nadgarstków, łańcuchem o długości siedmiu łokci.
Kurtis jest sparowany z nieznajomym. Mmm...
Intendent nie uważa tego za dobry znak. Niemożliwy do zignorowania,
stroboskopwy alarm, zaczyna migać w jego głowie. Potrzebuje jednej długiej
sekundy, by zdać sobie sprawę z tego, że to nie jego instynkt go ostrzega.
To Noria pilnie kontaktuje się z nim na szyfrowanym kanale.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Nieplanowane rozpoczęcie operacji Minage.
> Gówniany gnojek! Anuluj to, jest jeszcze za wcześnie. Muszę najpierw
uzyskać przysługę dyplomatyczną!
> Anulowanie niemożliwe: brak kontaktu sieciowego ze statkiem
powietrznej misji.
> Skąd wiesz, że operacja się rozpoczęła, jeśli nie masz żadnego
kontaktu?
> Dzięki wbudowanej usterce AI. Prawdopodobieństwo nie jest zerowe,
może jest to tylko ingerencja Riftu.
> To żart, prawda?
> Nie używam kanału priorytetowego do żartów. Naśmiewanie się z
ciebie nie ma tu żadnego sensu.
> Kanał 3 | ALEKSANDER ∆ Bezpieczeństwo \ © Vezda >
> Blondynek w skórze, ma naprawdę surową twarz.
Intendent odrzuca wszystkie inne rozmowy, oprócz tej z Archiwistą,
strażnikiem Norii. Aktywuje również swój twarzowy szyfrator, subtelną,
holograficzną siateczkę, która pozwala wyświetlać, specjalny na tę okazję
uśmiech. Nie ma co liczyć na oszukanie kamerki ani uważnego rozmówcy, ale
przynajmniej nikt w loży, nie powinnien zauważyć jego kłopotów.
Co się dzieje ?
Operacja Minage, gotowa jest już od kilku godzin, a on, jest dobrze o tym
poinformowany, ponieważ to on, dał taki rozkaz. Nic imponującego: dziesięć
ciężkich transporterów, dwa statki powietrzne, sprzęt i roboty do ekploatacji
górniczej. Trochę starego sprzętu o ograniczonej elektronice, aby uniknąć
wszelkich poważnych zakłóceń, podczas przemieszczania się przez Rift, tak
szkodliwy dla zaawansowanych technologii. Wyposażenie ograniczone, prawie
śmieszne, to wszystko po to, by nie rozłościć Arkhantii, już i tak upokorzonej,
przez przyznaną przysługę.
Przysługę, której jeszcze nie otrzymał.
Werdykt: sprzedał odłamek kwarcu przed wydobyciem triselenu.
Intendent poddał się zbytniej pewności siebie, wywołanej przez Norię.
Cholerne, gówniane prawdopodobieństwa! Został uśpiony przez pewność
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Archiwisty i jego kohortę z Mantris, powinien był słuchać swojego instynktu
zamiast polegać na komputerach kwantowych.
Zajmie się tym później. Teraz coś innego jest ważniejsze, niż
wskazywanie sprawcy.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Jakie maszyny wystartowały? Wszystkie ?
> Nie możliwe do określenia.
> Zerknij na transmisje filmowe z hangaru, do cholery!
> Brakuje Aiglona 1 i Aiglona 2. Transportery wciąż stoją na ziemi.
> Zgoda. Wyślij Strażnika na miejsce, niech wizualnie potwierdzi.
> Nagrania są formalne, żaden błąd nie jest możliwy.
Intendent ma ochotę wrzeszczeć, że błąd „nie jest to możliwe”, jest już w
toku i na dodatek o kosmicznych proporcjach, ale się powstrzymuje; nawet jego
szyfrator, nie ukryłby takiego wybuchu gniewu.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Sprawdź mimo to. I chcę, żebyście zlokalizowali te dwa statki
powietrzne ! Podążaj zaplanowaną trasą. Jestem gotów założyć się, że piloci
beztrosko zignorowali zaplanowany harmonogram startu, ale odmówili za to,
zmiany planu lotu.
> Rift blokuje geolokalizatory magnetyczne.
>Oczywiście, że zakłóca, nic nie działa prawidłowo na tym
napromieniowanym obszarze! Użyj kamery Appologium i zoomuj we
wszystkich kierunkach. Lecące nad pustynią statki powietrzne, muszą być
widoczne, nieprawdaż?
> Potwierdzam. Proszę czekać... Proszę czekać... Cele wykryte.
> Doskonale. Teraz zidentyfikuj nośnik elektroniki pokładowej i podłącz
mnie do niego. Przerzuć kanał wideo do mojego IAsystenta.
> Słaba jakość, relief nie jest dostępny, przechodzę na obraz w 2D.
To w zupełności wystarczy, aby Intendent mógł monitorować bezpośredni
atak na Ścianę Kości.
Jednym okiem obserwuje incydent na granicy, drugim arenę, gdzie
aballition już zbiera swoje pierwsze ofiary.
Absurdalny błąd zaraz wywoła nową Wojnę Bohaterów. Jeśli Kurtis nie
wygra, Rift może wkrótce rozprzestrzenić się, od wybrzeża do wybrzeża
Artellium..
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Rozdział 4

Pierwszy solista

„Pokaż mi – rozkazuje spokojnie Hannibal.
- Czy nie powinniśmy tego zrobić w obecności Malkah?
- I ujawnić możliwy atak na Arkhantię, w loży, przed tysiącami
świadków, czy to cię nie szokuje?”
Locke marszczy brwi, zaniepokojony. Wszystko wokól niego, zdradza
jego podeszły wiek: jego broda i siwe włosy, jego głębokie zmarszczki, jego
stoicka szata erutyty. Z młodości pozostały mu tylko, silne ramiona, pokryte
wytatuowanymi hieroglifami i uśmiech pełen świeżość, nawet jeśli jego
stanowczy wyraz twarzy pokazuje złe dni.
Hannibal nie ma nic przeciwko niemu: być powiadomionym o tym, że
Mantris przystępuje do ataku, wystarczy, aby zdestabilizować każdego,
zwłaszcza kiedy Appologium ożywia złe wojenne wspomnienia.
Wojownik-czarnoksiężnik czeka, czuje, że Czarodziej Powietrza dał się
przekonać: wibracje ekspresyjne i oddechowe jego stłumionych pomruków, są
tak łatwe do zinterpretowania, jak wstrząsy ziemi. Jeśli chodzi o Lenę i Laurię,
nie trzeba ich przekonywać: instynktownie, wywołały go z Loży królewskiej,
żeby porozmawiać z nim w zbrojowni, która jest na uboczu. Zdając sobie
sprawę z tego, że dyskrecja jest niezbędna.
„Dobrze, dobrze – odpowiada Locke zgodnie z oczekiwaniami. Ale tylko
Malkah może podjąć decyzję.
- Oczywiście. Nie musisz mi tego mówić.”
Trzej Czarnoksiężnicy, którzy przybyli odszukać Hannibala, wymieniają
spojrzenia, przed rozpoczęciem rytuału, który miesza ich magiczne sztuki.
Lena, która mruży swoje oczy w kolorze oceanu, przywdziewa złośliwy
wygląda. Wrażenie jest mylące: wróżbitka jest wojownikiem budzącym grozę, o
czym świadczy jej skórzana zbroja pokaleczona przez ostrza wroga i nigdy nie
żartuje, kiedy mobilizuje magię Wody. Podczas gdy, podśpiewuje niskim
31

głosem, wilgotność otoczenia skrapla się w leniwe łzy, które zlepiając się,
tworząc falisty ekran.
Locke rozpoczyna następnie, diafoniczny śpiew, typowy dla arkhome
Powietrza, który dorzuca głęboki i poważny ton, do lekkiej nuty Leny. Włosy
na jego ramionach, podnoszą się i poruszają, niczym dojrzała pszenica pod
wiosenną bryzą, podczas gdy hieroglify ukierunkowują otaczające powietrze, na
obraz dolin w Sahla. Śnieżnobiałe włókna otaczają sylwetkę uczonego, tkając
gobelin z informacjami, niesionymi przez wiatry z pobliskiej granicy.
Lauria wyciąga z fałd togi swój omenowy pryzmat Światło, poczym
zajmuje swojej miejsce w rytuale. Zasłona, która kryje jej twarz, jest poruszona
oddechem jej zaklęć, powodując wibracje pryzmatu. Nieskazitelna bańka
spokoju otacza ją, biała jak jej skóra i włosy, które wymykają się spod kaptura.
Dzięki połączonym wysiłkom trzech Czarnoksiężników, Ściana Kości
pojawia się w zbrojowni.
Hannibal nie jest zaskoczony tym, do czego zdolni są Czarnokiężnicy, ale
mimo wszystko… Rytuał jest improwizowany, powstrzymywany przez ubóstwo
prany, źródła magii, które Rift uczynił tak niespotykanym jak oaza na pustyni.
Mimo to, obraz jest tak realistyczny, tak żywy, że czarnoksiężnik-wojownik ma
wrażenie, że został przetransportowany na miejsce.
Słyszy, jak Ściana trzeszczy, niczym stawy smoka, rozciągającego się po
przebudzeniu. Czuje wibracje cierni, podtrzymających tysiące szkieletów
ułożonych w stosy, podczas gdy, one rozkoszują się rosą. Długie łodygi
pęcznieją jak żyły rozgniewanego potwora, poruszają zwłokami, powodują
zgrzyt cierni o kości, które drapią.
Hannibal dobrze zna ten potężny wał, który strzeże granic Arkhantii. Jego
ojciec był pierwszym kapitanem odpowiedzialnym za jego obronę.
Wysoka na trzydzieści łokci i szeroka na siedem, ściana z kości i cierni
jest szczególnie onieśmielająca. Taki był cel Czarnoksiężnikow, którzy ją
zbudowali.
Wojna Bohaterów dopiero się skończyła, wystarczyło więc wykorzystać
pole bitwy. Czarnoksiężnicy uruchomili magiczny rytuał, jeden z
najpotężniejszych w historii Arkhantii. Setki tysięcy trupów, żołnierzy i
stworzeń, ludzkich i potworów, znalazło się w pułapce zaczarowanej roślinność
i zgromadzone zostało na potężnym wale, który Czarnoksiężnicy, z mrożącą
krew w żyłach dosłownością, ochrzcili Ścianą Kości.
Jako dziecko Hannibal patrolował ścieżkę wartowniczą, bawiąc się w
żołnierza, by ojciec mógł być z niego dumny. Pamięta strach, który czuł, zbyt
silny, by go uciszyć, zbyt haniebny by go zdradzić. We wnętrznościach wału, na
tym cmentarzu pod gołym niebem, zgrzytanie rozprzestrzeniało się złowrogimi
echami, zwierzęcym rykiem. Przy porannej mgle, która przywoływała oddech
zwierzęcia, można by sądzić, że szaniec żyje.
Gdy tylko zdał sobie sprawę z tego, że Ściana przesuwa się sama, by
dostosować się do niebezpieczeństwa, które jej zagrażało, już nigdy więcej nie
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odczuwał strachu. Te złowrogie wstrząsy, te agonizujące konwulsje, nagle
wydawały się mniej przerażające. Były to pierwsze echa Ziemi, które wyraźnie
odczuwał, odległe wibracje wysłane przez legendarnych ku skałom, sygnał,
który arkhome mu przekazywał, by go przekonać do zapoznania się z magią.
Dziś, Ściana Kości jest atakowana.
Na ciekłym ekranie, lekka bryza, której barwy uległy rozkładowi przez
pryzmat,wyświetla scenę oczami olbrzymiego orła. Dwugłosowy śpiew Locke,
wiernie odzwierciedla dźwięk piór lewiatana. Przestworza, po których dryfuje
na wietrze, przeplatane są niesamowitymi piskami. Wyraźnie prowadzone przez
zaklinacza Natury zwierzę, zbliża się do dwóch latających, ogromnych maszyn,
mrocznej parodii wdzięcznego drapieżnika.
Promień żarzącego się ognia wyłania się nagle, z jednego ze statków
powietrznych. Przebija głowę orła na wylot, wiercąc dziurę większą niż pięść.
Zabite w locie zwierzę spada jak masa, płacząc łzami dymu, jego pióra spalone
przez ciepło.
Nie ma już żadnej wątpliwości: Mantris atakuje granicę Arkhantii.
Hannibal jest oburzony, poruszany wściekłymi falami, jak wulkan
ogłaszający swoją erupcję. Pomimo tego, panuje nad swoją reakcją, rozszerza
swój wybuchowy potencjał, by stłumić wstrząsy. Jako doświadczony czarodziej,
używa swojej wewnętrznej presji, by zamknąć swoje uczucia w blasku
oszlifowanego diamentu. Drogocenny skarb, który wydobędzie z własnych
głębin, w dniu, kiedy będzie musiał rozpruć mocną zbroję przeciwnika.
Spokojny i solidny jak góra, obserwuje co bedzię dalej.
Na Ścianie organizowane są siły obronne. Czarnoksiężnicy zgromadzeni
na wale,wyczarowują dwa ogromne kamienne golemy.
Pomimo odległości między granicą a Appologium i mimo prędkości
wiatru, nosicielem informacji, Hannibal czuje niesamowitą osmozę z tymi
gigantami. W jego oczach, są czymś więcej, niż zespołem skał połączonych
magią. Są żywi, granit chrzęszczący od poruszania, użycza im głosu, zaklęcie,
które ich ożywia, ozdabia ich cerę brązem pełnym życia, kamień pęka, by
narysować im zdeterminowane oczy i rozszalałe usta. Z krótkimi nogami i
pięśćmi przyciśniętymi do ziemi, wyglądają jak małpy. Z wyjątkiem tego, że
każdy z nich, ma wysokość wzgórza.
Jeden z golemów chwyta ogromny głaz i miażdży go w rękach.
Niewiarygodnie szybkim gestem, jak na stworzenie tego rozmiaru, wyrzuca
deszcz kamieni na powietrzne statki.
W urządzenia uderza grad gruzu. Z metalicznym zgrzytem, gondola
jednego z silników ustępuje. Uwolniony silnik, odłącza się i rozbija w deszczu
błyskawic. Hannibal drga z satysfakcją, w harmonii z ziemią i miejscem
uderzenia.
Jak mrowisko rozgrzebane przez bachora, statek powietrzny pozbawiony
silnika, wypluwa rój mechanicznych sylwetek, które skaczą w czasie lotu.
Roboty, domyśla się Hannibal. Tylko niektóre z nich, nie zostały całkowicie
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zniszczone podczas upadku, inne kończą z wypatroszonymi wnętrznościami jak
owady z pancerzami zmiażdżonymi u podnóża.
Pod koniec krótkiej, przegranej z góry bitwy, latająca maszyna, w
nieopisanym szeleście metalu, zalicza twarde lądowanie, poczym znika w
trzaskającej energią eksplozji.
W drugim urządzeniu roboty, z nadprzyrodzoną synchronizacją, zarzucają
broń na ramiona. Strzały trafiają w cel, ale kamienne stworzenia są z innej gliny
niż olbrzymi orzeł. Skała się kruszy, niektóre fragmenty odpadają, ale dwa
golemy nie odnoszą większych obrażeń.
W przeciwieństwie do Hannibala, wyszydzana technologia Mantris nie
może powstrzymać swojej wściekłości. Z sykiem osaczonego węża, pocisk
ziemia-powietrze startuje, trzęsąc statkiem powietrznym. Potrzebuje mniej niż
dwie sekundy na pokonanie kilometra, który dzieli go od celu.
Podczas uderzenia, w klatce piersiowej golema tworzy się krater. Dziura
pochłania pocisk, poczym zamyka się tuż za nim. Hannibal ma wrażenie, że
amunicja wbija się w jego ciało jak czubek strzały, gorący i ostry. Głowica
bojowa wybucha wewnątrz kamiennego korpusu. Skanalizowany wybuch
detonacji wychodzi przez szeroko otwarte usta potwora.
Ostatkiem sił, golem odsyła strzał z powrotem do nadawcy, poczym
rozrywa się na kawałki.
Złapany w podmuch wybuchu, statek powietrzny zostaje podrzucany we
wszystkich kierunkach. Tym razem bardziej ostrożne roboty, katapultują się
przed katastrofą. Oddział zostaje zawieszony pod przedziałem pasażerskim,
zaangażowany w szalony zjazd na linie. W ciągu kilku sekund, roboty lądują na
ramionach drugiego golema, które, okazują się być wystarczająco szerokie, aby
je wszystkie pomieścić.
W obojętnych oczach Hannibala ich podobieństwo do kleszczy staje się
niemal oczywiste,.
Natychmiast przechodzą do ofensywy. Strzałami z bliskiej odległości,
udaje im się, odciąć prawą rękę golema, która spada na ziemię w trzasku gruzu.
Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, golem obraca się i wykrzywia, by
uderzyć w swoje ramiona pozostałą ręką, tak szeroką, jak ciężki rydwan.
Roboty, jeden po drugim, są zrzucane lub zmiażdżone. Działanie zbyt wolne i
niestety nieskuteczne. Hannibal dałby wszystko, by móc użyczyć kamiennej
górze trochę jego zręczności.
Lepiej uzbrojony i opancerzony robot, prawdopodobnie szef oddziału,
staje na szczycie czaszki. Przygważdża lufę swojej broni do skały i strzela
seriami. Hannibal wstrzymuje oddech. Jego własna czaszka jest nagle
przepełniona urojonym bólem, zrodzonym z echa wibracji między dwoma
braćmi Ziemi. Promienie czystej energii, wywiercają krater w głowie
kamiennego olbrzyma, co kończy się jego rozpadem, w cichym, stoickim
krzyku agonii.
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Pozbawiony magii, golem spada z hukiem klifu rozciętego przez erozję.
Nadzorujący robot skacze, wspierając się na spadających skałach, surfując po
nich jak po stabilnej fala. Kończy swój manewr pełnym gracji skokiem i ląduje
poza piargiem, na zgiętych kolanach i dłoniach przygwożdżonych do podłoża,
aby lepiej rozłożyć nacisk.
Otwórzyć szczelinę i zamknąć ją na tym przeklętym robocie, oto co
chciałby zrobić Hannibal, pochłonąć go w mściwych ustach Ziemi. Pomimo siły
tego pożądania, udaje mu się po raz kolejny powstrzymać się. Mimo to,drży
niczym nakładające się tektoniczne płyty, w powolnym tysiącletnim tempie,
właściwym dla nieśmiertelnych elementów.
Nadzorujący robot może się tym wszystkim chwalić, ale jego zwycięstwo
jest tylko pozorne. Nawiedzona przez starożytne zaklęcia, Ściana Kości
uruchamia ciernie, by wyłapać ostatnie ruchliwe roboty i zmiażdżyć je,
cuchnącymi szczękami szkieletów jej przodków.
Tchórzostwo generała Mantris rozbłyska w biały dzień : szef rzuca się na
linę, wciąż zwisającą ze statku powietrznego, przyczepia się do niej i unosi w
powietrzu, zwisając pod maszyną, która się oddala.
Choć tak zuchwały, atak zakończył się porażką: Mantris zostaje zmuszona
do żałosnego odwrotu.
Odpowiedź Arkhantii musi być bezwzględna.
„Kiedy te wydarzenia miały miejsce?”, pyta Hannibal.spokojnym tonem.
-Tyle czasu, ile potrzeba było by, wiatr dotarł tutaj”, odpowiada mu
Locke. Dziś nie wieje zbyt mocno.
- Dobrze. Poinformuję Malkah.
- Abalittion jeszcze się nie skończyła” — napomyka nieśmiało Lauria.
Precyzja jest zbędna. Hannibal nieustannie postrzega zamieszanie w
walkach. Nawiasem mówiąc, jeden z gladiatorów z Mantris, sądząc po jego
wzorcu wibracyjnym, właśnie umarł: jego częściowo mechaniczne serce, nagle
się wyłączyło, upadając na ziemię.
„Informacja nie może czekać, decyduje kolos.
- Zamierzasz jej to powiedzieć przed dynastami?” – zastanawia się Lena.
Myślałam, że wolałbyś tego uniknąć?
- Czy możesz potwierdzić, że ten atak pozostanie jedyną ofensywą? Że
Mantris nie jest w trakcie wkraczania do lasu Orcunion?”
Nozdrza Leny rozszerzają się z irytacji, nie podoba jej się,wojskowy ton
Hannibala.
„Niestety, przyznaje, nie mogę.
„A ty, Locke?”, sprawdza kolos, zwracając się do czarnoksiężnika.
- Również nie.”
Locke wygląda na wyczerpanego, podobnie jak Lauria i Lena. Cała trójka
musiała sięgnąć do swoich rezerw, teraz potrzebują złapać oddech.
Hannibal również odczuwa niedobór prany. Odczucie tak samo fizyczne,
jak piasek prześlizgujący się przez palce. Legenda głosi, że Rift tłumi magiczne
35

moce. To tylko mit, łatwe wyjaśnienie dla ograniczonych umysłów. W
rzeczywistości to zniszczenia wojenne, osłabiły pranę. Magia nie znika, jest
bardziej mglista, jakby stała się nieuchwytna. Czarnoksiężnik znajduje się w
skórze uczonego, którego wzrok się pogarsza: wciąż umie czytać, ale jego oczy
nie pozwalają mu widzieć.
Hannibal odrzuca swoje myśli skurczem ramion.
„Wasza trójka wykonała dobrą robotę. Locke, czy masz dostępne
smoczki? Doskonale, więc wyślij je na miejsce, aby sprawdzić, czy Ściana
Kości nie potrzebuje czegoś. Jeśli chodzi o mnie, wracam do loży.”
Po przytłaczającej ciszy zbrojowni, odnaleźć się ponownie, na strzelistych
wyżynach areny, to jakby dostarczyć sobie ogromną dawkę napięcia. Hannibal,
nigdy nie przestał odczuwać na swoich kościach, niepokoju aballition, które
absorbuje, słysząc zgiełk tłumu, bez możliwości rozwikłania rozmów. Niemniej
jednak, imponujący majestat Appologium i wściekłość walczących, którz
yryzykują życiem dla ostatecznego zwycięstwa, to właśnie to co, nadaje
przedstawieniu zupełnie nowy charakter.
Hannibal ignoruje przedstawienie i rozgląda się za Solis. Siedząca na
swoim miejscu, z odpowiednią gracją, nie może powstrzymać się od
dyskretnego stukania w podłokietniki, uderzając w rytm walk, jakby aranżowała
gesty gladiatorów. Czasami, szybkość jej palców zwiększa się, w nadziei na
udany unik; innym razem zawiesza swój lot, ogarnięta grozą śmiertelnego ciosu.
Hannibal jest zaskoczony taką empatią wobec losu zawodników. Widzieć
krew przelaną w swoim imieniu, czy to nie przywilej Rzeźbionego Tronu?
Kiedy wojownik z jej obozu, umiera za Arkhantię, powinno to być odczuwane
jako zaszczyt. Nie trzeba obawiać się o swoje życie, bać się lub być skromnym.
Ono powinno być ofiarowane dla Malkah, która musi je przyjąć wlaśnie w ten
sposób: jako prezent i chluba.
Poczucie, że Solis nie jest gotowa, aby rządzić, dogłębnie go
destabilizuje. Czuje haniebny harpun wątpliwości, który zanurza się w jego
ciele. Chciałby go wyrwać, chciałby w to uwierzyć.
Gdy szuka sposobu, by zbliżyć się do niej z dyskrecją, Solis wstaje, by
podejść do stołu zastawionego wyrafinowanym jedzeniem z Arkhantii: serami
ze Szczeliny, a skończywszy na owocowych galaretkach, skoncentrowanych
przez czary, bezpośrednio na drzewach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Wykorzystuje okazję, by znaleść się na jej wysokość, przechodząc przed jej
osobistą strażą, bez wywoływania niepożądanych dzialań. Hannibal prawie
chciałby, żeby się odważyli unieść brew, żeby rozstrzygnąć spór, który istnieje
między nimi. Jednak ValRed, kapitan trójki żołnierzy, jest zbyt sprytny, by dać
mu taką szansę.
"Czy chcielibyście coś zjeść?"
Uprzejmie, Solis zwraca się do dynastów, chcąc usłużyć im osobiście.
Ruchem głowy i znakiem ręki, odmawiają uprzejmie, żołądki są zbyt ściśnięte
przez oczekiwanie i przez trwogę, aby poradzić sobie z trawieniem. Jeśli
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wyrozumiałość Malkah mogłaby wyglądać na siłę, Hannibal interpretuje to
raczej jako bezpretensjonalność, a nawet zaślepienie. W każdym razie nic, co
pozwaliłoby skonsolidować jej powagę.
Zadziory wątpliwości utrzymują się.
„Malkah…
- A ty, mój drogi Hannibalu: weźmiesz coś słodkiego, prawda?
- Nie, dziękuję. Chciałbym coś…
- Jak sobie życzysz – przerywa Solis. Jeśli o mnie chodzi, wezmę sobie
owoc.”
Hannibal spogląda w kierunku dynastów z daremną nadzieją usunięcia ich
na bok, samym tylko sposobem jakim na nich patrzy. Kiedy powraca do Solis,
zastaje ją obierającą swój owoc srebrnym nożem.
„Najwyraźniej, masz coś bardzo ważnego do przekazania, Hannibalu.
Mów. Tak samo jak ja, dynastowie nie mogą być trzymani w nieświadomości.”
Wydała rozkaz, nie podnosząc wzroku znad skórki, która wydłużała się,
jak wyrzeźbiona koronka, na krawędzi noża.
„Wydaje się, że…” W obliczu beztroski Solis, wahanie Hannibala
ustępuje brutalnie, tak jak pęknięcie w sercu głazu.
„Mantris atakuje Ścianę Kości!”
Oszołomieni komunikatem, dynastowie wymieniają między sobą
zdumione spojrzenia, przechodząc od sąsiada do sąsiada, kręcąc się jak turbiny
wiatrowe. Niektórzy wstają, kierują się ku wyjściu, siadają ponownie, żaden nie
wie co ma robić. Ożywione nowym zabójstwem wiwaty publiczność wydają się
podwajać chaos, który szaleje w loży.
„Co to za atak? pyta Solis ze spokojem.
Jedynie, bardziej widoczne nacięcie na owocu, który obiera, zdradza jej
zaniepokojenie.
Jako były żołnierz przyzwyczajony do sporządzania raportu, Hannibal
przedstawia, szybki i zwięzły przegląd tego, co objawił mu rytuał.
„Jeśli dobrze zrozumiałam, podsumowuje Solis, napaść została odparta i
na razie nie obserwuje się żadnej innej inicjatywy. Zgadza się?
- Tak, Malkha.
- Dobrze. Wobec tego, pośpiech jest względny. Jest on tylko, szokiem po
zaskoczeniu. Nic nie zmusza nas do działania bez zwłoki, ani bez myślenia.
- To wszystko? Nic nie zrobisz?, daje się ponieść emocjom Alokah,
dynasta Orkunionów. Przypominam, że moje terytorium ciągnie się wzdłuż
granicy i nie jest chronione przez bastion!”
Solis staje twarzą w twarz z Alokah, czlowiekiem, który wygląda jak
duch, z bladą skórą i białymi, zaczesanymi do tyłu włosami i szarymi oczami,
jaśniejszymi od popiołu. Jego czarny aksamitny płaszcz, haftowany srebrnymi
nićmi, stwarza uderzający kontrast, umiejętny – i niezbyt subtelny – sposób,
wcielenia się w postać charyzmatyczną i przerażającą.
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Malkah nie daje się oszukać. Kieruje swój nóż, aby wskazać dynastę,
ostrze ociekające gęstym sokiem, który różni się od krwi tylko pomarańczowo
żółtym kolorem.
„Przypomnij sobie, z kim rozmawiasz, Orcunionie. Co sobie myślisz?
Uważasz, że jestem bojaźliwa? Wręcz przeciwnie! Jestem oburzona, wściekła i
zdeterminowana, by domagać się odpowiedzialności. Ale co ? Czy powinnam
wysłać żołnierzy do Mantris na rozlew krwi, bez przemyślenia? Nie wiedząc nic
na temat sytuacji, bez rozpatrywania przyczyn i nie zważając na konsekwencje?
Chciałbyś zobaczyć, jak reaguję jak jeden z ich automatów? A jeśli ten atak był
tylko pułapką? Jeśli incydent został wywołany przez kohortę, powiedzmy
buntowników, którzy chcą rozpętać wojnę, której Noria nawet nie chce?”
Podbudowana przez jej słuszny gniew, Solis skanuje innych dynastów,
aby włączyć ich do dyskusji.
„Wszyscy wiecie, równie dobrze jak ja, jak bardzo, sprzeczają się
obywatele-akcjonariusze, rozdarci między ich niekompatybilnymi stylami życia.
Ich techno-style są rywalizującymi koncepcjami, podczas gdy, nasze arkhomy
są tylko odmianami tej samej całości. Drodzy Dynastowie... nie powtarzajmy
ich błędu.”
Malkah gapi się na dynastów swoimi hipnotycznymi, fioletowymi
oczami, rzuca im wyzwanie odrzucenia ręki, którą do nich wyciąga. Nikt z nich,
nie odważy się, zrobić tego jako pierwszy.
" Świetnie. Oto, co powinniśmy zrobić: wrócić na nasze miejsca, wspierać
naszych mistrzów by wygrali, i wykorzystać przysługę dyplomatyczną, aby
zażądać wyjaśnień od Mantris.
- Ale… – próbuje Hannibal.
- W międzyczasie, Hannibal, liczę na ciebie, byś przyniósł mi namacalny
dowód rzekomej napaści.
- Dowód ? Czy rytuał nie wystarczy?
- Jesteśmy na Rift, niestety, magia nie słynie tutaj z niezawodności.
- Ośmielili się zaatakować Ścianę Kości!” Drogą ladową, to tam
dorastałem!”
Wstrząśnięty, Hannibal w końcu się załamał. Diament frazowany z jego
uczuć, stał się żyłą pod wpływem nagromadzonych frustracji, do momentu,
kiedy ostateczny ruch Solis, zamienił go w kopalnię odkrywkową.
Solis nie pozwala na takie zuchwalstwo.
„Jak wiesz, do szlachty, a nie do Czarnoksiężnikow należy, osądzić te
sprawy. A propos, gdzie są Faworyci? Nie widzę żadnego, nawet Tumula.”
To cios poniżej pasa. Bezużyteczny. Oczywiście, że nie ma tutaj
Faworytów, ani Czarnoksiężnika Ziemi ani innych: nie zmusza się spragnionej
osoby do przejścia przez pustynię bez powodu. Solis jeszcze nie skończyła.
„A może zagram dla ciebie na sakralnym Lithoforze, byś przypomniał
sobie, lojalność, którą przysięgałeś Rzeźbionemu Tronowi, po porozumieniach
Cruset?”
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Tego już za wiele. Hannibala ogarnia potężny dreszcz, wyrazista fala,
która biegnie wzdłuż jego kręgosłupa i która skręca mu szczęki. Jego irytacja
zamienia się we wściekłość, przechodzi przez niego niczym trzęsienie ziemi,
która…
… która jest złogodzona prostolijną dłonią, delikatnie położoną na jego
piersi. Delikatna biała skóra Solis kontrastuje z hebanową skóra Hannibala,
długie, pełne wdzięku palce artysty z szorstką i pokrytą bliznami muskulaturą
kolosa.
Czego góra nie potrafiłaby powstrzymać, Solis załagodziła jednym
gestem.
Wreszcie zrozumiał, co się właśnie wydarzyło. Teraz, gdy odzyskał swój
spokój, lepiej dostrzega subtelne wariacje w echu emitowanym przez Malkah.
Zmuszona do zabawy z zachciankami dynastów, o akcentach płaczliwych
skrzypiec, musi też się zmagać z dudniącym basem Appologium i bębnami
wzywającymi do broni. W tej delikatnej partyturze, deklaracje Hannibala,
grzmiące jak mosiądz, były tu niepotrzebne.
Hannibal znajduje w sobie siłę, by zaakceptować swoją rolę w tej
orkiestrze prowadzonej przez Malkah. W końcu pragnął, by potrafiła sprostać
swojemu zadaniu, musi więc oddać się do jej dyspozycji. Pomylił się co do niej,
tym bardziej ją teraz podziwia.
Wraca więc, jego instynktowna potrzeba, granicząca bardziej z
własnością niż z ochroną, to uczucie wgniecione w szpik jego kości: Hannibal
chce być dla Malkah jej pierwszym solistą. Pierwszy stanął u jej boku, był
wierną skałą, pogłębiony dla niej, by mogła znaleść w nim schronienie, gdy
ojcowski huragan ją krępował.
Bez względu na wszystko, co mógł powiedzieć i czego mógł się
spodziewać, w głębi duszy chciałby, by nic się nie zmieniło. By Solis nadal
polegała tylko na nim.
Ukryta przez imponującą posturę Hannibala, Solis może wypowiedzieć
dyskretne „dziękuję”, które wspiera promiennym uśmiechem.
Chwila minęła, a Solis blednie w cieniu Malkah.
„Dobrze – powiedziała na głos – jest to oczywiste, że się zgadzamy,
wróćmy więc na nasze miejsca. Część naszej strategia jest właśnie pisana, nie
traćmy jej z oczu.”
Na zewnątrz loży, w furii uwolnionej publiczności, w centrum
podeskcytowanego Appologium, na wrzących piaskach areny, wojownicy
Arkhantii przypominają Hannibalowi, że jego nadzieje szybko zostaną
rozwiane.
To na nie liczy dziś Solis i nie tylko na niego…
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Rozdział 5

Glif

„Uwaga”
Aureliusz odwraca głowę. W tym samym momencie, kula gwiżdże nad
jego uchem, rozwiewając w czasie biegu jego włosy.
„Co ty robisz ? "
Jego partner w integralnym kostiumie jest wściekły.
"Ruszaj się, pluskwo, dalej".
Zchowany za swoję tarczą, unika kolejnej kuli, która rozbryzguje się w
brutalnym odbiciu.
„Na co do diabła czekasz? Złap chociaż jedną”
Aureliusz ma w końcu przebłysk, szok, który go budzi w środku walki.
Pozwolił uśpić się hałasem otoczenia i powtarzającym się uderzeniom. Na kilka
sekund stracił kontakt z rzeczywistością. Pilna jest ocena sytuacji.
Dookoła niego huczy chaos. Dziesiątki kul odbijają się we wszystkich
kierunkach, zwinne jak pociski, zabójcze jak strzały. Czuje zapach burzy, która
zaraz rozbłyśnie, czuje też zapach strachu i metalu. Słyszy krzyki, świst
pocisków i piskliwe dźwięki. W wystroju dominują, krwista czerwień i surowa
czerń.
Wszystkie te informacje padają w tym samym czasie, mącą jego zmysly
i jego umysł. Próbuje kanalizować ataki i stara się je uporządkować.
Niezbędne jest stworzenie obrazu, który ma sens.
Wirtualnie, zostali przerzuceni do Doliny Ognia, w sam środkek erupcji
wulkanu, w wystrój czarny od sadzy i świecącej czerwienią lawy. Siódmy krąg
Piekła, to konkurencja wybrana przez Sędziego. Symulacja jest tak realistyczna,
że czuje ciepło magmy i sejsmiczne wstrząsy ziemi.
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Słychać pohukiwania harpie, strażniczek tego miejsca. Lecą w chmurach
popiołu, by wyłonić się, jak widma z koszmaru. Ich pazury rozdzierają ciała i
łapią kule w locie, aby natychmiast je odrzucić. Ich kobiece twarze wyją
okrzykami czystej nienawiści.
Spośród ośmiu uczestników konkursu, pozostały już tylko trzy pary,
włącznie z nimi.
Jego partner, dokłada wszelkich starań, aby chronić ich swoją tarczą,
ciężkim bastionem, którym skutecznie włada.
Aureliusz potrzebował zaledwie dwóch uderzeń serca, aby sporządzić
obraz sytuacji. Za długo, o wiele za długo, kiedy zależy od tego twoje życie.
Straszny ból znieczula jego lewe ramię, promieniuje na jego rękę i klatkę
piersiową. Kątem oka widzi swoją zmieniajacą kolor zbroję. To oznacza, że cel
jest zatwierdzony. Unikając pazurów spadającej na niego harpie, zadaje sobie
pytanie, czy został trafiony jeszcze gdzieś indziej.
Tuż za nim, potworne zwierzę nabiera wysokości, chwyta kulę, która
właśnie od niego się odbiła i odsyła ją z powrotem na jego plecy.
„Dwa trafienia z rzędu”, cieszy się zarządca.
Jego głos rozbrzmiewa po całym Appologium, jak zwiastun śmierci.
„Para Aureliusz- Kurtis jest na złej pozycji, tandem jest przyciśnięty do
ściany. Jeszcze jeden strzał, w ostatnią tarczę na jego torsie i czeka ich
eliminacja!!”
Czas przejąć kontrolę nad sytuacją.
"Kurtis, pozostań przede mną .”
Aureliusz, po cichu dziękuje alguazilowi za to, że podał mu imię partnera,
poczym przykleja się do swojego obrońcy, brzuchem przygwożdżony do jego
pleców.
" Ech ! Co w ciebie wstąpiło?
- Dopóki pozostajemy razem, moja klatka piersiowa jest nietykalna.
- Kapujesz.”
Kurtis kuca za swoją tarczą, która trafiona trzema nowymi kulami,
wystrzelonymi w serii, brzmi jak bęben.
„W ten sposób nie wygramy!
- Najpierw eliminujemy konkurencję.”
Aureliusz obserwuje otoczenie przez ramię Kurtisa. Żywe, krótkie
spojrzenia, nigdy nie tracąc z oczu wirujących harpie.
„Oni pierwsi.”
Wskazuje na Rudobrodego wojownika, który jest w tandemie z kobietą o
fioletowych włosach. Dzięki swojej skrzydlatej zbroi,wojowniczka kłóci się z
harpie, o kule na niebie. Znaleść rozwiązanie u źródła, to naprawdę dobry
pomysł, zwłaszcza że chimery skupiają się na zawodnikach, a nie na tym, co lata
dookoła nich.
Mantri, ma jednak trudności z utrzymaniem wysokości. Jej zbroja nie
działa poprawnie, jej generatory migają, jakby miały się popsuć.
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„Ok. Jaki jest plan ataku? ”
Aureliusz wyciąga palec przez ramię Kurtisa, nadając kierunek jego spojrzeniu.
„Rudobrody, wspiera dziewczynę, zostawiając jej pole manewru.
Zablokuj ją i skończy na końcu smyczy.
- Przyjąłem. Akcja!!”
Bez żadnego ostrzeżenia, Kurtis zaczyna wirować. Aureliusz podąża za
jego krokami, pozostając cały czas w kontakcie, by chronić swój ostatni cel.
Ta technika byłaby bardziej skuteczna, gdyby mogli to przetrenować,
chociaż szał abbaliton, częściowo opiera się na spontaniczności i improwizacji
uczestników. Co więcej, pojawiają się zachęty, widzowie i hologramy,
eksplodują, bucząc i wspierając jednocześnie.
W tym zamieszaniu i zgiełku, trudno jest zachować panoramę. Zwłaszcza
że, przez ponad połowę czasu, musisz mieć uniesioną głowę. Rudobrody nie
widzi, jak pędzą w kierunku jego pleców.
Fioletowo-włosa kobieta dostrzega niebezpieczeństwo, to kolejna zaleta
jej powietrznej pozycji. Chwyta kulę, która kręci się w jej rękawiczce i
natychmiast ją odrzuca. Skupiony na swoim celu Kurtis, nie broni się swoją
tarczą. Kula uderza w ramię Aureliusza, bez zdobycia dodatkowego punktu.
Mimo to, ból jest piekący. Aureliusz porusza swoim ramieniem, nie może
pozwolić, by zdrętwiało.
Znajdują się około dwudziestu łokci od Rudobrodego.
Kobieta, upiera się przy swojej strategii. Przechwytuje kolejną kulę tuż
przed harpie, poczym wytycza jej kierunek i celuje w pierś Aureliusza.
Nafaszerowany adrenaliną przewiduje atak. Chwyta pocisk rekawiczką, który
odbija się niestety. Łapacz nie pozwala na zachowanie kuli, a tylko na zmianę
jej toru. Aureliusz, zapamiętuje sobie tę informację.
Fioletowo-włosa znów próbuje swojej szansy. Zapomina poinformować o
tym Rudobrodego, który tak naprawdę, nie jest dla niej prawdziwym partnerem.
To błąd.
Gwałtownym ruchem ramion, Kurtis uderza w niego swoją tarczą.
Wojownik widzi nadchodzący cios, ale zbyt późno. Zwala się z nóg.
Kurtis ląduje na jego brzuchu. Aureliusz towarzyszy jego ruchom, jak
tancerka. Wykonuje zwrot na plecach Kurtisa i znajduje się brzuchem przy
ziemi, na poziomie głowy Rudobrodego.
Owija łańcuch wokół szyi wojownika i pociąga.
Rudobrody próbuje kopnąć, ale Kurtis bezlitośnie blokuje go swoją
tarczą. Nie zwalniając przycisku, Aureliusz uderza go kilka razy w gardło,
miażdżąc tchawicę-tętnicę. Nie ma czasu czekać, aż tamten się udusi. Wojownik
umiera, nie rozumiejąć co się wydarzyło.
W powietrzu, Fioletowo-włosa próbują się oddalić. Przytrzymywana
przez nadgarstek, jest jak przynęta na końcu liny. Gdyby była mobilna, to
mogłaby odsunąć się od harpie; niestety nie było to niemożliwe, ponieważ, jej
pole działania było zredukowane. Trzęsie się, krzycząc z wściekłości.
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Nowy błąd.
Harpie, skupiają swoją uwagę na kobiecie o fioletowych włosach, która w
końcu zastyga. Zbyt późno.
Scena zawiesza się na chwilkę. Mantri, Aureliusz, Kurtis, publiczność,
wszyscy wstrzymują oddech, w oczekiwaniu na reakcję harpie.
W tym samym momencie, pędzą one, na Fioletowo-włosą i ćwiartkują ją
w efuzji krwi i wnętrzności.
Aureliusz znajduję się tuż pod tą rzezią. Zakopuje swoją głowę w piasek,
aby chronić oczy przed potopem ; flaki spadają wokół niego z odgłosem mokrej
liny, krew atakuje go swoim metalicznym zapachem. Potem, słychać już tylko,
głuchy łomot zwłok spadających na ziemię.
Uchyla się od krwawego deszczu jeszcze przez sekundę.
O sekundę za długo.
„Dziękujemy za prezent...”
Głos jest bystry, prawie radosny. Druga para, która wciąż jest w
rywalizacji, staje przed nimi. Za czarodziejką Wody, widać sylwetkę mutanta z
atrofią mięśni, postać tak wysoką i szeroką, że topi czarodziejkę z Arkhantii w
swoim cieniu.
"Jesteście bardzo mili.”
Są straceni, leżąc na ziemi, zdominowani przez ich przeciwników.
Aureliusz leżąc na piasku, ochronia cały czas, swój celu na brzuchu. Zdaje sobie
sprawę z tego,że są inne sposoby na wygraną.
Czarodziejka unosi tarczę, uderza Kurtisa w plecy, który zgina się z bólu.
Uderzenie jest tak gwałtowne, że rozbija, kilka fiolek, przyczepionych do jego
syntetycznego skafandra.
Można by pomyśleć, że pozbywa się swojej niebieskiej krwi.
Aureliusz ma tylko ułamek sekundy, aby zareagować. Kilkanaście kul,
spada wokół niego. Kul, wypuszczanych przez harpie, które potrzebują swoich
szponów by walczyć, o kawałki mięsa wyrwane z Fioletowych-włosów. Podnosi
jedną z nich rękawicą, ale jest ona natychmiast eksmitowana przez siłę rozpędu.
Czarodziejka, która nad nim góruje, odbija ją bez wysiłku.
„Błagam”, prosi Aureliusz.
Wyciąga przed siebie dłoń w rękawicy, która jest bardzo śmieszną
ochroną. Czarodziejka z Arkhantii uderza w nią bezlitośnie, ostrzem swojej
tarczy, naciskając z całej siły.
Aureliusz dokładnie na to czekał.
W ostatniej chwili porusza ramieniem, tak, by łapacz sam zniósł szok.
Rękawica od tego uderzenia, rozpada się na kawałki, uwalniając rękę.
Aureliusz, nie czekając kontynuuje. Uderzając łokciem w splot, odcina
oddech pochylającej się nad nim czarodziejki, powalając ją na ziemię. W tym
samym momencie, klęka na lewe kolano, gotowy do skoku. Potem wyciąga
wolną rękę w kierunku kuli.
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Wie, co będzie dalej. Jeśli rękawice istnieją, to nie tylko po to, by
uniemożliwić im poprawne celowanie, ale przede wszystkim dlatego, że są
naładowane energią, by nadać im prędkość i moc.
Organizatorzy posunęli się tak daleko, że zaangażowali w ten proces
widzów. Każdy z nich, ze swojego miejsca, może zwiększyć lub zmniejszyć
ladunek aktywując prosty sterownik. Ostatni poziom, to synteza głosów opinii
publicznej.
Wszyscy gracze aballition wiedzą o tym: złapanie kuli gołą ręką, to
prawdziwa tortura.
Aureliusz bierze krótki wdech przed zablokowaniem swojego oddechu.
Poczym łapie kulę.
To jest jak uderzenie biczem, wściekły strumień elektrycznego bólu,
nieznośna agonia. Cierpienie zamienia jego nerwy w instrument strunowy, który
rozpoczyna szaloną operę.
Sparaliżowane przez tortury ciało, wygina się do tego stopnia, że prostuje
się na usztywniononych nogach. Jego ręka lśni, jakby trzymał w palcach, dwa
słońca Artellium.
Jest to straszne i niemożliwe do wytrzymania.
„Ojjjjejkuuuuuu”
Barbarzyński krzyk wypełza mu z gardła, jak żywy trup, wyrywający się z
trumny. Więcej niż wycie, to zwierzęcy wrzask, nieludzkich tortur.
Na widowni, spieszą się, aby głosować w górę lub w dół. Wzrost, w dużej
mierze przeważa.
Tchórz-tchórz-tchórz. TCHÓRZ!
Aureliusz nie wie co robić.
Oddaje kontrolę swoim pierwotnym instynktom.
Jego ramię odkrywa przed nim przestrzeń.
Kula rozbija się na policzku czarodziejki, oszołomionej tak idiotyczną
odwagą. Jej szczęka natychmiast zostaje zalana przypływem energii. Na
szczęście czarodziejka z Arkhantii nie jest tak wytrzymała jak on. Upada z
krzykiem, wytrzeszczając oczy.
Aureliusz pędzi w kierunku kolosa, który stoi tuż za nią.
Imponujący Mantri rzuca swoje wzmocnione mięśniami ramię, tak
niszczycielskie jak menhir rzucony przez trolla. Jeśli dotknie swojego celu,
zabije go natychmiast.
Aureliusz rzuca się na ziemię, ramię Mantri, przelatuje o włos od jego
czaszki. Nurkuje jak akrobata między nogami mastodonta, obraca się
eleganckim ruchem nóg i podnosi się za jego plecami.
Nadal nie upuścił kuli. Ani nie przestał krzyczeć.
Wspaniałym łukiem ramienia, uderza w grzbietowy cel przeciwnika,
który się zapala. Następnie, opiera się na tylnej części kolana przeciwnika,
podskakuje i obejmuje jego szyję lewą ręką. Krępowany łańcuchem, musi to
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zrobić dwa razy. Nowy ruch ręki, tym razem w kierunku lewego ramienia.
Kolejne trafienie.
Pozostaje najtrudniejszy cel, nabrzuchu.
Aureliusz próbuje przełożyć nogi przez ramię olbrzyma, aby przejść na
drugą stronę jego tułowia, ale jego ciało mu odmawia. Jest wyczerpany. Upada
na piasek.
Właśnie przegapił swoją szansę. Wszystko jest stracone. Może w końcu
puścić kulę. To mała pociecha, ale ogromna ulga, granicząca z przyjemnością.
Jaka to przeogromna przyjemność, leżeć na piasku wiecznej plaży, z
tułowiem, który unosi się ku niebu, ze skrzyżowanymi ramionami, z nosem w
kagańcu lazurowego błękitu lata.
Zginie bardzo szybko, powalony przez potwora jednym ciosem.
Publiczność raduje się, alguazil grzmi. Przynajmniej przedstawił im świetne
przedstawienie.
„Wydaje się, ze śmierć cię wzywa, …”»
Kurtis wyciąga rękę i udaje, że mu pomaga.
„Tamten potwór został już trafiony z przodu. Trafiłeś w dwa ostatnie cele.
Wygraliśmy, tancerzu!”
Mrok w jego spojrzeniu zdradza jego prawdziwe myśli. W normalnych
warunkach, Aureliusz przewidziałaby, co nastąpi potem, niestety jest zbyt
wyczerpany. Widzi, niestety zbyt późno, nadchodzące, złośliwe dwa ciosy,
tarczy w wątrobę, które wstrzymują jego oddech i wyginają wnętrzności.
Appologium honoruje tylko jednego zwycięzcę. Wkrótce, łańcuch, który
ich łączy, rozerwie się i rozpocznie się ostateczna walka.
Tymczasem Kurtis triumfuje, a Aureliusz dochodzi do siebie.
Fort-Goten wie, że jeśli zostanie na ziemi, to z pewnością, za chwilkę, nie
będzie już żyl. Oczywiście, w głębi duszy rozumie, że jego los jest już
przesądzony. Jest opróżniony, suchy, odwrócony od wewnątrz, wyczyszczony
jak ścieki Mantris, słaby jak czarnoksiężnik odcięty od prany już od miesięcy.
Jego wzrok się rozmywa, stara się skupić. Ogranicza się, do słychania
publiczności Mantris, delektującej się zwycięstwem z wyprzedzeniem.
Rozszerza oczy, zmusza się do patrzenia śmierci w twarz. Między jego
stopami, loża królewska nabiera kształtu. Sylwetka Malkah pojawia się, mógłby
przysiąc, że stoi przed swoim tronem i wystawia kciuk; nie wie, cz ydo
góry...czy w dół… Unosi głowę, ona odchodzi, arena nagle zasnuwa się mgłą,
skręca kark, by spojrzeć w stronę loży i widzi tam, Izalys w jej książęcej sukni.
Widzi jak podnosi kciuk w górę i uśmiecha się do niego w całym jej splendorze,
chciałby pocałować ją po raz ostatni, ugryź jej wargi.
"Isalys....
- Błagasz swojego Faworyta, tancerzu? Jaki jest Twój arkhome,
Powietrze?”
Aureliusz obraca się na bok, próbujac trzykrotnie, w końcu wstaje z
bólem. Zatacza się, musi położyć ręce na kolanach, żeby nie upaść.
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Wymiotny odruch wykrzywia mu wnętrzności tak gwałtownie, że
wymiotuje ustami i nosem. Jego gardło, płonące od zbytniego krzyku, jest
przeszywane kwaśną żółcią.
Otwiera zatkane ropą powieki i przez piasek widzi… widzi swoją matkę
ukrzyżowaną na pionowej siatce, na silnym wiatrze… Jej skóra została rozcięta
na piersiach, brzuchu i nogach, a rany pozostawione otwarte, nakute, rozwarte
kawałkami drewna. Z każdym podmuchem wiatru, jej ciało wypełnia się ziemią
i piaskiem. Wciąż żyje, Aureliusz zbliża się do niej, to było pięć lat temu…
widzi tylko, że próbuje się z nim komunikować, z ustami pełnymi wiatru i
latających odpadów, mówi:
"Zabij mnie…
- Co? Czy teraz wydajesz mi rozkazy? Posłucham cię, uwierz mi, jestem
grzecznym chłopcem, uwielbiam sprawiać przyjemność !”
Kurtis nawołuje publiczność machając rękami, chodząc, bez wstydu, po
bezwładnych ciałach, sztywnych gladiatorów - odpalenie ich celowników,
zamroziło ich zbroje i ich sparaliżowało.
Aureliusz pamięta dobrze. Pamięta sztylet, który wziął z jej małego,
dziecięcego bucika. Pamięta, jak powiedział „Przepraszam Mamo". Pamiętać
będzie do końca, ponieważ złożył sobie obietnicę. Obietnicę, o której nie
zapomni aż do śmierci i potem jeszcze, gdziekolwiek się znajdzie. Ta obietnica,
to uhonorowanie jego matki. Pomszczenie, poprzez nią, całego Riftu. Na
wieczność.
Budzi go fala wściekłości, kuli się.
Jedyna dobra wiadomość, to jego ręka. Wyobrażał sobie swoją dłoń
spaloną do kości, której skóra, stała się chrupiąca, jak chleb zapomniany w
piecu. Mimo to, jest ona nienaruszona. Ból spalił tylko jego nerwy.
Podnosi się, prawie upada do tyłu, stabilizuje się z bólem. Wydmuchuje
nos w drżący łokieć.
Dasz radę. Dasz radę, Aureliusz!! Oddychaj !!
Złośliwy Kurtis, co chwila, ciągnie za łańcuch, aby zdestabilizować
swojego przyszłego przeciwnika, uniemożliwiając mu odzyskanie sił. Czujny,
Mantri nigdy nie spuszcza go z oczu.
Aureliusz nie ma już sił na kolejną walkę. Kurtis może liczyć na swoje
dziwne niebieskie kapsułki, na jokera, którego użyje, gdy tylko uwolni ich
łańcuch. On ma tylko sztylet wsunięty do buta. Jak pięć lat temu.
Nie ma żadnej szansy. Ma jeszcze mniejsze prawo do przegranej.
Sto sążni od niego, Malkah, odczuwa w brzuchu jego cierpienie. Ma
wrażenie, że ma zatkane nozdrza. Przez kilka chwil, fale Aureliusza były tak
ciasno splecione,tak poskręcane, że były jednym kablem bólu. Nagle, coś się
dzieje, przebiega przez jej ciało, rozwija się, wznawia bicie, pulsowanie. Nie
rozumie, jak to jest możliwe, ale chce mu pomóc. Jest to absurdalne.
Odraza do Mantri, jego arogancja i skłonność do zła, jego całkowity brak
szlachetności, jego nieuczciwy sposób obchodzenia się z wojownikem, którego,
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nieoczekiwaną grację i dziką zwinność, podziwia Solis. Arkhańczyk nie może
przegrać. Po niespodziewanym ataku Mantris na Ścianę i porażkę w
Appologium, Solis wie, że dynastowie zrobią wszystko, aby zabrać jej koronę.
Pod wpływem impulsu wstaje, by okazać swoje wsparcie, by zachęcić
tego tancerza, który tańczy właśnie ze Śmiercią. Na arenie, szkwał podnosi małą
kupkę nagromadzonego piasku, znajdującego się przy martwym gladiatorze.
Biała chmura oślepia na chwilę Kurtisa, który odwraca głowę. Solis nie wie, czy
istnieje jakiś związek, między jej powstaniem a wiatrem, między jej
koncentracją a jej pragnieniem, ale.... jest ten podmuch. Aureliusz korzysta z
okazji, by wyjąć sztylet wsunięty do jego buta, tak by Mantri nic nie zauważył.
„To straszne umrzeć w ten sposób. Nie zasłużył na to... rzuca Hannibal,
zniesmaczniony pewną porażką.
- Będzie żył”, szepcze Solis do siebie.
W oparach wyczerpania, Aureliusz nabiera świadomości, że jest w samym
sercu podejmowanej decyzji. Jest nawet, pieprzoną igłą, która zadecyduje, na
którą stronę się przechyli.
Jeśli przegra, Mantris wygra, a Fort-Gotensi będa dalej żywić się na
wysypisku miasta-kontynentu.
Jeśli wygra, ale nie udamu się zbliżyć do Malkah, Arkhantia będzie
przyciskała dalej swój but do szyi Riftu, głosząc o wyższości swojej magii
wśród nich, wieśniaków, Fort-Gotensów, pozbawionych prany.
Jeśli wygra i obali Solis, wygra Rift. Wreszcie Fort-Gotensi odzyskają
swoją rangę i dumę.Jego matka w końcu dozna spokoju, za którym tęskni w
otchłani, gdzie jej umęczona dusza błądzi i wibruje.
Aureliusz nie ma już wyboru, ma obowiązek do spełnienia. Nadszedł
czas!
Pobudzony tym mocnym postanowieniem, Fort-Goten wymachuje
pięścią, uniesioną przez jego niezachwianą wolę. Ten nagły ruch, sprawia, że
chwieje się ponownie.
Upada na ziemię
Ma drgawki, wypluwa strużkę żółci, natychmiast pochłoniętą przez
gorący piasek.
Usiłuje wstać ponownie, zataczając się jak pijany, upada po trzech
żałosnych krokach.
„No dalej człowieku, nie rujnuj mojego triumfu”, wyrzuca mu Kurtis, nie
rezygnując ze swojego szerokiego uśmiechu, którym obdarza tłum.
>Kanał N°5 | ARHAX ∆ Szef operacyjny © ROMA >
> 97% dla Kurtisa, moi przyjaciele, to zaczyna być idiotyczne, to
obstawianie.
> Mam nadzieję, że wiecie już, o jaką miłą przysługę, poprosicie Malkah.
Intendencie, czas wbić gwóźdź -bardziej kołek!
Intendent nie może się zrelaksować. Czy to dlatego, że nienawidzi
nieuzasadnionej przemocy ? Przez przesąd ? Ponieważ 3% prawdopodobieństwa
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wygranej, pozostają 3% szansy dla Arkhańczyka, bez względu na jego
wyczerpanie ? Jedna malutka szansa na trzydzieści trzy? Wstydzi się tym, że
wątpi, dlatego też, zmusza się do uśmiechu i przechwałek, tak jak elita jego
obozu, Mantris. To kwestia sekund: wygrali!
Rozciągnięty na ziemi, Aureliusz zarzuca rękę, próbując się przewrócić.
Jeśli uda mu się uklęknąć, może uda mu się z powrotem stanąć na nogi.
Może tak. Może nie.
Mrowienie w nadgarstku zapowiada rychłe uwolnienie dwóch partnerów.
Rozpoczyna się odliczanie, nieuchronne tykanie jego ostatnich chwil.
Łańcuch spada w momencie, gdy Aureliusz jest zaledwie na swoich
kolana. Kurtis kopie nogą. Jego stopa uderza w podbródek Aureliusza, prawie
łamiąc mu karku. Fort-Gotens rozciąga się na plecach.
Wisząc nad nim, Kurtis dziwnie się trzęsie; jakby ogromny dreszcz,
wstrząsał wszystkimi jego kończynami. Fiolki się opróżniają, nasycając jego
organizm dopalaczem, dopingującym środkiem hi-tech.
Aureliusz żywi szaloną nadzieję, że RIFT zapobiega, by technologia
Meditech działała poprawnie… na próżno.
Pod kombinezonem, mięśnie skręcają się w wiązki coraz grubszych kabli,
skóra faluje jak gniazdo wściekłych węży. Źrenice rozszerzają się, tęczówka
podnosi sięw kierunku górnej powieki, przybierając kształt półksiężyca.
Kurtis jest na haju. Meditchecy ostrzegali go, że Błękitny Sen, powoduje
błysk trwający zaledwie sekundę. Gdyby intensywność była krótsza, wypaliłaby
jego układ nerwowy. W tym krótkim czasie nie będzie panem siebie. Jego ciało
i umysł będą całkowicie pod kontrolą Błękitnego Snu. Po tym dopalaczu, będzie
szybszy, silniejszy, bardziej wytrzymały, bardziej..... Superman.
Jedna sekunda, to za mało by jego przeciwnik to wykorzystał.
Tyle tylko, że coś nie poszło zgodnie z planem:flash trwał trzy sekundy.
Aureliusz zostawił mu tylko dwie i pół.
Czas, którego potrzebował, aby jego dyskretnie odzyskany sztylet,
przeciął przestrzeń, oddzielającą jego rękę od oka ćpuna. Przynajmniej taki był
plan.
Ostrze nie trafiło w cel, ale trafia w gardło. Cieszy się mimo wszystko.
Aureliusz nie ma zamiaru popełnić tego samego błędu, co jego
przeciwnik. Nie zadowala się przekonaniem, że jego przeciwnik jest poza grą,
upewnia się.
Wstaje, zaciskając zęby i zatacza się w kierunku Mantri. Krew sączy się z
jego ust. Jego oczy, których źrenice pożarły tęczówkę, są szeroko otwarte,
bardziej z zaskoczenia niż z bólu. Jego ciało drży, pompując krew, tryskającą
wokół ostrza wsadzonego w jego szyję.
Aureliusz podcina gardło przeciwnika, poczym wyszarpuje sztylet,
uwalniając istny gejzer hemoglobiny.
Z potwornym wysiłkiem, odwraca Kurtisa, przewraca go na plecy, kładzie
jego ręce na przedłużeniu głowy, rozkłada jego sztywne nogi w literę V.
48

ZadowolonyAureliusz, bardziej przycupuje, niż siada na swojej ofierze, z
jedna nogą z każdej strony. Czubkiem noża rozcina jego kombinezon. Skóra na
brzuchu Kurtisa faluje, przemierzana przez miriady robaków, szukających
wyjścia. Umierają, nie znajdując go.
Aureliusz musi się spieszyć, czuje, że wkrótce zemdleje.
Sztyletem, wykonuje nacięcia, na klatce piersiowej, brzuchu i na nogach.
Ostrzem rozsuwa rany, po czym otwieraje, przed wypełnieniem ich piaskiem.
Rany nakreślają rysunek, w kolorze szkarłatu i ochry, ropiejący cierpieniem i
nienawiścią.
Aureliusz jest z siebie dumny, udało mu się przekazać swoje przesłanie,
nawet jeśli tylko on to rozumie.
Łapie skórzany naszyjnik, wiszący na szyi Kurtisa. Z powodu zranionych
i lepkich od krwi palców, musi to zrobić dwa razy. Szarpie i wyciąga
połyskujący bursztyn.
Musi wstać, inaczej zemdleje. Aureliusz nie ma zamiaru zepsuć imprezy.
Apollogium czeka na swojego zwycięzcę.
Aby dodać sobie odwagi, ociera usta ramieniem, kreśląc szkarłatny
uśmiech, który rozciąga się od ucha do ucha. Staje z trudem na nogach, chwiejąc
się.
Na arenie, panuje głucha cisza: przerażający mutyzm padł na publiczność.
Arkhantia straciła głos, a Mantris swoje kolory.
Aureliusz rozkłada swoje poplamione aż do łokci ręce. Śmieje się, jego
usta ściągnięte zakrwawionym makijażem. To jest sygnał, na który czeka tłum,
aby obwieścić swoją radość. Wrzask przecina całe Appologium.
Aureliusz wspaniale odgrywa swoją rolę, przemawia do publiczności,
nakłania do jeszcze większego wrzasku. Owacja jest jednogłośna, tętniąca
wstydliwą przyjemnością.
Tłumtriumfuje!
Trzeba powiedzieć, że na ich wejście do Appologium, Fort-Gotensom nie
zabrakło rozmachu.
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Rozdział 6

Trzeba umieć przegrywać

Mediatorski, znajdujący się na trybunie Intendent, nagradza Aureliusza
owacjami. Nawet jeżeli, Arkantia i Mantris są przeciwnikami, nie przeszkadza
to w podziwianiu, wielkiej odwagi i rozmachu, tego wyjątkowego wojownik.
Wewnątrz, widmo destytucji rozmywa jego emocje, sprowadzając
informację o klęsce do zimnego prysznica, który wsiąka w jego kości. Kontrast
niższości i pozorów… dziedzinę, którą podniósł do rangi sztuki.
Nie odrywa oczu od Aureliusza, wszystkie drony są wycelowanena niego,
Noria przechwytuje wszystkie nagrania reakcji publiczności. Dokłada wszelkich
starań, aby odkryć tożsamość tego nieznajomego, który właśnie odwrócił bieg
wypadków. Który zrujnował wszystkie jego plany.
Nic. Ani jednej referencji, nigdzie.
A jednak coś wyczuwa...
Wyłącza wszystkie urządzenia peryferyjne, powierzając swojemu
IAsystentowi wszystkie sprawy bieżące, nic go nie interesuje. Musi skupić się
na scenie, bez ułudy i filtrów, nic więcej niż jego czysty zmysł i jego
subiektywizm.
Aureliusz i jego naturalny wdzięk tancerza w pełnym transie. Jego
charyzma spotęgowana horrorem jego działań. Wyrzucone flaki na piaskek, w
niemal artystycznym geście, który odbija się echem makabrycznej elegancji jej
autora. Kurtis potwornie okaleczony, jako symbol pokonanej Mantris, martwa
natura ukazująca, wieczną kruchość cywilizacji, jakkolwiek rozwinięta mogłaby
być …
Intendent zastyga. Rozgorączkowany, analizuje strugi krwi i wnętrzności,
które tworzą dziwny glif. Miliardy zapisanych w banku Norii obrazów defilują,
szukając korespondencji, numeru identifikacyjnego, wskazówki.
Stop. Pojawia się obraz. Rozszerza się. Uśmieszek. Już wie.
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< Podprogram – oficjalny komunikat. >
> Chciałbym pogratulować Arkhantii i jej Malkah zwycięstwa. Epilog
był bliski, ale dwudziesta edycja Appologium wybrała swojego
zwycięzcę .Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim
wojownikom, którzy bronili barw Mantris,wyjątkowi w ich niesłabnącym
zaangażowaniu, a także niezwykłej publiczności, która wiernie ich
wspierała. I jeszcze specjalne słowo dla mężczyzn i kobiet, pozostajacych
w cieniu, którzy nas przywitali, na tej budzącej grozą arenie, świątyni
aballition.
Zapraszam wszystkich na spotkanie tutaj, za rok. Ośmielam się wam
przypomnieć, ze Mantris nigdy nie przegrywa: wygrywa albo uczy się.
Dziś się uczyliśmy. Za rok wygramy!”
Wierny jego zwyczajom ,Intendent opuszcza lożę, ściskając liczne dłonie.
Osobiście zwraca się do najwybitniejszych przedstawicieli korporacji. Jest
świadomy powagi sytuacji. Nie, nie poświęci honoru Mantris, przez przyznanie
dowolnej przysługi dyplomatycznej dla Arkhanti, „przysługi, która jest przede
wszystkim symboliczna” – przypomina spokojnie. Przed dziennikarzami–
felietonistami prasowymi – zobowiązuje się złożyć sprawozdanie obywatelomakcjonariuszom; spotkanie jest ustalone na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Udaje mu się nawet żartować z Feiem na temat ich zakładu.
Okazując pewność siebie, poświęca czas, który jes niezbędny, aby
uspokoić swoj obóz. Taka jest jego rola.
Kiedy Noria ocenia, że szanse na wotum zaufania są poniżej 10%,
grzecznie odchodzi, oświadczając, że idzie spotkać się z Malkah, by jej
pogratulować. To spotkanie to będzie jego walka, sprawi, że Mantris będzie z
niego dumna.
Schodząc po przęsłach, gestykuluje zamaszyście w stronę widzów, którzy
witają go z przeciwnej strony. Kiedy fani krzyczą „Mantris!” Mantris! ”, łączy
ręce i wznosi je ponad głowę w zwycięstwie, podsycając ich entuzjazm. Jego
osobista straż jest w pogotowiu, gotowa do rzucenia się na nadmiernie
entuzjastycznego zwolennika. Intendent, nie jest zaniepokojony: promieniuje
zaufaniem, bez względu na okoliczności.
W końcu wchodzi do korytarza zarezerwowanego dla VIP-ów, który
prowadzi do Sali konferencyjnej, znajdującej się we wnętrzach Appologium.
Wyjątkowo bezpieczne i bez uroku miejsce, czysto funkcjonalne, oświetlane
ciekawskimi skanerami, zabezpieczających dronów. Zimne i opustoszałe ściany,
dają głębokie poczucie samotności, każdemu kto tu przebywa. Przejście jest
zamknięte dla publiczności, tylko Intendent i Malkah mają do niego dostęp, a
także ich ścisła straż.
Skręca w środku korytarza, kierując się do toalety, powoduje to chwilę
niepewności wśród jego eskorty. Zamknięty w toalecie, w końcu sam, chodzi
tam i z powrotem przed umywalką, powodując uruchamienie reaktywnego
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lustra. Rozbija soczewkę holograficzną, fragmentując swoje odbicie, które ona
mu odsyła, jego własną furię do potęgi dziesiątej.
„ A NIECH TO!”
Złoszcząc się na siebie; przeciwko jego arogancji. Oczywiście, że nie
wszystko idzie zgodnie z planem. Nigdy !
Już widział siebie jako architekta trwałego pokoju, jako człowieka, który
kończy Historię. A znajduje się, w skórze Intendenta, kończącego swoją
kadencję.
Był tak blisko złoża triselenu z Riftu! Tak blisko, by zaspokoić pilne
potrzeby energetyczne Mantris, pożerając jednocześnie, tę neofitkę Malkah.
Niestety, trzeba zacząć wszystko od nowa.
„Pozycja jest zbyt wyeksponowana, idziemy.”
Judyta stoi przed wejściem do łazienki. Jej twarz znika za matowoczarnym wizjerem MaRzeń, który kontrastuje z bielą jej długich włosów. Nie
ma sensu analizowania ekpresji jej twarzy. Intendent łatwo odgaduje jej irytację.
A gdyby były najmniejsze wątpliwości, wystarczy uchwycić odbicie, na wibrosztyletach, których używa Judyta.
Nie ma też sensu z nią dyskutować: specjalistka ds. walki wręcz, Judyta
postrzega wszystkie interakcje społeczne jako pojedynek na śmierć i życie.
Intendent wychodzi i idzie dalej nie dyskutując, ma już dość zmartwień.
Poza tym chodzenie przywraca jego mózg na właściwe tory.
Ostatecznie, porażka w Appologium to tylko małe opoźnienie. Co jest
niepokojąc, to ten łańcuch niespodzianek, kaskadowe odkrywanie wydarzeń, o
których nic nie wie.
Zaawansowana misja eksploracyjna, atak na granicę, ten Aureliusz, jako
nieprzewidywalny żartowniś…jak to możliwe, że nie był o tym wszystkim
poinformowany? Ponieważnie znał tych wszystkich cennych informacji,
wynika, że Noria też nie miała o nich żadnego pojęcia.
A to jest niemożliwe.
∩ IAsystent, osobiste notatki – na później.
∩ Dlaczego nie zostałem poinformowany o tym ataku na granicy ? Kim
jest zdrajca? Co tam robi ten Aureliusz? Dwa jednoczesne wydarzenia,
których nie przewidziałem? Zero prawdopodobieństwa, że są niezależne.
Pomyśl o przeszukaniu sieci, trzeba oskarżyć Norię o niedbalstwo, by
zachęcić ją do znalezienia odpowiedzi. Szukać.
Wszystkie rozmowy, od prywatnych czatów, aż do transakcji
finansowych korporacji, przechodzą przez wspólną sieć Mantris. To obywateleakcjonariusze, założyciele, nalegali na to. Brak sieci prywatnej. Dla nikogo.
Wspólna sieć. Koniec.
Przyczyna jest prosta. Gdyby korporacje miały możliwosć niezależnej
komunikacji, gdyby mogły działać w cieniu, bez obawy przed represjami,
angażowałyby się w bezlitosną walkę handlową i miasto-kontynent stałoby się
trwałą strefą wojny.
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Korporacje najpierw groziły i próbowały walczyć. Założyciele utrzymyali
swoją pozycję. W końcu dostosowały się, tworząc „ciemną sieć” wewnątrz
sieci, przestrzeń im tylko znaną.
Aby położyć kres tej praktyce, założyciele podjęli nową decyzję:
umieścili wspólną sieć pod nadzorem Norii.
Mieszcząca się, w najwyższej wieży w Mantris, Noria jest wirtualną
przestrzenią, do której przesyłane są umysły, najbardziej zasłużonych
założycieli. Szczęściarze stają się Mantrix, tworząc ogromny gestalt,
zdematerializowaną agorę, obywatelski panteon w służbie żywych.
Intendent postrzega raczej Norię, jako szczęśliwy cmentarz, na którym
zmarli wymieniają się punktami widzenia, rozmawiają z ich potomkami, którzy
przybyli ich odwiedzić. Zachowują formę, obsługując logistykę Mantris, nudne
zadanie, którym żywi nie chcą się obciążać.
W obu wersjach Noria reprezentuje esencję syntezy i kompromisu.
Dodając do tego Trzy Prawa Synthii, które sterują Norią, jest idealnym
cenzorem wszystkich komunikacji.
Wolumen jest tak duży, że wszystkie wymiany nie są szpiegowane;
komputery kwantowe są wystarczająco potężne, aby to zrobić, ale szczegółowa
kontrola każdej rozmowy zajęłaby zbyt dużo czasu. Ponadto, zaszyfrowaner
ozmowy są dozwolone, o ile pozostają możliwe do zidentyfikowania. Więc, ani
prywatne życie, ani wolna konkurencja nie są zagrożone – w każdym razie ,nie
wsposób jawny lub niedopuszczalny. Z drugiej strony, przy najmniejszym
podejrzeniu, ta inwigilacja pozwala na znalezienie dowodów, które są
natychmaist upubliczniane.
Dlatego też korporacje nie ryzykują.
Gdyby korporacja zhakowała misję eksploracyjną, by skoczyć do broni i
przekształcić ją w operację wojskową, Noria wiedziałby o tym. A więc on też.
Tak jednak nie jest.
Niemożliwe. Nie do pomyślenia.
Chyba że…
Intendent zastyga ponownie. Tuż za nim, Judyta wzdycha, ale go to nie
obchodzi.
A jeśli Noria ukrywa przed nim informacje? Jeśli ona nim manipuluje?
To jest możliwe. Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale to nie jest
niewyobrażalne. W każdym razie mniej prawdopodobne, niż pomyłka w
obliczeniach Norii. Pomyśleć sobie, że mieszkańcy Mantris się mylą, to tak jak
oczekiwać na to, że trzy księżyce zderzą się na niebie: hipoteza możliwa, ale
wciąż fikcyjna.
Bierze głęboki oddech, wycisza swój umysł, by lepiej analizować. Jego
ochroniarze otaczają go, czekając cierpliwie. Judyta wyjmuje swoje wibrostrzylety, pozostali sprawdzają skanery i obronne drony.
Intendent uspokoja się. Zbyt dużo elementów mu ucieka, nie potrzebne
jest podnoszenie ciśnienia. Jedyną pewnością jest to, że nie ma szansy na
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przysługę dyplomatyczną, na którą tak liczył. Plan A upada. Zanotowane. Teraz
musimy wymyślić plan B.
Nie przeraża go to. Kolejne wyzwanie do podjęcia, jest do tego
przyzwyczajony: jest on polityczną bestią. Zwięrzeciem złapanym w potrzask,
ale dalekim od śmierci.
Z drugiej strony, Malkah jest nowicjuszką. Niedoświadczoną dziedziczką
jej ojca, naiwną dziewczyną, która nie wie nic na temat rozgrywek o władzę.
Dowód: jej tron już jest zagrożony, zgodnie z jego najnowszymi informacjami.
Okazja, której nie można zmarnować.
Zbiera swoje siły, gotowy do walki.
„ Zostajecie tutaj – rozkazuje.
- To nie jest zgodne z protokołem” - przypomina Ela.
W jego osobistej ochronie, to ona jest czołgiem. Bardzo umięśniona, z
ogromnym modulatorem fazowym na piersi. Jej plecak zawiera przenośną
wieżyczkę z karabinem maszynowym, zamontowanym na przegubie. Jest
gotowa go uaktywnić przy najmniejszym niebezpieczeństwie.
" Błąd. Ja jestem tutaj protokołem.”
Ela tylko wzrusza ramionami. W jej oczach, Intendent ma prawo
zachowywać się jak idiota. Najważniejsze jest to, żeby jego sprzeciw był
należycie odnotowany w implancie neuronowy, który służy jako czarna
skrzynka na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.
„Sala konferencyjna jest tuż obok.”
Wskazuje na głupio wyglądające dwuskrzydłowe drzwi, z jednym
skrzydłem drewnianym a drugim metalowym.
„Obserwujcie wejście z daleka, nie chcę, żeby was widziano.”
Chce być sam w pomieszczeniu, kiedy wejdzie do niego Malkah w
towarzystwie swoich strażników. To, że będzie na nią już czekał, bez ochrony,
powinno ją zdestabilizować.
Idealny sposób na rozpoczęcie negocjacji.
Koncentruje się, uśmiecha, oddycha, koryguje swoją postawę, rozluźnia
mięśnie, wciąga brzuch. Jest gotowy.
Podchodzi zdecydowanym krokiem do drzwi, otwiera je z rozmachem,
jak byłby panem tego miejsca.
Pośrodku okrągłego pomieszczenia, z zaokrąglonymi, pomalowanymi
światłem ścianami, Solis siedzi przy stole. Sama.
„Usiądźcie, Intendencie.”
Z lekkim szelestem tkaniny, Malkah rozkłada nogi i krzyżuje je ponownie
w drugą stronę, następnie zwraca swoją piękną twarz w kierunku Intendenta, ze
spokojnym uśmiechem i głębokim spojrzeniem. Ruch jest swobodny, pełen
wdzięku. Żaden Genetyk z Mantris nie miał z tym nic wspólnego. Można by
bylo nawet się zastanowić, czy optymalizacje Kyotech mogłyby mieć na nią,
jakikolwiek wpływ. Odgania tę myśl; nie rozpraszać się, skupić się, szukać
najmniejszej okazji.
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Zamknięcie drzwi zajmuje mu sporo czasu, niczym zasiada na wprost
Malkah. Potrzebuje kilku krótkich chwil, aby dostosować się do sytuacji, innej
niż ta, której się spodziewał.
„Intentendent” to tytuł, którego powinnam uzywać rozmawiając z tobą?,
pyta Solis. A może powinienem dodać imię ?
- Po prostu „Intendent”, Malkah.
- Mam na imię Solis. Ale proszę trzymać się mojego tytułu.”
2-0. Ta zagrywka jest jedną z najgorszych w jego długiej karierze.
Siada w fotelu z pianki zapamiętującej kształty. Wygładza szeroki pas
tkaniny, który przecina po przekątnej jego pierś. Zgodnie z najnowszą modą w
Mantris, wymagane jest noszenia krawata.Wpatruje się w młodą kobietę. Solis
nie opuszcza wzroku, nawet nie mruga. Przypominałaby odwieczną elegancję
granitowego posągu, gdyby nie ta aura determinacji, zagnieżdżona w jej
źrenicach.
Intendent robi bilans swojego przeciwnika. Wyobrażał sobie ją, jako zbyt
delikatną dziedziczkę, łatwą zdobycz dla tych, którzy chcą zawładnąć tronem
przez małżeństwo. A odkrywa, odważną i intrygującą młodą kobietę. Za gładką
fasadą, prawie niewinną, wyczuwa zmysłową ciemność, która szwęda się
głęboko w jej duszy. Zaniepokojona jak mucha, która topi się w kieliszku
dobrego wina.
„Gratuluję ci zwycięstwa w Appologium, Malkah.
- Nie trzymałam sztyletu, ale dziękuję. Przepraszam, że nie mogę
odwzajemnić ci komplementu: wasz atak na Ścianę jest sromotną porażką.
- Proszę, wybacz mi, Malkah, ale musisz być w błędzie. Przypominam, że
mamy pokój.”
Solis pochyla się na bok, aby podnieść przedmiot, który był schowany za
stołem. Rzuca go na tacę z wiśniowego drewna, z inkrustowanymi obwodami.
Większy niż kula aballiton, przedmiot toczy się i odbija, tuż przed
zatrzymaniem się przed nim.
To hełm pilota powietrznego statku. Odcięta głowa jest wciąż w środku.
Na wpół zakrzepła krew, naznacza pomiędzy nimi przerywaną linię.
Potrzebna jest ogromna pewność siebie,by się nie wystraszyć.
Oprócz okrutnego losu,który spotkał tego biednego pilota, Intendent nie
spodziewał się, że Arkhantia ma już w swoim posiadaniu dowód na operację
Minage.
Skąd mogą już wiedzieć? Ogladał tę napaść niecałą godzinę temu! Jakim
cudem mogli być szybsi, niż strumień danych propagujący się z
prędkościąświatła ?
Magia zawsze będzie go zadziwiać.
3-0. Wynik zaczyna mu ciążyć.
Skoncentrowana, Solis nie traci ani chwilki przedstawienia. Uchwyca
każdy szczegół, każdą mikroekspresję na twarzy Intendenta. Słyszy jak włoski
na jego brodzie piszczą lekko, gdy zaciska szczęki, lekki dźwięk
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skompresowanej śliny, kiedy przełyka i paznokcia, który wbija się w skórę, w
geście niemożliwym do opanowania. Ciało Intendenta to partytura, w której
każda nuta znajduje swój rytm w szybkim oddechu – zbyt szybkim, aby był
pogodny. Niestety, wszystkie te małe rzeczy ukryte są, za niewzruszoną
postawą, umiejętnie stłumioną przez jej homologa z wykorzystaniem
technologicznych sztuczek.
Na nieszczęście dla niego, percepcje Malkah, są na zupełnie innym
poziomie.
Melodia, którą postrzega Solis, daje jej pewność przynajmniej jednej
rzeczy. Mężczyzna, który znajduje się przed nią jest zaskoczony, autentycznie
zaskoczony. Domyśla się, że jeśli incydent na granicy nie jest jemu nieznany,nie
jest to jednak jego dzieło.
Na tę myśl, ramiona Malkah rozluźniają się na znak ulgi, której Intedent
nie jest w stanie zauważyć. Gdyby szef dyplomacji Mantris był zamieszany w
ten atak, wszystko byłoby znacznie bardziej skomplikowane. Mimo to, jest
zmuszona uzyskać zadośćuczynienie za zniewagę wyrządzoną Arkhantii, ale nie
jest zmuszona do wypowiedzenia wojny przeciwko Mantris.
Przynajmniej nie od razu.
Solis nie ma pojęcia, jak zareagować ani czego zażądać. Milknie, mając
nadzieję, że Mantri przemówi pierwszy.
Intendent chwyta palcami hełm ipopycha go na bok. Z niewidzialnej
kieszeni wyciąga chusteczkę, z afektacją ociera koniuszki palców i rzuca
tkaninę na stół.
Czas powrócić do gry.
„Cóż, przyznaję, jego twarz nic mi nie mówi, ale nie mogę zaprzeczyć, że
hełm pochodzi od jednego z naszych. Obiecuję przeprowadzić rygorystyczne
przesłuchanie, w celu ustalenia, kto jest odpowiedzialny za tę żałosną sprawę.
- Pozwól, że przedstawię wnioski, zaoszczędzimy sobie czasu. Godna
ubolewania sprawa, jak mówisz, której celem było znalezienie nowego źródła
tego, co nazywacie triselenem, nieprawdaż?”
Intendentnie może nie podziwiać trafności zakładu. Ponieważ to nie było
nic więcej niż: zakład. Potrafi wyczuć blef, kiedy ma z nim doczynienia.
Postanawia nie zaprzeczać. Nie kontroluje wystarczająco tej sytuacji, by podjąć
jakiekolwiek ryzyko.
-Wy, pochodzący z Mantris, jesteście tacy przewidywalni – kontynuowała
Malkah. Kiedy przestaniecie krwawić ziemię, aby utrzymać wasz drogi styl
życia? Wampiryzujecie życie gleby, aby zasilać wasze maszyn, to do was
pasuje!”
Jest zaskoczony taką gwałtownością. Moralizatorstwo Solis jest szczere.
Jest to charakterystyczne dla zbyt naiwnych idealistów.
Wreszcie jakaśl uka, którą można wykorzystać
- Szanuję twój punkt widzenia, Malkah. Jednak widzę również, inne
motywacje w naszych staraniach: edukacja naszych dzieci, zdrowie dla
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wszystkich naszych obywateli-akcjonariuszy, godne i przyjemne życie dla
każdego. To wiele cennych zalet, które charakteryzują Mantri.
- Atuty, których Arkhańczycy są pozbawieni, co sprawia, że jesteśmy
dzikusami. Właśnie to masz na myśli Intendencie, prawda?”
Jego instynkt nie mylił się: Malkah ma pewność, władza nie rozwiała
jeszcze jej nadziei na zmianę świata.
To kiedyś przyjdzie. A narazie, zapędził ją w kozi róg. Nie pozostaje nic
innego, jak utrwalić swoją przewagę, jednocześnie dopracowując dywersję.
„Proszę, wybacz mi, Malkah.” Siada prosto, by nadać przeprosinom
większą wagę, wychodzi mu to zupełnie naturalnie. „Mam nieskończony
szacunek dla twojego narodu i jego wartości. Wybacz mi, jeżeli na przestrzeni
jakiegokolwiek wypowiedzianego przeze mnie zdania, odczułaś coś zupełnie
innego.
- Nie interesują mnie twoje żale. Sprawcy zostaną ukarani, tak jak na to
zasługują. Ich karą będzie śmierć.
- Niestety nie mogę odpowiedzieć przychylnie na tę prośbę, Malkah.
Mam nadzieję, że to zrozumiesz.
- O jakiej prośbie mówisz, Ordynatorze?
- Skazać winowajców na śmierć: taka jest cena, której żądasz z tytułu
waszego zwycięstwa, nieprawdaż? Jednak chciałbym pokornie przypomnieć, że
kara śmierci nie jest zgodne z prawem Mantris, a zatem,…”
Przerywa mu krystaliczny śmiech, śmiech okrutnego dziecka, który
naśmiewa się z towarzysza. Upokarzające i złowieszcze.
„Skąd przyszedł ci ten absurdalny pomysł do głowy, że podlegam
waszemu prawu? »
Śmiech nagle cichnie.
„Jestem Malkah z Arkhantii, jestem ponad prawem. Ja jestem prawem!
Sprawcy umrą, ponieważ tak zdecydowałam, a nie dlatego, że tych ich skazałeś.
Czy to wystarczająco jasne? Nadal wierzysz, że jestem tutaj by prosić ciebie o
przysługę! »
Znieważona przez tę zniewagę, wstaje majestatycznie. Intendent jest
zaskoczony taką demonstracją władzy. Malkah jest naprawdę destabilizująca.
Kogo tak naprawdę ma przed sobą? Poczatkującą królową, która liczy na łut
szczęścia, a może potężnego i utalentowanego negocjatora?
W każdym razie jej charyzma jest bezdyskusyjna.
Solis chodzi wokół stołu z wysoko uniesioną głową, dostojnie. Przede
wszystkim, nie może pozwolić jej wyjść z sali konferencyjnej, bez otrzymania
czegokolwiek. Ich spotkanie nie może zakończyć się fiaskiem.
„Jestem zdziwony, ze nie żądasz swojej przysługi,Malkah.”
Stając przed drzwiami, Solis zwraca się do Intendenta, który huśta się na
swoim siedzeniu. Nieokreślony blaskrozpala ametyst jej oczu.
„Jestem zaskoczona, że śpieszysz się, aby ją odkryć, biorąc pod uwagę
twoją sytuację.
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- Twoja sytuacja nie będzie godna pozazdroszczenia, jeśli twój mały
sekret zostanie ujawniony…”
Solis nie wpada w pułapkę pytając, jaki. Jeszcze raz, Intendent nie jest w
stanie określić, czy jest to: celowe czy przypadkowe. Teraz, gdy plan jest
wydrukowany, trzeba przetestować trasę, jak mówią.
„Wasze zwycięstwo nie jest ważne, ponieważ ten tajemniczy Aureliusz
nie jest Arkhaninem… ale Fort-Gotenem. „
Jej fiołkowe oczy przemyka przelotny strach, źrenica trochę unosi się,
chyba że jest to tylko zdziwienie. Intendent wykorzystuje swoją przewagę.
„Kto by pomyślał, że jesteś tak przywiązana do losu mieszkańców Riftu?”
Solis spokojnie krzyżuje obie ręce na swoim łonie, w postawie matrony.
„Kto by pomyślał, że jesteś tak obojętny na losy sąsiadów? Rzeczywiście,
jesteście nam winni przysługę, Intendencie. Takie jest więc, moje żądanie: daję
ci czas do następnej zimy, by zaradzić okropnym warunkom, w których
egzystują tysiące Fort-Gotensów.”
Twarz Malkah płonie. Jej grafitowe włosy ściągnięte do tyłu, zogolonymi
bokami, nadają jej surowy wygląd, którego Intendent wcześniej nie dostrzegł.
Jej wyniosła postawa wydziela zapach buntu.
„Żegnam się z tobą, Intendencie.”
Solis odwraca się gwałtownie, fałdy jej biało-złotej sukni rownież. Drzwi
zamykają się za nią z trzaskiem, zostawiając go samego w pokoju bez okien.
Samego, z odciętą głową.
Intendent zdaje sobie z tego sprawę, że jak zasmarkany bachor, został
sprawadzony na ziemię. Bezwiednie, nie docenił swojego przeciwnika, wie o
tym dobrze. Nie dlatego, że to była kobieta, młoda kobieta, z Arkhantii. Jego
awangarda, tak jak wszystkich innych z Mantris, dawno już przezwyciężyła
wszystkie te seksistowskie i kulturowe uprzedzenia. Powodu trzeba szukać
gdzie indziej.
Musi to przyznać sam przed sobą: że zachował się mimo wszystko
arogancko, wbrew swojej woli. Oparł się na swoich osiągnięciach, nadmiar
pewność siebie przytępiła jego zdolność do improwizacji, natychmiastowej,
taktycznej rektyfikacji akcji.
Zgoda. Nie stracił jednakwszystkiego, wręcz przeciwnie.
Wstaje. Beztrosko łapie odciętą głowę, nie patrząc na to, czy ubrudzi
sobie ręce czy nie. Ten pilot kontaktował się ze zdrajcami w Mantris; nawet
martwy, ujawni swoje sekrety. Malkah nieświadomie zostawiła mu cenną
wskazówkę.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Archywisto! Chcę listę członków Rady Nadzorczej Giełdy, ale ogranicz
się do tych, którzy posiadają co najmniej pięć tysięcy żetonów.
> Trzynastu członków koresponduje: Loken, Ambani, Li,Yadav, Torrez,
Junda, Talal, Sivaris, Mikelson, Bolton…
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> Bolton będzie odpowiedni. Oto jak postąpimy: Bolton zwoła
posiedzenie Zarządu Giełdy, gdy mu to powiem. Jest mi winien przysługę
i jego pięć tysięcy żetonów dajemu takie prawo. Wypadałoby dorzucić
mu mały bonus… Pięćset żetonów?
>Dopuszczalne. Jeśli to spotkanie jest uzasadnione.Mało prawdopodobne.
> Rada będzie musiała uprawomocnić prawo, które uzyskałem dla
Mantris, założenia obozu pomocy humanitarnej na terenie Riftu.
>Niezgodne. Co musiałeś otrzymać dla Mantris, to możliwość
zainstalowanie min na terenie Riftu.
> Tyle że nie odnieśliśmy oczekiwanego zwycięstwa na Appologium.
Dlaczego posiedzenie Zarządu? Będę bawić się w alchemika, Archiwisto!
By przekształcić ołów z twojego kiepskiego prawdopodobieństwo w złoto
okazji.
> Miasto nie potrzebuje złota. Ono potrzebuje triselenu.
>I miasto będzie go miało. Teraz muszę się dowiedzieć, ilu założycieli
zgodzi się na humanitarną akcję Mantrina terenie Riftu.
> 37,26%. Wydatki związane z nieuzasadnionym marnotrawstwem.
> Musimy przekroczyć 50%! Uruchamiasz natychmiast kampanię
mającą na celu zwiększenie świadomości na temat losów Fort- Gotensów.
Mój IAsystentu udostępni ci elementy przemowy:
„Rift przechodzi pod rządy Mantris!” Tak. To jest super! Jak tylko
przekroczymy 51% poparcia publicznego, Bolton zwołuje posiedzenie
Zarządu.
> Twój plan nie jest dla nas tak do końca jasny.
> Co odróżnia porażkę od zwycięstwa? Punkt widzenia. Plany to twoja
sprawa. Ja zmieniam sposób postrzegania.
Przerywa komunikację, wychodzi na korytarz i kieruje się w otoczeniu
swoich strażników, w kierunku terminalu DALEC –PłytaA, Lewitacja
elektrokinetyczna – położonego na szczycie Appologium. Czas wrócić do
Mantris.
Teren stadionu jest teraz pusty. Intendent przecina trybuny, usiane
śmieciami, podeszwy jego butów skrzypią po lepkiej podłodze, której roboty
zajmujące się recyklingiem, jeszcze nie posprzątaly.
Rozmyślając o porażce, zapamiętuje tę chwilę, by ją sobie przypomnieć
nieco później. Mała mania dyplomaty, który nie akceptuje porażki.Wśród
zdeptanych transparentów widzi machające ręce i usta wyjące w ciszy areny. To
dron z napojami, który utknął między dwoma siedzeniami. Wdycha ponownie
zapach rożków smażonego witlinka, tych małych rybek, od których roi się w
kanałach Mantris. Porzucone, nawet nie otwarte rekreacyjne dopalacze,w
swoich neonowych opakowaniach. Czuje cierpki aromat produktu, odczuwa
nawet jego stymulujący efekt przepływający przez żyły.
Przechodzi go dreszcz… to wspomnienie jest dużo starsze niż impreza,
która właśnie się skończyła. Pasożytnicza myśl przecina jego spojrzenie, jakby
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był na głodzie. Pokonał swoje nałogi wiele lat temu, ale wciąż czają się w cieniu
jego podświadomości, jak warczący pies, żujący nadgryzioną kość, aż do
chrząstki dawnych godzin rozpusty.
Czuje węzeł w brzuchu, opiera się na chwilę o balustradę, która wieńczy
arenę, oba łokcie mocno oparte o krawędź ze stylenu. Zauważa, jak poniżej,
wyblakły żółty piasek, miesza się z ciemną czerwienią krwi wysychającej na
słońcu. Obraz namalowany zbyt szybko, gdzie każda kałuża koloru jest znakiem
dramatu, dla jednego i drugiego obozu. Z jednej strony forum, użytkowy robot
orze piasek z cichym brzękiem, podczas gdy z drugiej strony, czarnoksiężnik, z
okrągłymi policzkami, dmucha w ziemię, aby wygładzić jej powierzchnię. Obaj
mają to samo zadanie: usunąć wszelkie ślady śmiertelnego starcia między
wrogimi narodami.
Intendent, jak co roku, jest uderzony osobliwością tej sceny.
Wzdycha, nie może powstrzymać się od wyobrażenia sobie świata, w którym
mury wzniesione wieki temu mogłyby się zawalić, stworzyć nowy pomost
między dwoma sposobami życia, arbitralnie niezgodnymi.
Uderza dwukrotnie w poręcz, po czym rusza, w kierunku terminalu
DALEC, z rękoma skrzyżowanymi z tyłu. Przepaja się poczuciem wykonanej
pracy. Nie zrobionej dobrze, zaledwie zrobionej, złapanej w ekstremis przez
diody. Ale mimo wszystko......
Gdy Intendent startuje, na jego siatkówce, pojawia się tytuł przekazywany
przez środki masowego przekazu:
> Kanał subskrypcji | NATYCHMIAST ¥ Wszechświat >
>Intendent odbiera Malkah zarządzanie Riftem.
>Pomimo mieszanych uczuć po Appologium, Rift przechodzi pod
ochronę Mantri.
> Zgodnie ze swoimi etycznymi wartościami, Mantris wspiera FortGotensów.
Teraz ma jedną nogę legalnie w Rifcie i może zacząć się chwalić, że z
obiektywnej porażki, zrobił ją subiektywną i uzyskał medialne zwycięstwo. Nie
jest z siebie szczególnie dumny. Ale wykonał swoją pracę. I dwie godziny po
totalnej, mało prawdopodobnej porażce, nadal pozostaje Intendentem.
Narazie.
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Rozdział 7

Ametyst & Szmaragd

Jego ręce nie przestają drżeć. Aureliusz przyciska jedną do drugiej, zwija
palce tak mocno, że mają wygląd pazurów, ale one nie przestają się trząść.
Wtulone między kolana, drżą ze strachu.
Dysząc, ze złamanym ciałem, rozdziela je, a następnie, patrząc na nie
próbuje narzucić im swoją wolę. Potrzebuje trochę czasu, aby uspokoić jego
chwieją wizję, piętno nieproporcjonalnego wysiłku, którego właśnie dostarczył.
W końcu udaje mu się wyraźnie zobaczyć swoje dłonie, pokryte brązowymi
kropelkami potu, który perli się na jego szkarłatnym, zbryzganym czole.
Podrapany, pokryty piaskiem i ranami ledwo co rozpoznaje swoje ręce
poplamione krwią wrogów, a może jego samego?. To nie ma najmniejszego
znaczenia, do kogo ona należy.
Już wiele lat temu stracił rachubę swoich ofiar?Wszystkie te historie o
twarzach, które nawiedzają go w snach i nazwiskach, których nie da się
zapomnieć, to brednie dla rycerzy z bajek. W strefie Riftu, gdzie dorastał,
zabijanie jest imperatywem przetrwania, koniecznością, która ustanawia prawo;
bezwzgledność czy delikatnośćnie zmieniają sprawy. Który zjadacz omletów,
dba o pisklę, któresię jeszcze nie narodziło?
Zabić lub zostać zabitym. Kropka. Żadnych kompromisów, żadnych
półśrodków. To nie istnieje, to wabik, zmyłka, pułapka na kretynów. Nie
gruchamy z Kostuchą, nie sypiamy z nią, po prostu ją pieprzymy.
Umrzeć lub spowodować śmierć. Nie ma czasu na wybór, a nawet na
zastanowienie się. Przed burzą lub w sercu walki, kogo stać na luksus strachu?
Strach poddaje w wątpliwość prawo do odebrania komuś życia, ponieważ
wstrzykuje w bebechy złośliwy wirus obaw, który rozrywa wewnętrzne tkanki
zaufania i wiarygodności. Dopiero po tym, kiedy kurz opadnie i śmierć jest
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zadana, zdajemy sobie sprawę, od czego tak naprawdę, udało nam się uciec.
Dopiero potem, zastanawiasz się nad ceną przetrwanie i zastosowaną przemocą.
W Riftcie przemoc to pluszowy miś ze stalowym kołnierzem, kołysanka
na wspaniałe wieczory, niezbędny składnik w obliczu ryzyka śmierci, a nie
temat do zastanowienia, debata, którą prowadzimy wokół ogniska.
Jego ręce uparcienie chcą przestać się trząść.
Aureliusz doskonale wie, że mógłby uzyskać medyczną pomoc;
przywieziono go tutaj, do ambulatorium, właśnie w tym celu. Zarówno
Meditech jak i czarnoksiężnik zaoferowali już mu swoją pomoc. Ale odmówił,
tak jak teraz odmawia przywołania ich do swojego łóżka. Boi się, że odkryją, że
zrozumieją, że jest Fort-Gotensem, przez jakiś, jeden szczegół. Siedząc na
krawędzi łóżka, z opuszczonymi nogami, woli dać się ponieść bólowi. Nie
martwi się o swoje rany, ale boi się ,że może zemdleć.
Czuje w mózgu nieustanną mgłę, owsiankę, bagno. Potyka się o każdą
myśl, błąka się, desperacko czegoś szukając. Czegoś o co mógłby się
oprzeć:doznanie, obsesję, wspomnienie, cokolwiek.
Wziąć się w garść, to właśnie co musi zrobić.
Zamyka oczy, zaciąga się wielkimi chałstami, wydycha jeszcze dłużej.
Koncentruje się na odczuciu wciąż płynącego przez jego nozdrza powietrza,
które sięga w głąb nosa, pociera nozdrza i wnika głęboko w płuca. Cud bycia
wciąż żywym.
Ten cud, zrobiłto dla niej.
Zapach jej czarnych włosów, keratynowo miodowy pył. Ciepły oddech
między jej jasnoróżowymi ustami. Pieszczota, długich paznokci biegnących po
jego nagich plecach. Jej oczy jak dwie błyszczące jagody, w odbiciu
elektrycznych świateł skradzionych na wysypiskach Mantris. Jej usta.
Wspomnienie nabiera kształtu, rysuje się, zaczaja się między bolesnymi
żebrami. To. To jej ciepło, policzyć każdy pieprzyk.
To nie może... nie może zostać odkryte... jeszcze nie, za wcześnie…
Aureliusz powraca do teraźniejszości. W sam środek bólu.
Wszystko go boli. Adrenalina po walce wyparowuje powoli, jego ciało
odpręża się i wali go, od stóp do głowy, z zapałem, ostrymi męczarniami,
drapieżnymi, kanibalistycznymi.
Naprawdę musi uzyskać jakąś pomoc medyczną. Kurtis złamał mu
przynajmniej dwa żebra, a jego wątroba wbija się w żołądek. Podnosząc swoją
paszarpaną koszulę, odkrywa, swój zsiniaczony przez ogromny krwiak brzuch.
Oby tylko nie miał wewnętrznego krwotoku.
Gdy już ma w końcu poprosić o pomoc, jego uwagę przyciąga zgiełk.
Wstaje, odkrywa, że jego nogi też drżą, ale nie zwraca na to uwagi. Leciutko
odsłania zasłonę, która izoluje ambulatorium.
Hannibal stoi przy wejściu do kwater gladiatorów; z czujnym okiem,
napiętymi ramionami, szczęką zablokowaną przez irytację i gotową bronią.
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Kolos natychmiast dostrzega Aureliuszu, mimo jego lekkiego chodu i próby
zachowania dyskrecji.
Malkah wchodzi za nim.
Pokój jest ciemny, oświetlony tylko przez małe okienka usytułowane w
rogu sufitu. Promienie światła padają przez nie, rozświetlając ciała i kryjąc
ubóstwo. Solis ma wrażenie, że została wrzucona w sam środek arcydzieła
światłocienia.
Robi krok do przodu. Rąbek jej karmazynowej sukienki zamiata popiół
rzucony na kamienne płyty. Drewniane ścianki oddzielają boksy, oferując
swoim mieszkańcom pozory prywatności. To tak jak byśmy znajdowali się w
stajni i to niezbyt prestiżowej.
Najgorszy pozostaje zapach, destabilizujący swoją mocy. Na sali unosi się
smród adrenaliny, potu przesiąkniętego strachem, kwaśny zapach wymiotów,
cała nieznośna gama płynów wydobywających się z ludzkich ciał. Solis potrafi
wszystkie je odróżnić. Stara się powstrzymać marszczenie nozdrzy z
obrzydzenia, byłoby to pogardą dla zebranych tutaj wzorców odwagi. Próbuje
zaakceptować te zwierzęce, przy tym tak naturalne zapachy i odwrócić to
obrzydzenie w akceptację zapachów. Prawie jej się to udaje.
Mimo to wstydzi się warunków, narzuconych mistrzom areny. Hannibal
odradzał jej stanowczo przyjścia tutaj, ale miała rację by nalegać. Ci
bohaterowie zasługują na to, by oficjalnie uznano ich brawurę.
Poza tym… musi się z nim spotkać.
Aureliusz zasuwa zasłonę i gorączkowo przeszukuje wzrokiem
ambulatorium. Potrzebuje broni, natychmiast.
Zwycięzcy siedmiu etapów Appologium skupiają wzrok na ich
znakomitym gościu. Solis łatwo rozróżniai ch główne tonacje: niepewne vibrato,
naprzemian z dudniącym rytmem dumy i piskliwym dźwiękiem przegranej. Jest
poruszona tym rozstrojonym oratorium, to jak wyciszona wiadomość wysyłana
przez ocalałych do poległych na arenie.
Zobaczyć byłych przeciwników przebywających obok siebie, bez
najmniejszej animozji, powoduje, że Solis doświadcza nowej fali wstydu. Lepiej
niż jakakolwiek mowa, kulisy amfiteatru udowodniają, że Appologium to
przede wszystkim przedstawienie. I że ta słynna przysługa dyplomatyczna to
tylko tradycja pozbawiona sensu.
Pomimo ubóstwa i wyczerpania, które sprowadza ich do zwykłych istot i
wrażliwych ludzi, łatwo jest określić, do którego z dwóch obozów, każdy z
gladiatorów, kobieta, czy mężczyzna, walczył.
Solis zbliża się do najbliższego zwycięzcy, pięćdziesięciolatka z Mantris.
Szerokie ramiona, gruba i obwisła tkanka mięśniowa , naznaczona przez walki i
przez lata życia. Jego lewe ramię i część twarzy pokryte są szorstkimi,
metalowymi płytkami, w kolorze matowo-czarnym. Jego tors jest wykreślony
tatuażem, który zmienia kolor, jak kawałek szkła, którym bawimy się w
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promieniach słońca. Zaszokowana, Solis rozumie, że jest to reklama marki,
produktu, prawdopodobnie producenta jego cybernetycznych przeszczepów.
Co za nieprzyzwoitość.
Mężczyzna spogląda na Malkah ze zdumieniem. Mimo to, nie przerywa
swojej toalety. Czerpie wiadro wody z beczkii wylewa je na swoją głowę. Ciecz
spływa po jego całkowicie nagim ciele, zmywa krew i rozgoryczenie, nadaje
połysk metalowym płytkom i kapie z jego zwiotczałego penisa.
Zupełnie nie przestraszona Solis, staje przed mężczyzną i podaje mu rękę,
powodując małe zamieszanie w jej osobistej straży. Z niedowierzaniem, Mantri
ściska ją, sprawiając, że jej smukłe palce giną w jego zrogowaciałym uścisku. W
padającym z okienka świetle, ma się wrażenie, że anioł zwycięstwa przyszedł,
aby przynieść laury dla wyczerpanego zwycięzcy.
"Hantz, przypomina sobie Solis, zgadza się?
- Tak.
- Tak, Malkah - beszta go Hannibal.
Hantz spina się. Patrzy nieufnie na lśniącą broń znajdujacą się na plecach
kolosa i na liczne blizny na jego ciele. Budzą one natychmiastowy szacunek,
nawet u takiego starego weterana jak on .
Hantz uświadamia sobie, że nadal trzyma rękę Solis. Szybko ją puszcza.
"Tak, Malkah, powtarza.
- Przyniosłeś wielki zaszczyt swojemu narodowi”, kontynuuje Solis,
jakby nic się nigdy nie wydarzyło.
Delikatnie przechyla głowę na bok, aby odczepić jeden z jej licznych
kolczyków. Błahy gest, który wykluwa prawdziwą wiosnę w źrenicach
wojownika. Po mroźnej, okrutnej zimie narażania życia, ten prosty gest jest jak
wyzwolenie.
"Proszę. Weź to”
Umieszcza klejnot, którego metal jest jeszcze ciepły od jej ciała,w jego
dłoni. Hantz tonie w fioletowych oczach Solis.
"Na pamiątkę twojego wyczynu.
- Ale… Malkah. Jestem Mantri… nie wygrałem dla ciebie.
- Zdaję sobie z tego sprawę, ale w jaki sposób umniejsza to twoje
zasługi?.
- Dziękuję . I przepraszam.”
Spuszcza zakłopotany wzrok w kierunku swojego penisa w stanie erekcji.
"Nie obawiaj się. To nie jest najniebezpieczniejszy sztylet, który mógłbyś
we mnie wymierzyć”- powiedziała to spokojnym głosem, podważonym
psotnym uśmiechem, kryjącym się w kąciku jej ust.
Gdyby tylko Aureliusz mogł mieć sztylet ! Niestety jego sztylet zagubił
się w piasku Appologium, nie znalazł więc nic lepszego niż parę skalpeli. Być
może, kilka dostępnych tutaj urządzeń chirurgicznych Mantris, byłyby bardziej
skuteczne, niestety nie wie, jak je obsługiwać. W każdym razie nie ma czasu na
to, by to rozgryść.
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Skalpele są tak krótkie, że nacinają mu skórę, kiedy bierze je w garść.
Podchodzi do łóżka, powstrzymuje się od rozdarcia prześcieradła, aby nie robić
hałasu, decydując sięn a przecięcie ich skalpelem. Owijając ręce, przypomina
sobie nagle, że nie może zabić Malkah. To nie jest jego cel, musi za to się do
niej przybliżyć.
Zastyga.
Po drugiej stronie zasłony, Solis pozdrawia wszystkich obecnych
zwycięzców, czterech mężczyzn i jedną kobietę. Zatrzymuje się chwilkę dłużej
przed przedstawicielami Arkhantii. Przedłuża rozmowę z Astridą, czarodziejką
o krótkich włosach, w skórzanych spodniach i butach do kolan.Wsunięta pod
metalowy gorset koszula, jest podarta i umazana krwią.
Każdy otrzymuje albo kolczyk, albo pierścionek. Ale Astridzie oferuje
swój naszyjnik utkany z trzech pasm kolorowego złota, białego, żółtego i
różowego. Cudo. Wojowniczka jest osłupiała i zachwycona.
Nadchodzi kolej na Hanzo, jest cierpliwy i suchy jak ascetyczny
pustelnik. Cały czas ma na sobie, swoją wzmocnioną skórzaną kurtkę. Jego
hełm, gdzieś się zapodział. To sprawia, że jego maska, która zżera całą jego
twarz, od szczęki do czoła, jest jeszcze bardziej przerażająca.
W dwóch podskokach, Hannibal staje między Solis i wojownikiem z
Mantris. Kładzie rękę na toporze znajdującym się po prawej stronie. Hanzo
wygląda na nieuzbrojonego, ale tylko jego zbroja i maska sprawiają wrażenie
niebezpieczeństwa.
"Znam osobiście Hanzo. Ręczę za niego.”
Hannibal zerka na ValReda, kapitana osobistej ochrony. Imponujący
dwuręczny miecz, który krzyżuje się na jego plecach, jest godny broni, którą
posiada kolos.ValRed rzadko się odzywa, co zmusza ich do słuchania tego co
ma do powiedzenia.
"Hanzo jest uczniem szkoły, która była też naszą, szkołą Mistrza Sassaki.”
ValRed dba o to, aby wszyscy usłyszeli dużą literę ”M” w słowie Mistrz.
Mówiąc „ naszą” ma na myśli pozostałych dwóch strażników, Ronana-łucznika
wyglądającego jak czarnoksiężnik, w jego wielowarstwowej szacie i Rubywojowniczki o smukłym ciele, której twarz, przecinają dziwne prostolinijne
blizny.
Solis nie ma wątpliwości, że ValRed próbuje załagodzić sytuację. Ale w
przeciwieństwie do niej, nie dostrzega on, tego wibrującego gniewu Hannibala,
głębokiego echa, które rozbrzmiewa, gdy rozwścieczony baran uderza w
oblężoną wieżę.
Hanzo trzyma się na odleglosć i kłania z szacunkiem, trzymajac ramiona
przyklejone do ciała. Utrzymuje sztywną pozę, jak winowajca oczekujący na
swój werdykt.
„Malkah, wyjaśnia ValRed, Hanzo,mimo swojego młodego wieku,nalega
na zintegrowanie twojej osobistej ochrony. Kiedy próbowałem odwieść go od
tego pomysłu, wpadł mu do głowy inny, wygrać abbalition”.
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- Zdobywając punkt dla Mantris”, warczy Hannibal, zgrzytając zębami..
Stary Malek, ojciec Solis, miał taki kaprys, powierzyć swoj ąosobistą
ochronę, uczniom Sassaki, jednego z najwyższych dygnitarzy miastakontynentu. Najbardziej nieprawdopodobny wybór, na dodatek, uznany przez
niektórych za samobójczy.
Wybór, który naznaczył historię Appologium.
To było szesnaście lat temu, podczas czwartej edycji Appologium. Tym
razem Arkhantia przegrała decydującą rundę meczu przez ucznia Sassaki.
Przechwaląjąc się z areny, na której pozostał ostatnim wojownikiem, uczeń ten
zbyt ostentacyjnie świętował swoje zwycięstwo, prowokując na odległość
Malka. Prawdę mówiąc: naśladował jak miażdży smoka, godło władcy, pod
swoją stopą.
Sassaki natychmiast zeskoczył z trybunna których stał, by dołączyć do
impertynenta znajdującego się na piasku. W kilku krótkich słowach,
wypowiedzianych szczekającym głosem, który odbijał się echem po całym
Appologium, przekonał swojego ucznia, aby publicznie odkupił swoj honor,
rozcinając sobie brzuch szablą. Jego wnętrzności, rozprzestrzeniły się bez
najmniejszego okrzyku, czy próby nieposłuszeństwa.
Poczym, Sassaki zwrócił się w kierunku loży, w której znajdował się
Malek. Tym samym autorytatywnym głosem zapytał, czy Tron uważa, że
zniewaga została naprawiona.
Naprawiona? Zostanie naprawiona, kiedy podarujesz mi swoją trójkę
najlepszych uczniów jako osobistą ochronę” – odpowiedział Malek.
Scena ta zrobiło dużo hałasu, stając się jednym z tych momentów, które
tworzą legendę. Nie było już odwrotu, rozmach prośby zostałby zmarnowany.
Znaleziono wyjście z sytuacji : trzech strażników zostało poddanych długiemu
magicznemu rytuałowi, aby scementować ich przywiązanie do Rzeźbionego
Tronu, niszcząc ich lojalność wobec Mantris i ich byłego pana.
Solis nie uczestniczyła w tamtym czasie w Appologium, poza tym była
zbyt młoda, aby uchwycić wszystkie subtelności wydarzenie. Tego typu
zachowanie pozostaje dla nie jucieleśnieniem tego, czego nienawidziła w swoim
ojcu: brutalnej arogancji, zarozumiałej wulgarnej męskość.
Chociaż najwyraźniej nie był człowiekiem, który lekceważy kwestie
honoru, Sassaki nie zajął oficjalnego stanowiska na ten temat. Niemniej jednak
plotka głosi, że uważał to żądanie za nikczemne. Od tego czasu nigdy więcej nie
widziano go w Appologium, ani nawet na publicznych demonstracjach w
Mantris.
Obojętny na panujące dookoła niego napięcie, Hanzo pozostaje
pochylony, niczym niewyraźne echo posłusznego ucznia, który potrafi odebrać
sobie życie na prosty rozkaz swojego mistrza.
"ValRed, czy obiecałeś mu, że dołączy do mojej straży jeśli wygra?, pyta
go Solis;
- Nigdy bym sobie na to nie pozwolił, Malkah.
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- Ufasz mu?
- Mistrz Sassaki mu ufa. Moja własna opinia jest bez znaczenie.
- Niemniej jednak chciałabym ją poznać. Obdarzasz go zaufaniem ?
Absolutnym zaufaniem?
- Tak Malkah.
- Niech tak będzie. Hanzo, powstań.”
Zbliża się do wojownika z godnością królowej.
"Tobie zawierzam moje życie. Potraktuj to jako prezent który ci daję, tak
jak ofiarowałam prezenty innym mistrzom.”
W obliczu takiej lekkomyślności Hannibal jest oburzony, jego nozdrza
rozszerzone są ze złości. Solis jest tym potajemnie zirytowana; powinien lepiej
ukrywać swoje reakcje, być tak przejrzystym nie jest to godne cudotwórcy.Ta
rywalizacje między strażnikami zaczyna jej ciążyć.
Zwłaszcza, że przyszła tutaj w konkretnym celu.
"Wydaje mi się, że brakuje tutaj najbardziej prestiżowego zwycięzcy, jeśli
się nie mylę?”
Solis ma nadzieję, że nonszalancja jej pytania zamaskowała jej
zniecierpliwienie. Wątpi w to. Sądząc po zmarszczonych brwiach, Hannibal
musi coś podejrzewać.
Solis pozostaje niewzruszona, pomimo nagości umięśnionych i męskich
wojowników, którym gratulowała. Prawda jest taka, że mężczyźni rzadko
wywierają na niej znakomite wrażenie. Jak jej obojętny i ponury ojciec. Jak jej
zalotnicy zainteresowani tronem, gbury, którzy by ją uwieść, grają poetów,
niczym gryf przebierający się za pegaza… Ci mężczyźni nigdy nie oferowali jej
niczego, co by ją dotknęło. Podobnie kobiety, również poddane chciwości,
nałogom i interesom.
W każdym razie nie przyszła tutaj, by zakochać się w wojowniku, bez
względu na to jaki byłby tajemniczy. Ona nie szuka dreszczyku emocji, chce
odkryć, co było powodem jej intuicji. Intuicji, któraz ogromną siłą przekonania
szeptała jej, że zwycięstwo będzie dla niej.
Dzięki Aureliuszowi.
"Wciąż jest w szpitalu, Malkah- odpowiada Hanzoz szacunkiem, podczas
gdy inni strażnicy mu gratulują.
Solis dziękuje mu skinieniem głowy i podchodzi do ambulatorium,
Hannibal podąża za nią.
Wchodzi.
Aureliusz, stoi na środku pokoju czekajac na nią, ręce schowanane za
plecami. Nadal drżą, ale z zupełnie z innego powodu. Krew sączy się między
jego zaciśniętymi palcami, kapie ze skalpeli wbijających się w jego ciało.
Jest skamieniały, jakby wpatrywał się w gorgonę o ametystowym wzroku.
Te oczy, już podziwiał podobne, ale tamte nie miały tego samego blasku.
Uświadamia sobie swój nijaki wygląd: wysuszona krew, podarte ubrania,
brudny mop włosów.....ile razy w Rifcie, wracając z niebezpiecznej misji, był
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lekceważony, pozbawiony najmniejszego szacunku, zanim nie doprowadził
swojego wyglądu do porządku.
Solis nie widzi rzeczy w ten sam spostób. Kiedy jest bliżej niego i kiedy
widzi w jaki sposób, na niego patrzy, czuje się jak bohater. Nosi na sobie szaty
światła, szaty chwały, ubiór mistrzów. Stwardniała krew, która pokrywa jego
przedramiona, może by noszona z dumą, jako herb jego łachmanów. Krew
zwycięstwa. Zimna krew jego wrogów, która nigdy więcej nie popłynie.
Wbrew wszelkim oczekiwaniom, to jego krew pulsuje w jego policzkach,
może to sugerować prawie dziecięcą nieśmiałość, skromność cudownego
szczęśliwca. Niestosowna reakcja, niegodna ani jego, ani obecnej chwili.
Rozprasza zakłopotanie szybkim ruchem głowy. Odrzuca w tył włosy,
wysyłając falę piżmowego zapachu, który dochodzi do Malkah.
Solis mruży oczy.
Wdycha powoli.
Przygryza złoty kolczyk na jej ustach, muska go nawet czubkiem swojego
język.
Nie poddając się zapachowi, pozwala mu unosić się nad nią, pozwala się
kołysać tej węchowej melodii, nie bedąc w stanie rozszyfrować jej złożonej
nuty.
Aureliusz zaciska zęby. Poczym, bohatersko, bierze się w garść. Znowu
chwyta za skalpel, gotowy do skoku, by naznaczyć, smutny uśmiech arlekina na
jej gardle. Ona jest tak blisko, tylko o jeden krok od niego. Towarzyszący jej
olbrzymnie nie będzie miał czasu by temu zapobiec. Czasu na nic, tylko na
grymas i zdanie sobie sprawy, że jest już za późno. Nie można aresztować
człowieka gotowego poświęcić wszystko, nawet swoje życie.
Nozdrza Aureliusza napełniają się i opróżniają jak ranny bawół. Tłumi
chęć działania, pokonuje swoją słabość w imię jego misji, czerpie z głębokich
zasobów swojejd yscypliny potrzebnej do czekania na odpowiedni moment,
balastuje swoją wściekłość na korzyść pożądania.
Są tak do siebie podobne. Och, Isalys! Twarz jego ukochanej, którąo
bdarzał i obdarzał namiętnymi pocałunkami. Miąższ jej cytrusowych ust
zlizywanych do ostatniej kropli. Jej pierś, unosząca się i opadająca pod
oddechem, unosząca się i opadająca, znowu i znowu, znowu i znowu, i znowu.
Niekończąca się krzywizna, która po nim podróżuje. Po prostu pieszczota, aż do
zużycia, aż do wygarbowania jego skóry.Kochać niczego nie oczekując.
Ale która? Chciałby rozbić krzywe zwierciadlo, które podnosi jego serce.
Solis jest mu tak paradoksalnie obca. Będzie musiałto zrobić, będzie musiał
odebrać jej życie. By uwolnić Rift, pomścić swoją ukochaną. Musi wymierzyć
sprawiedliwość, w końcu przywrócić równowagę. Umieścić swój kraj z
powrotem w centrum tej cholernej szachownicy.
Tyle że nie jest pewny, czy gra właściwą królową, czarnąc zy białą...
Solis w pełni odczuwa ten szeroki rezonans, zbędną wibrację, szok
wewnętrznej walki, która wywraca Aureliusza do góry nogami. Walki bardziej
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brutalnej niż ta w Appologium. Słyszy partyturę graną przez kropelki potu na
czole, które spływają po skroniach, zabarwione karminem pokonanych wrogów,
który przesuwa się na krawędź szczęki. Ekstremalnie dogania językiem ulotną
kroplę. Widziała, jak to robił wcześniej. Ona już widziała tego rodzaju scenę.
Zna tego mężczyznę.
W efekcie tego wszystkiego, nie kończący się dreszcz pożądania
przeszywa całe ciało Solis, nie okiełznany, huraganowy wstrząs, który ją
elektryzuje.Woli uciekać przed błyszczącymi, szmaragdowymi spojrzeniami
tego mężczyzny, aby nie stracić gruntu pod nogami.
To nie do zniesienia! Walczy z tym karygodnym dreszczem, zmusza swój
umysł by móc zrozumieć. Dowiedzieć się. Przypomnieć sobie. Teraz jej kolej na
walkę.
Aureliusz kontynuuje swoją, jego walkę. Zmierzająsię w niej, nienawiść,
gniew,zwątpienie i skrajne zmęczenie; chęć oderwania jej głowy lub jej tytułu,
objęcia jej bioder lub przywrócenia sprawiedliwości; pokusa żeby w końcu się
poddać, położyć się na ciepłej podłodze i zasnąć. Myli pory roku, szczyt z
dnem, wspomnienia, misję, twarze.
Aureliusz wypuszcza skalpel spomiędzy drżących palców.
Przedmiot upada na ziemię, przyznanie się do winny, które umyka
uwadze Solis. Nadwyrężenie jej percepcji doprowadziło do nagłego, potężnego
bólu głowy, który ściska jej czaszkę. Płonący żar zdaje się przecinać jej oko, by
grzebać w jej głowie, przypalając każdą myśl, niezostawiając nic poza
wyniszczającym cierpieniem.
Zatacza się z krzykiem rannego zwierzęcia.
Aureliusz wyciąga ramiona, na próżno próbując ją złapać. Gest, który nie
ma żadnego sensu.
Hannibal i tak jest szybszy. Kolos wiedział co nadchodzi, zanim
krzyknęła. Był przy niej, za każdym razem, przy każdym kryzysie, na szczęście
rzadkim. Podaje jej swoje silne, stabilne ramię, udając rycerskosć, aby nie
zachwiała się, gdy bez słowa, opuszczali siedzibę gladiatorów. On także nie
dostrzegł dźwięku upadającego skalpela.....
Aureliusz zostaje sam, niezdecydowany, w bardzie jniepewnej sytuacji,
niż ta w sercu areny, gdy Kurtis trzymał go na końcu łańcucha.
W przeciwieństwie do pozostałych, Solis nic nie ofiarowała Aureliuszowi.
Nic, z wyjątkiem ciszy bogatszej niż słowa.
I niekończącej się udręki...
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Rozdział 8
Incognito

Jak wszyscy politycy, Intendent lubi mieszać się z tłumem. Tak samo jak
w przypadku jego anachronicznych uścisków dłoni, robi to na swój własny
sposób: anonimowo.
Lubi chodzić po ulicach, zwracać uwagę na to co dzieje się w Mantris,
być zaskoczonym przypadkowymi spotkaniami. To mu pomaga w zrobieniu
bilansu i uporządkowaniu jego myśli. Właśnie dzisiaj ma wielką potrzebę
przeanalizowania wszystkich opcji: jego stanowisko jest oczywiście w
niebezpieczeństwie, ale nie wykorzystał jeszcze wszystkich swoich atutów.
Musi nabrać dystansu.
W czasie, gdy mieszkańcy Mantris zajmują się obliczeniami
prawdopodobieństwa wykorzystanie całych pokładów triselenu, on woli chodzić
incognito w tłumie.
Jego zmartwieniem jest to, że celebryta taki jak on, modyfikuje przez
samą swoją obecność, zachowanie osób, które go otoczają. Trochę taka sama
zasada jak w fizyce kwantowej: obserwacja zaburza obserwowany system. Jeśli
chce się wtopić w tłum, oderwać na chwilę od presji swojej roli, zyskać nawet
niewielki stopień wolność, to musi uczynić z dyskrecji sztukę.
Zatuszować swój wygląd, to nic prostszego. Ludzie MaRzą
nieprzerwanie: okulary i cyber oczy ubierają ich otoczenie w skiny o
nieskończonych możliwościach, przekształcając drogę w cyfrową rzekę,
budynki w rustykalną karczmę całą z drzewa, pojazdy w zabawki dla dzieci lub
przechodniów w postacie z gier hologramowych. Wszyscy wolą odkrywać
miasto takie o jakim sobie marzą, a nie takie, jakie jest w rzeczywistości.
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Łatwiej jest nie być widzianym, gdy inni nie chcą cię widzieć. Intendent
spaceruje więc sobie, niezauważalny, ubrany w długi, staromodny płaszcz
przeciwdeszczowy. Nosi maskę usianą zmieniającymi się plamami, tworzącymi
czarno-białą figuratywną twarz.
Zakamuflowany w ten sposób, wtapia się w mozaikę ekstrawagancji. Po
jego prawej stronie, dzieciaki śmieją się do łez, zabawiane przez cyber z
włosami zastąpionymi diodami, które subtelnie, co sekundę, zmieniają kolor. A
Meditech, którego dopalacze wykorzystują fosforycencję, aby uwidocznić jego
egoszkielet, przechadza się z młodą kobietą robotem, o krótkich włosach, której
sylwetka nieustannie ewoluuje, dzięki chmarze wirujących mikrobotów.
Mieszczuchy snują się i wałęsają: jest to typowy obraz, który rozśmiesza
Intendenta. Miasto jest zarówno kolorowe, pomysłowe i ruchliwe jak jego
niezliczone trendy.
Uwolnione od tyranii pozorów, społeczeństwo Mantris, uczyniło
definitywnie przestarzałym pytania o płeć, etniczne pochodzenie lub
jakikolwiek inny wskaźnik społeczny. Wystarczy zaobserwować przechadzające
się rodziny: kolory skóry są pomieszane, wzrost i tusza niekoniecznie
charakteryzują rolę rodzica… wszystko po to, by przypominać, że jest tylko
jedna kategoria, tylko jedna propozycja: ludzkość.
Nawet technostylenie są usprawiedliwieniem dla stygmatyzacji. Pokazuje
to doskonalne ta mama, która jest dyrektorem w Werkco– korporacji robotów –
i ten tata, który wdycha spirytus wspraju, by przypomnieć sobie listę zakupów,
podczas gdy ich dzieci uciekają ze śmiechem, przed domowymi obowiązkami, z
ekranami schowanymi pod spersonalizowanymi cyberramionami.
Intendent obserwuje ten mały świat, dumny z tego czego dokonała
Mantris. Został Intendentem ze względu na swój lud, czy dla własnej
egoistycznej przyjemności? Tak, on rozkoszuje się władzą, tak, czerpie osobistą
satysfakcję- trochę narcystyczną– widząc jego strategiczne wybory wcielone w
tysiące istnień, które smakują nieświadomie szczęścia o nic się nie martwiąc.
Lubito. Trzymać niewidzialne wodze, kontrolować sytuację bezakcentowania
tego, mieć przewagę bez okazywania swojej pozycji.
Lubi to, bo robi to dla swojego narodu, dla miasta, dla tej matrycy, która
dała mu wszystko, jego status, jego inteligencję,jego władzę, jego rodzinę, jego
przyszłość, jego wolność. Kocha Mantris.Poświęciłby się dla niej.
Skupiając się ponownie na przyczynach swojej obecności tutaj, zaczyna
szukać oznak wzburzenia lub zmartwień.
Najwyraźniej wczorajsza porażka w Appologium przeszła już do historii.
Trzeba przyznać, że w świecie ultra Online, nic nie jest starsze niż wczorajsza
wiadomość.
Ta pozorna obojętność pozostawia swego rodzaju niesmak. Odpowiada
mu taka sytuacja, to żeby nie być w centrum medialnej burzy, ale żałuje, że nikt
nie zdaje sobie sprawy, na ile ta porażka stwarza problemy z zaopatrzeniem w
triselen. Pomimo ostrzeżeń o ryzyku.
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Technologiczne cuda Mantris są całkowicie oparte na tym darze od
bogów. Ale ruda pozostaje rudą: kończy się pewnego dnia. Mózg Mantri wydaje
się o tym zapomnieć. Nie chce w to uwierzyć, nie może w to uwierzyć. Kiedy
już dotknąłeś możliwości nieśmiertelności, jak zaakceptować najmniejszą
przeszkodę lub krok wstecz?
Aby rozwiać swoje ostatnie wątpliwości, zanurza się w potok wirtualnych
rozmów, zniżając swoje filtry i programując wyszukiwanie według kluczowego
słowa.
> Wspólny kanał RUO-CIO ∆ Medyczny-koder© Ten-Tin >
> Za 2 minuty 40 sekund. Wiem że topilne !Zaraz będę i mam twoje
meditechy. Pięć puszek, mega promocja! Jeden wystarczył? Cóż, nikogo
to nie obchodzi!
> Wspólny kanał |CLEHAN ∆ Kryptolog © Nephti >
> Dostaję „ostrzeżenie za opóźnienie” jednego dnia w Appologium?
Wymazuję. Muszą mnie kodować!
> Wspólny kanał |ANAH ∆ Profesjonalny Scribot / © Damaze >
> Dostarczyć biblię-wszechświata, romansik na temat paniki na Giełdzie?
Daj mi cztery dni. I trzy dodatkowe immersyjne skiny.
> Wspólny kanał |@SSASUMARU ∆ ExSITE >
>To nie jest Heyla? Facet w płaszczu przeciwdeszczowym w masce.....
> O kim mówisz? Dlaczego mnie budzisz?
> Heyla holograf, dupek! Tam.
> Nie znam. Pieprzyć to.
>Stary, masz jakiś problem? Kto nie zna Heyli? Jego najnowszy simulitag jest hard-core, kolego! On donosi na Mantri, którzy chcą głosować
podczas konsultacji.
> Zonzomby?
> Tak. Już starzy ludzie wkurzają nas swoimi głosami… teraz, jeśli dodadzą
zmarłych!
> Mówisz, że Heyla… tam jest.
> Wracaj spać!
Intendent zaciska usta, by ukryć swój uśmiech. Jego IAsystent ma
poczucie humoru, odziedziczone po jego własnym znaczeniu autoironii, bardzo
skuteczna broń dla polityka - gdy jest dobrze używana.
>® Kanał 1 | H ASSAN ∆ Dyrektor ds. Produktów© Blue Dream >
Jego uśmiech znika. Czas na koncentrację.
Hassan załamał się przed nim. Doskonale.
Intendent każe czekać swojemu rozmówcy, klasycznai wypróbowana
taktyka; dodać trochę niepokoju do oczekiwania. Poczym wznawia swój spacer
powolnym krokiem, pozwalając by ciśnienie wzrosło jeszcze bardziej .
>Intendencie, dlaczego jeszcze się ze mną nie skontaktowałeś?
> Dlaczego miałbym to zrobić?
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>Będziemy naprawdę zagrywać w ten sposób? Obaj obstawiliśmy
wysoko, obaj będziemy ponosić straty.
> Różnica między tobą a mną, Hassan, polega na tym, że nie
wprowadziłem jeszcze do gry mojego Legendarnego bioosta.
> Zrobiłeś dużo więcej. Operacja Minage nie została zatwierdzona w
powszechnych konsultacjach, nieprawdaż?
Hassan wpada w panikę, za szybko pokazuje swoje karty. Tym lepiej,
jego lekkomyślność ujawnia Intendentowi wszystko, czego chciał się
dowiedzieć.
Po pierwsze : Hassan nie wie, że on nie zainicjował jeszcze operacji
Minage. Jest w błędzie wierząc, że ma jakiś atut. Jeśli informacja stanie się
publiczna, Intendent może zostać uznany za niekompetentnego, ale nie na
skorumpowanego; łatwiej jest to sprzedać wyborcom.
Po drugie: Hassan równieżnie rozpoczął operacji, nie pozwoliłby sobie na
to. Wydawało się to wysoce nieprawdopodobne, ale sprawia to, że jest to
dodatkowy podejrzany do wyeliminowania.
Po trzecie: Hassan go potrzebuje, inaczej by się nie odważył tak jawnie
mu grozić. Sytuacja może zatem nadal obrócić się na jego korzyść.
> Hassan, a może na początek wyjaśnisz mi co się stało? Oglądałem
filmy, Kurtis poprawnie uruchomił dopalacz, więc dlaczego nie wygrał?
> Nie dzwoniłbym do ciebie, gdybym to wiedział! Muszę ci coś
pokazać.
IAsystent Intedenta rejestruje wniosek o udostępnienie osoby. Po
zaakceptowaniu, wersja zdigitalizowana Hassan pojawia się obok niego, kiedy
on idzie ulicą. Tylko on jest w stanie zobaczyć tę wirtualną istotę. Mimo że jest
ona statyczna, porusza się z taką samą prędkością, co jej obserwator. Postać
nabiera kolorów za każdym razem, gdy zdeża się z pieszym lub jakąś
przeszkodą.
Nieświadomy tych incydentów, Hassan aktywuje swój SITznajdujący się
w zagłębieniu jego dłoni. Drugą ręką robi gest jakby odganiał owada. Dane
pojawiają się na ekranie w linii wzroku Intendenta.
Widzi Kurtisa w pełnym transie, wywracającego oczami. W prawym
górnym rogu obrazu widać włączony chronometr. Który zawiesza się na 2
sekundy i 561 tysięcznych; to dokładnie w tym momencie sztylet Aureliusza
przeszywa jego gardło.
> Zwróć uwagę na czas rozbłysku : nieco ponad dwie i pół sekundy.
Popatrz teraz na nasze testy kliniczne.
Nowy gest Hassana. Ekran staje się mozaiką podobnych zdjęć: tysiące
mężczyzn i kobiet kąpiących sie w kadziach wypełnionych elektryzująco,
niebieskim płynem. Każdemu doswiadczalnemu królikowi wstrzykuje się dawkę
Niebieskiego Snu w momencie uruchomienia chronometru; liczby zawieszają
się na koniec błysku, kiedy pacjent odzyskuje jasność umysłu.
Wszystkie liczniki zatrzymują się przed osiągnięciem sekundy.
73

Rzutnik pokazuje:
"Średni czas = 0 sekund i 814 tysięcznych.”
Hassan odtwarza obie sceny w bardzo zwolnionym kinematograficzny
tempie..
> Czas reakcji Niebieskiego Snu zmierzony podczas Appologium jest
poważną statystyczną anomalią. To nie jest zwykła awaria, uwierz mi.
> Być może, po prostu, twój dopalacz zostal poddany zakłóceniom Riftu.
> Testy, które ci pokazałem, zostały właśnie tam przeprowadzone!
Hassan jest zdesperowany, przyparty do muru, inaczej by się nie przyznał
do tajnych prób w Riftcie. Opinia publiczna nie wybaczyłaby swojej korporacji,
konkurenci by o to zadbali.
> Dziękuję ci za szczerość, Hassan. Wyobrażam sobie, że oczekujesz ode
mnie, że wykonam dogłębną analizę sieci Mantris?
> Dokładnie. To jest w twojej jurysdykcji, nieprawdaż?
> Wyobrażam sobie też, że wolisz zachować to śledztwo w tajemnicy?
> My .. preferujemy Intendencie. Ty i ja, jesteśmy częścią tego samego
hakowania. Więc, zajmij się dyskretnie twoimi poszukiwaniami,
podaj mi SYTuację skurczybyków, którzy sponsorowali ten sabotaż, a
ja, zajmę się dyskretnie rozwiązaniem sprawy. Zatuszowanie tego jest w
naszym interesie, zgadzasz się ze mną?
> Zajmę się tym, Hassan. Do zobaczenia wkrótce.
Postać znika. Hassan naprawdę wierzy w to, że Intendent czekał na niego,
by podejrzewać sabotaż dopalacza? Przeprowadził już audyt; nawet odwołując
się do Minage i Niebieskigo Snu, nie znalazł w sieci żadnych rozstrzygających
dowodów…
Spisek jest bardziej niepokojący, niż wydaje się to Intendentowi. To już
nie tylko jego stanowisko, czy stanowisko Hassana, które są zagrożone, to
potencjalnie wiarygodność Mantris, która jest niepewna.
Będziemy musieli być sprytniejsi niż ci, którzy przejęli w tej kwestii
inicjatywę.
Zuwolnionym polem widzenia, ale wciąż nasyconym umysłem, Intendent
szuka wyjścia z gęstego tłumu, który go otacza. Zapach jedzenia, niskie pomruki
tłumu,pełen wdzięku balet świateł… kosztuje pięcioma zmysłami, drobne
szczegóły codziennego życia.
Przechodząc koło fast-foodów, które modyfikują pastę rybną w tradycyjne
menu, jest poruszony maluchem raczkującym w egzoszkielecie. Gapiąc się w
górę, o krok od upadku do tyłu, maluch patrzy na akwaria rurkowe, które
przecinają budynki, niczym powietrzne galerie metra. Wewnątrz, ławice ryb
przepływają bezpośrednio z gospodarstw akwakultury do zakladów
przetwórstwa, zapewniając egzotyczny spektakl w tym miejskim krajobrazie.
Dziecko jest zachwycone, jego źrenice błyszczą. Ogrom rybek unosi się nad nim
w hipnotycznej ciszy. Ławica unosi się i opada, gdy gwałtownie,wpada w
panikę, ucieka nie wiadomo dlaczego, z prędkością rakiety.
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Z intuicyjną zręcznością dziecka, chłopczyk używa dłoni swojego
egzoszkieletu, aby oświetlić ryby i to je rozdrażnia. Rozświetlone światłem
migające łuski nabierają jasnych kolorów. Niebieskie, fioletowe i żółte kolory
przeplatają się żywiołowo. Maluch śmieje się omiatając światłem całą tubę. Nie
takim ostrożnym śmiechem dorosłego czlowieka, ale wylewem wesołości, który
obrzuca przechodniów radosną falą. Siedzący przy stole w fast-foodzie, przed
daniem, które bylo duszone przez trzy godziny, rodzice malucha, obserwują go z
wielką czułością, zapominając o jedzeniu. Maluch jest zachwycony.
Intendent absorbuje tę scenę, chłonąc szczegóły. Może Sathyne będzie
mogła doświadczyć tego za jego pośrednictwem? Pewnego dnia przyjadą tutaj.
Obiecał jej to. Narazie Intendent czuje miasto za ich dwoje.
Patrzy dalej, w stronę matki, która każe swojemu synowi spróbować
wzmacniaczy do makijażu; oboje się śmieją, odkrywając efekt cienia do powiek.
Intendent roztkliwia się ponownie. Zna bardzo dobrze tę chemię.
Na magnetycznym chodniku, trzy metry nad deptakiem, robot-robotnik
jest wciśnięty w tył DALECA, kolana i łokcie zgięte w niewyraźny sześcian,
czeka na moment rozładunku akumulatorów, których pilnuje.
Jeszcze wyżej, mężczyzna z protezami o kształcie pazurów chodzi po
elewacji budynku. Rój mini-dronów kręci się wokół niego, gotowy do zrobienia
selfie z pionowym horyzontem w tle. Zawzięty facet wygląda na pewnego
siebie. Skupiony na swoim wysiłku, ignoruje protesty ludzi znajdujących się za
oknami- ekranami.
Nagle jego prawa stopa traci przyczepność. Próbuje złapać równowagę,
ślizga się i spada, rozbijając, całym swoim ciężarem, cyfrową markizę
sportowego sklepu internetowego. Jest ranny, ale w świetnym humorze.
Przechodnie przychodzą mu z pomocą. Koordynują swoje wysiłki dzięki ich
SITom. Najsilniejszy usuwa rumowisko, interfejsy przywołują swoje
autonomiczne pojazdy iróżne dopalacze, do zrobienia medycznego koktajlu, są
oferowane spontanicznie. W kilka chwil, wspinacz opuszcza teren w pojeździe
medycznym .Przed zniknięciem wymachuje swoją złamaną protezą na
powierzchni której pojawia się hologram:
"Jedna złamana, dziesięć kupionych”
I rutyna wznawia swój tok, w tej dzielnicy, którą zna tak dobrze. Deptak
jest rozpoznawalny wśród miliona, po śpiewie ptaków transmitowanym w 3D i
charakterystycznych zapachach mokrej trawy. Uważa to za szczególnie
przyjemne, w przeciwnym razie nie wybrałby tego miejsca, aby zainstalować
tutaj swoją siostrę Sathynę.
Właściwie nie planował jej odwiedzić. Jego nogi podjęły decyzję za
niego. Nic w tym dziwnego: za każdym razem jak przechodzi kryzys, gdy czuje,
że jest na krawędzi, gdy traci kontrolę, gdy potrzebuje rodzinnego ciepła,
kokonu w którym może otworzyć swoje serce i okazać swoje obawy, Intendent
zawsze puka do tych samych drzwi.
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To nie przypadek, że jego kroki doprowadziły go tutaj. To wszystko jest
zsynchronizowane.
Tyle że łatwo jest ukryć jego wygląd fizyczny, ale oszukanie jego SITu
jest o wiele bardziej skomplikowane.
Interfejs stal się wszechobecny, ponieważ rozwiązuje wiele praktycznych
problemów codziennego życia. Nigdy więcej zgubionych kluczy, trudności w
komunikowaniu się lub orientacji w mieście-kontynencie, problemów z
harmonogramem lub niefortunnych przeoczeń. By pozostać w kontakcie z tymi,
którzy są ważni, aby pomóc bliskiemu poprzez proste skanowanie jego potrzeb,
aby uczestniczyć aktywnie w życiu publicznym Mantris. Nie wspominając o
natychmiastowym dostępie do opieki i gwarancji bezpieczeństwa. To wszystko
pod kontrolą Norii, której pierwsze z Trzech PrawSynthii narzuca optymalizację
średniej długości życia wszystkich obywateli-akcjonariuszy.
Kiedy dodamy do tego jego dobrowolny charakteri to, że jest darmowy,
SIT posiada przeogromne zalety. Oczywiście, interfejs nie spotyka się z
jednomyślnością, ale mało jest osób, które odmawiają wSTAwiennictwa, gdy
nadchodzi starość.
Dla osobistości tak ważnej jak on, dużym problemem jest to, że jest się
ciągle śledzonym. Ze względu na swój status, współpracuje on bezpośrednio z
organizacją odpowiedzialną za centralizację danych SIT. Na szczęście korzysta
on ze specjalnych ulg.
Nachodzi go wątpliwość: czy to właściwy moment, by zniknąć, choćby
chwilowo?. Jego IAsystent filtruje znaczną liczbę nagabywań, na które w końcu
będzie musiał odpowiedzieć.
>Alarmowy wspólny kanał |ARCHIWISTA ∞ Mantrix Noria >
> Alert o zagrożeniu. Szkodnik krąży obecnie w twojej okolicy lub w
zasięgu twojej lokalizacji. Podejrzany jest wysokim mutantem, który
reaguje nanazwisko „Niguane”. Jest uważany za wyjątkowo
niebezpiecznego. Operacja O.P.I.A. jest w toku, aby go zneutralizować.
Jeśli zlokalizujesz tego mutanta, przekaż twoją SYTtuację do Norii, nie
interweniuj. Optymalizujemy twoją oczekiwaną długość życia. Nie działaj
sam. Pozostańmy czujni.
Żolądek Intendenta się zaciska, co jest atawistyczną reakcją na przemoc, która
praktycznie zniknęła z Mantris. Imię mediatyczne i patetyczne „Niguane”
ukrywa okrutny modus operandijednostki: rozerwać gardło ofiarom.
Jeszcze jedna rzecz do załatwienia... Robi się tego za dużo.
>Konsultacje obywatelskie | ARCHIWISTA ∞ Mantrix Noria >
> Czy jesteś za wprowadzeniem premii Krezusa za neutralizację
niszczycielskiego mutanta? Odpowiedź obywateli na postawione pytanie
brzmi: tak na 59,17%.
> Ogłoszenie publiczne | ARCHIWISTA ∞ Mantrix Noria >
> Po obywatelskiej konsultacji, premia Krezusa jest zaaprowizowana w
celu przyspieszenia neutralizacji mutanta-szkodnika zwanego „Niguane”.
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O tę premię może wystąpić tylko zaprzysiężony tropiciel. Jej wysokość
zostanie określona przez władze Giełdy. Do każdego obywatela: nie
narażajcie waszej oczekiwanej długości życia. Wspólnie chrońmy nasze
bezpieczeństwo. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej? Prosimy o
kontakt z Kamilą.
Intendent wzdycha. Ta reklama zawiera wszystko czego nie powinno się
robić. Formalizuje niebezpieczeństwo i daje mu zbyt oczywiste znaczenie.
Przede wszystkim wpaja ideę, że Noria zadba o to osobiście, dlatego też będzie
bezpośrednio odpowiedzialna, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
A kto za to odpowie przed wszystkimi kronikami Mantris?
∩ IAasystent, informauje o ulubionych kronikach.
∩Liv szuka natychmiastowych doniesień o Niguane. Licytacja jest
otwarta…
I właśnie, o czym przed chwila mówiłem! Jest zirytowany brakiem
ludzkiego taktu ze strony Norii. Ich algorytm może maksymalizować
oczekiwaną długośćżycia, ale czasami także zbiorowy niepokój.
Ma tego wszystkiego dosyć.
∩ IAasystent, priorytetowa rutyna.
∩Uruchomienie programu SaThIne.
Natychmiast, podpis jego SITu ulega rozproszeniu na liczne interfejsy,
które go otaczają. Wszystkie osoby, które spotyka na swojej drodze, dziedziczą
część jego tożsamości, która odbija się w kierunku innych SITów w samo
napędzających się echach, które nigdy nie zanikają. Mechanizm jest tym
bardziej skuteczny kiedy wokół niego są ludzie; gęsty tłum, który go otacza
oferuje idealne warunki.
Wszystkie przemieszczenia Intedenta są konsultowane przez wszystkich
obywateli. Każdemu kto będzie mial ochotę go sprawdzić, Noria przywróci jego
wejścia i wyjścia w tym samym obwodzie, jak każdego innego przechodnia.
Stając się duchem, może wmieszać się w tłum.
Biegnie boczną uliczką pełną małych straganów otwartych zarówno dla
mieszczuchów, jak i dla exSITów, tych, którzy odmawiają interfejsu– tych
którzy nazywają siebie stojakami, aby podkreślić, że są przeciwko SIT.
W tych podejrzanych sklepach nie ma kontroli SYTuacji. Jego siostra jest
chora, chce więc, żeby zostawili ją w spokoju. Długo nad tym pracował.. Nikt
nie może dowiedzieć się dokąd idzie.
Nie ma mowy, żeby ktokolwiek wykorzystał jego sekret przeciwko
niemu.
Gdy ma już wejść do sklepu Ani trywialne, ani daremne, zauważa
obecność młodego człowieka… nie, młodej kobieta. Nie wie dokladnie. Bez
wątpienia cyber „który kpi”z tych kwalifikacji.
W wieku piętnastu lat æl nie nosi interfejsu, co jest rzadkie, ale nie
nietypowe jak na jej wiek; oznacza to, że nie można jej zlokalizować. Neonowe
tatuaże, szeroko rozpowszechnione cybernetyki na poziomie podstawowym,
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androgyniczne ciało. Potrzebuje tylko kilku sekund po to, by zdać sobie sprawę,
że jej skóra jest częściowo zastąpiona przez skórę-ekran. Stać się maszyną
wśród młodych cyber to coś bardzo ważnego.
Æl siedzi na balustradzie przed sklepowym oknem– prawdziwym
panoramicznym oknem, które pozwala zajrzeć do środka, a nie wyświetlaczem
reklamowym – i przewija, bezpośrednio na swoim nadgarstku z imponująca
prędkością. Tysiące wiadomości przewijają się przez jej skórę-ekran, na którym,
każdy z użytkowników pisze w swoim własnym kolorze.
Szalone przypuszczenie, że jest ona szpiegiem, przechodzi mu przez
głowę. Jego obawy zostają rozwiane, gdy jakaś dziewczynka, puka w witrynę
sklepową od wewnątrz. Æl odwraca się i z wielkim uśmiech gestykuluje w jej
kierunku, z pewnością jest to jej młodsza siostra.
Sklep jest taki stary, że aby do niego wejść musi sam popychać drzwi.
Już sam zapach sprawia, że czuje się jak w domu.
"Tak przewidywalny jak zawsze”, wita go Nyvenn.
Ton jest szyderczy, ale uśmiech szczery. Jest to pierwsza rzecz, jaką w
niej zauważasz, ten miły uśmiech serdecznego, starego przyjaciela. Znają się od
bardzo dawna, ale Intendent widzi za każdym razem, ten sam, niezmienny
uśmiech z ich pierwszego spotkania.
Siedząc przy swoim dużym biurku, zoświetlonymi szkłami
powiększającymi przed oczami, przygląda się microruchom wykonywanym
przez jej palce. Skoncentrowana na swojej pracy jeszcze przez kilka sekund,
zanim podniesie oczy na jej gościa.
Jak zawsze, Nyvenn rozpoznaje go, pomimo jego przebranie i zagłuszania
SITu. Nie wie, jak ona to robi… prawdopodobnie pozostałość magicznego
daru, lub zdolność odziedziczona po Rifcie. Jej przeszłość … jest
skomplikowana.
Tak naprawdę nigdy nie odważył się zapytać o jej liczne życia. W ciągu
dziesięciu lat niewiele o niej się dowiedział, ale wystarczająco, by całkowicie jej
ufać. On też wie, jak oceniać ludzi.
Dziesięcioletnia dziewczynka jest przyklejona do nóg Nyvenn, zbyt
nieśmiała by mówić, zbyt ciekawska by uciec. W ogrodniczkach z podwiniętymi
rękawami, z klasycznym małym biometrycznym dronem, typu Oto, na ramieniu,
z sześcienną kostką tocząca się między jej kostkami, patrzy na niego
wyzywająco.
Intendent z łatwością czyta w jej oczach: „śmiało, powiedz ze jestem
brzydka ! "
Nie wie, jaką ma chorobę. Naroślana jej twarzy mógłby uchodzić za
implanty w kształcie łusek, ale to nie to. Niekontrolowana wysypka skórna?
Rogowacizna? Instynktownie rozumie, że to określiło jej życie. Musi słyszeć
kilka razy dziennie : „Masz bardzo imponujące implanty". A ona odpowiada:
„Ale to nie są implanty! Jesteś głupi czy co? Jestem chora, nie widać tego. Ale
medycy mówią, że to nie jest zaraźliwe.”
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„Jak masz na imię ?"
Wpatruje się w niego.
"Co jest, odpowiedz, zachęca Nyvenn, gdy tamta przyciska się bardziej do
jej nogi.
- Onyx. To jest Sphax”. Pokazuje podbródkiem swoje ramienie.
„A on to Kubu.” Wskazuje ruchem kostkę. " A ty?
- Nie poznałaś mnie? Jestem Heyla, holograff
- Dlaczego kłamiesz ? Za kogo mnie bierzesz? Nie jestem wiarygodna.
- Naiwna, Nyvenn delikatnie ją poprawia.
- Powiedz mi, Onyx, kontynuuje gość, zastanawiam się: czy te maści
Nyvenna, nadal mają ten okropny zapach? "
Onyx robi zabawną minę, a jej narośla oddają ją, jeszcze bardziej
wyrazistą. Śmieje się serdecznie, Nyvenn mu wtóruje. Jest zadowolony: jeżeli
ktoś może pomóc Onyx to właśnie starożytna Arkhantia. Przez chwilę
zastanawia się nad dziwnością jej skóry, zhybrydyzowanej z korą, po
nieudanym zaklęciu. To było ponad dwadzieścia lat temu, przez to została
wygnana do Riftu. Jej twarz z tysiącletniego drzewa zawsze budzi w nim to
samo smutne współczucie.
"Zajmę się dżentelmenem, wyjaśnia Nyvenn, odsuwając się od Onyx.
Zostań tutaj, zaraz wrócę.
- Zawsze to samo, gdy jakiś dorosły tutaj przychodzi, zostawiają mnie
samą! To niesprawiedliwe."
Lekko nadąsana, dziewczynka zasiada na sofie, która jest poczekalnią dla
klientów i pacjentów.
Gdy tylko dorośli znikają z jej pola widzenia, Onyx kładzie się i zamyka
oczy, wydaje cichy, mokry dźwięk mlaskając ustami, chichocze kładąc ręce na
twarzy. Drży oczekując, wie, co szykują dla niej nowi znajomi: ogromną fale
łaskotek i czułości!
Dziesiątki małych kolorowych pluszowych kuleczek, pojawia się znikąd i
zajmuje kanapę, wdrapując się na Onyx i zakrywając jej szyję, ręce, głowę,
tułów, brzuch. Niektóre zakradają się pod jej ubranie. Przenikliwy, ćwierkający
dźwięk, który emitują, sprawia, że ich meszek jeży się falami, powodując u
Onyx, eksplozję przyjemności. Nic na świecie nie może być słodsze, to po
prostu niemożliwe.
„Hiii ! Nie, nie tam… łaskoczecie”, protestuje Onyx zabawnie.
W międzyczasie, Nyvenn towarzyszy Intendentowi na zaplecze, gdzie
otwiera tajną przegródkę.
Pragnie zapytać, jak się miewa Sathyne, ale nie ma odwagi tego zrobić.
Chce wierzyć tak długo, jak to możliwe, że jego siostra ma się dobrze.
Tak czy siak,wkrótce się tego dowie...
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Rozdzial 9

(Noc w bieli) Sathyne

Pierwszym prezentem, jaki daje mu Sathyne, jest cisza.
Nawet odcięty od swojego SIT, Intendent nadal odczuwa niepokój
Mantris, jej fale wibrują na obrzeżach słyszalności. Zamknięcie powiek nie
wystarczy, aby odizolować się od świateł Świata.
Ale tutaj, w kryjówce jego siostry, króluje prawdziwy spokój. Cisza, która
okrywa to miejsce jest delikatna, gęsta, pełna ciepło, pyszna jak przemycony
miód z Arkhantii.
Intendent chętnie przyjmuje ten prezent, delektuje się nim z nieokiełznaną
rozkoszą. Ryzykując rozczuleniem się.
Tego właśnie szukał.
Ignoruje zielone światło dochodzące z prawej strony, nie jest jeszcze
gotowy aby na nią spojrzeć. Jego uwaga kieruje się na drugą stronę, odkrywając
nowe rozwiązania, które wprowadziła Nyvenn.
Zaśmiecony rurami i starymi cysternami pokój, eksponuje wnętrze starej
opuszczonej fabryki. Wielobarwne rośliny wiszą tu i ówdzie, lampiony zieleni
promieniują witalnością. Inne są umieszczone w rzędzie na półkach lub
wysuszone w słoikach.
Ta niezwykła bujność mogłaby przestraszyć niejednego mieszkańca
Mantris, ale on przyzwyczaił się już do tego. Ta mała przystań stała się jego
światem. Ogród botaniczny w miniaturze. Te piękne glify ręcznie rzeźbione na
meblach z prawdziwego drewna z Arkhantii- dzieła sztuki warte fortuny!wydają się, dawać życie roślinom.
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Skupiony na spotkaniu z siostrą, nie spieszy się, wczuwa się w tę
mieszankę szacunku i intymności. Niepokoi się. A jeśli tym razem będzie
przemawiał w pustkę? Na szczęście, nigdy to się nie zdarzyło. Zawsze czuł jej
obecność. Nie może mu tego zrobić, nie dzisiaj.
By dodać sobie otuchy, oczuwa, głęboko w sobie, cudowne ciepło,
spowijające mu serce. Miłość odzyskania swojej jedynej rodziny, miłość
braterska, miłość rozbita przez przeciążenie nerwowe, miłość która wielokrotnie
przewyższa tę do Mantris i która spaliła umysł Sathyne.
Ta miłość, której życie chciało zapobiec, a wręcz przeciwnie, uczyniło ją
bardziej tętniącą życiem, cenniejszą. Więź, której nie kontroluje, której nie
potrafi oszacować, z którą nie umie negocjować, która powoduje utratę poczucia
priorytetów.
Miłość jest fascynująca. W każdym razie ta miłość.
Bierze głęboki oddech, czuje zapach pomieszczenie, delektuje się każdą
subtelnością tych bardzo wyjątkowych zapachów, które ogarnęły go już przy
wejściu. Mocny roślinny zapach, pół mech, pół wodorost, z lekko słodkimi
tonami, unoszący się nad lekkim szumem bełkotki, która utrzymuje stabilny
poziom tlenu w komorze. Ten pachnący bukiet rozbudza wspomnienia o jego
siostrze, które instynktownie odnajdują się w jego głębinach. Potężna,
nienaruszona, intymna, naturalna, taka jest jego więź z nią.
Jest gotowy. Otwiera oczy.
"Cześć, starsza siostro.”
Sathyne odpoczywa w swojej szmaragdowej, regenerującej kadzi
umieszczonej w pionie. Unosi się między dwiema wodami, między dwoma
światami. Jej długie włosy tworzą mgiełkę tak tajemniczą jak granica między
życiem a śmiercią. Oczy zamknięte, twarz pogodna, ulotny uśmiech na jej
ustach, zdaje się śnić.
Prawdziwy sen...
"Jak się masz? "
Zawsze to samo głupie pytanie, którego nie może przestać zadawać.
Będzie je zadawał tak długo, aż w końcu usłyszy odpowiedź. Już wkrótce. Jest o
tym przekonany.
Zespół poczynił ogromne postępy. Zaczynając od tego, że Sathyne została
umieszczona w nowym pionowym, eksperymentalnym zbiorniku. Widzieć ją,
stojącą, wyprostowaną, prawie w ruchu. Tak, to była właściwa decyzja. Nie
mógł już znieść sarkofagu, w którym leżała.
Świecące psycho-glony, które dryfują w regenerującej cieczy, potęgują
wrażenie morskiego stworzenia. Woli dostrzegać ją jako zaspaną syrenkę niż
jako śpiącą księżniczkę.
Ale dzisiaj, odpowiedzią jest po raz kolejny milczenie. Źle to na niego
wpływa. Jest mu ciężko.
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Wszystko na nim ciąży. Brzmienie odpowiedzialności, sytuacja, która mu
ucieka przez palce, relacje z Norią, ślepota założycieli, przyszłość Mantris,
ryzyko utraty pracy... To wszystko go przygniata.
Zaczynając od wstydu, który odczuwa, kiedy narzeka na swój los przed
swoją siostrą.
Pochyla się do przodu i kładzie rękę na kanalikowej ścianie, czuje
przyjemne ciepło. Płyn regenerujący ma niespotykany zielony odcień- Nyvenn z
pewnością użyła nowych mikstur. Głowa Sathyne opada do przodu, jej oczy
zamykają się, jakby chciała dodać siły do swego rodzaju inwokacji.
"Potrzebuję cię, Sathyne.”
Wiązka glonów przykleja się do ściany na poziomie jego ręki, tworząc
oscylujące smugi. W tym samym momencie, ręka Sathyne drży niezauważalnie.
"Nie uwierzysz w to co się stało.”
Powoli podnosi głowę, patrzy na twarz siostry.
"Chcesz wiedzieć? Mantris straciła Appologium. W ostatniej minucie. Z
97% szansą na zwycięstwo. Z powodu nietypowo wadliwego dopalacza. Czy
wierzysz w to? ”
Widząc, że jej twarz nie reaguje, mówi nadal, wpatrując się w
zaciemniony pokój, małe criaruny wokół niego, przykuwają jego uwagę.
" Noria, która tego nieprzewidziała. Ciągle się powtarza, że mieszkańcy
Mantris nie popełniają błędów, że tylko ludzie to robią. Głupie gadanie!
Ponadto... To nie byłaby pierwsza konspiracja w Mantris, mam rację, Sy?”
Delikatnie łapie puszystego criaruna wspinającego się po szkle kadzi, aby
umieścić go na stole obok. Czyniąc to, prawie miażdży inne znajdujące się na
ziemi. One są wszędzie, tak samo jowialne, jak on melancholiczny.
"Poczekaj, coś jeszcze bardziej dziwnego się wydarzyło. Zwycięzca,
pewny Aureliusz, nie pochodzi nawet z Arkhantii! To Fort-Goten. Nikt jeszcze
o tym nie wie. Wszedł do konkursu incognito.”
Delikatnie odpycha coraz liczniejsze, małe bestie, które wyruszają na
podbój kadzi. Jak tylko pozbywa się jednego, dwa inne pojawiają się na jego
miejsce. Wydają się tak nieszkodliwe, że podchodzi do swojej porażki z
filozofią.
"Wyobraź sobie, że kiedy Aureliusz walczył na arenie, w Riftcie, nasza
eskadra zaatakowała Ścianę Kości! Nawet nie wiedziałem, że operacja została
uruchomiona. Na dodatek, bez mojej zgody.”
Zirytowane machnięcie ręką wywołuje jednocześnie dreszcz i przenikliwy
wrzask wśród criarunów. Uświadamia sobie, że jest otoczony dziesiątkami
małych kulek, które zmierzają w jego kierunku, a trzy z nich drapią w jego but.
Odpycha je niedbale, pozostając skupionym na toku swoich myśli.
"Zbyt dużo zbiegów okoliczności, nie uważasz? A najgorsze jest to, że
nowa królowa Arkhantii wiedziała wszystko o ataku. Moim zdaniem ten
Aureliusz jest z nią w zmowie… Niemniej jednak ta Solis, pięknie się
prezentuje! Z pewnością by ci się bardzo spodobała.”
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Kilka pluszaków znalazło się na szybie, zakrywając twarz Sathyne.
Rozzłoszczony Intendent zrzuca je z coraz mniejszym taktem, nie zwracając
uwagi na to, że kolor płynu regenerującego zmienił się na lekko niebieski.
"Przyznaję, że mnie to martwi. Nie spodziewałem się tego. Brak
antycypacji… skarciłabyś mnie za to. Dałem się zrobić w balona. W momencie
kiedy to do mnie dotarło, pomyślałem o tobie. Tak tak, wiem, „ uczymy się na
błędach”, powiedziałeś mi to wystarczająco dużo razy. Ale najpierw muszę
dowiedzieć się, czy to wewnętrzny spisek, czy intryga Arkhantii. Kluczem jest
triselen.”
Przytłoczony liczbą malutkich stworzeń, Intendent cofa się o dwa kroki.
Osłupiały zauważa, że criaruny utworzyły na środku szyby, emanujący delikatną
niebieską aureolą, triskelion o średnicy jednego metra,.
Jedno słowo przychodzi mu na myśl. Rift.
I jedno wspomnienie.
"Miałaś rację, Sy, trzeba było nadzorować Rift, powinienem był ciebie
sluchać.”
W tej chwili jego serce przestaje bić. Zanurzony jest w smutku.
"Jeszcze jeden dowód na to, że to ty powinnaś była rządzić, nie ja… Ty
się gubisz tam, a ja gubię się tutaj. Wróć szybko, abyśmy mogli zamienić się
miejscami. Jestem ślepy, zaślepiony. Ty będziesz umiała przewidzieć wszystko,
o lata świetlne szybciej. Zawsze tak było. Nawet, jeżeli chodzi o ten cholerny
wypadek,wiedziałaś co cię czeka, ale i tak to zrobiłaś. Nie powinnaś. Naprawdę
nie trzeba było. Nie zasługuję na to… "
Załamuje się.
Pada na kolana, na próżno walczy w imię niezbędnej skromność, w którą
tak naprawdę nie wierzy, po czym, uwalnia się i szlocha. Spuszczona głowa,
zgarbione plecy, ramiona drgające bez hałasu, szanując tę ciszę, która smakuje
tak przyjemnie, a która zalega w żołądku jak kamień zgryzoty.
Odcięty od świata, pozwala sobie na to, nie martwiąc się o czas, który
ucieka. Sathyne dała mu spokój ducha, on oferuje jej swoje łzy.
W końcu dochodzi do siebie. Zdejmuje maskę, nie myśląc o swojej
godności, wyciera nos grzbietem dłoni, a drugą osusza swoje łzy. Ostatnie
pociągnięcie nosem, wstaje, otrzepuje kolana i bierze wielki wdech.
Malutki zwierzaki zniknęły. Wydaje się, że głowa Sathyne przechyliła się
na bok w tym zielonym płynie. Czy marzył? Czy to odkształcenie szkła?
Mógłby przysiąc, że zauważa słaby konspiracyjne uśmiech, który rozjaśnia
atmosferę, przynosząc ulgę sercu.
"Och, możesz się śmiać! Zwracam ci uwagę, że jednym z powodów, dla
którego się narażam, to znalezienie triselenium, by kontynuować zasilanie całej
tej machiny. Jak myślisz, skąd pochodzą te wszystkie kwarce?. Wskazuje
poświatę generatorów, wśrodku którychpromienują baterie.
"Zarządcy jeszcze tego nie wiedzą, ale niedobór będziew krótce
odczuwalny. Na początku nie będzie to tak widoczne, ale potem procedura
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zostanie przyśpieszona. Pełnomocnicy doskonale zdają sobie z tego sprawę.
Kolejne posiedzenie Zarządu będzie burzliwe, będę musiał się przygotować jak
nigdy dotąd.
"Robotycy będą pierwszymi, którzy pociągną mnie do odpowiedzialności.
Zaskakujące jest to, że jeszcze tego nie zrobili. Już ich słyszę:„twoja dyplomacja
zawiodła, Intendencie, czas rozważyć inne opcje.” Jeśli ich posłuchamy,
wszystko to skończy się nową wojną. Nie ma mowy. Nie podczas mojego
mandatu.!!”
Traci panowanie nad sobą, bardziej z fatalizmu niż ze złości,.
"Meditechowie też nie będą się ze mną cackać. Niebieski Sen postawił na
swojego Legendarnego Bioostera, na wzór swojego techstylu. Korporacja nie
dopuści do tego. Hasan nie może okazać najmniejszej słabości, w przeciwnym
razie będzie miał zapewnioną exSITuację, chyba że jego korporacja
wyeliminuje go wcześniej.
"I mnie także.”
Sathyne nakreśla delikatny ruch ręki. Z pewnością podąża tylko za wirami
płynu, ale Intendent chce wierzyć, że to bylo dobrowolne.
"Co? "
Jest przekonany, że próbuje mu powiedziećcoś istotnego, ale nie potrafi
rozszyfrować tej wiadomości.
"Mam inny problem, tak wiem. Ten Niguane…"
„Ufam naszym trackerom, ale już wiem kto będzie ich pierwszym celem:
wszyscy ci, którzy odmówili SITu. Logiczne: jeśli Niguane posiadałby go, to już
dawno zostałby zatrzymany. Opozycja między inSITuacją i exSITuacją będzie
dalej się pogłębiać, a napięcia będą wzrostać… Słyszę stąd jak niektórzy
parlamentarzyści wykorzystają to wszystko przy następnym Zarządzie Giełdy
Papierów Wartościowych. To nie jest godne Mantris, jesteśmy więcej warci.
"Nie pozwolę im na to."
„Oczywiście że, mam plan: zasiać wątpliwości. Sugerować, że to
niekoniecznie jest szkodnik, ale może gang złodziei implantów głosowych.
Akurat,wyszedł nowy model imitatora głosu,bardzo popularny wśród młodych
ludzi.”
"Potrzebuję tylko trochę czasu. Wiem już kto zajmie się Niguane: Sassaki.
Jeśli się na to zgodzi, możesz uznać to za zrobione. Ten facet jest niepokonany,
najlepszy tropiciel, którego zna Mantris.
"Już wiem, jak go przekonać: zapewniając go, że Niguane jest mutantem.
Tak, wiem... Ale to potrzebne kłamstwo. I dostosowuję się do mojej
publiczności, to wszystko! Człowiek tak prawy jak on, że może znieść idei, że
jego techstyl może stworzyć takiego potwora, jest więc zmuszony
interweniować. Nie mówiąc jużo tym, że musi się wyładować. Appologium
przywołuje w nim, za każdym razem, złe wspomnienia, szczególnie w tym roku,
gdy jego uczeń Hanzo tak się wyróżnił.
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"Będę ostrożny. Sassaki z pewnością jest onieśmielający, ale nigdy nie
zrobi nic głupiego. Ja nie ponoszę żadnej osobistej odpowiedzialności w tej
sprawie.”
Opiera dłoń o ścianę. Ma nadzieję, nie wierząc jednak w to, że Sathyne
przyłoży swoją.
Oczywiście ona tego nie robi.
Jego opuszczone palce płaczą z samotności.
+++
"Onyx, przestań się tak wiercić jak gówno w przeręblu, droczy się z nią
delikatnie Nyvenn.
- To nie moja wina. Ten pan ma racją, twoja maść śmierdzi.
- To jest celowe. Gdyby ładnie pachniała, nie mialabyś ochoty na to, by
się wyleczyć. »
Onyx marszczy brwi. Dojrzała jak na swój wiek, ma już w sobie dumę
dorosłej osoby, która nie może znieść idei, że jest w błędzie. Nyvenn często
spotykała się z tego typu zachowaniem w Riftcie.Tam młodość jest tak samo
sponiewierana i niezsynchronizowana jak magia lub technologia.
Ona poznała trzy światy: nastolatka w kolegium Przyrody w Arkhantii,
młoda osoba w Riftcie, dojrzała kobieta w Mantris… Nawet bez SITu,
interfejsu, którego nawet Intendent nie będzie mogł dla niej uzyskać, życie w
mieście-kontynencie jest najsłodsze. Najłatwiejsze.
To w Riftcie jest bezprzecznie najgorsze.
"Kim jest ten pan? Podejmuje próbę Onyx.
- Mężczyzna, który ma wiele twarzy, mówi z celowo tajemniczym
mrugnięciem.
- Czy mówicie o mnie? ”- rzuca Intendent opuszczający zaplecze sklepu,
mając ponownie maskę na twarzy.
Podchodzi do bujanego fotela, na którym siedzi dziecko i spogląda na
wywar Nyvenna, rozmazany na naroślach na skórze, które przecinają nos,
podbródek i obwód jej oczu. Te zgrubienia wywołują wstręt, którego możemy
się wstydzić, ale którego nie możemy w sobie stłumić.
Intendent odczuwa jedynie współczucie, jak również niepohamowaną
chęć dokuczenia dziewczynce.
"Co ty masz na twarzy?, pyta się,udając zszokowanego. To jest Focal27
02™ ?”
Wskazuje
na
słuchawki
dziewczynki,
ozdobione
różowym
pluszakiem.Onyx używa ich jako opaski na głowę, aby utrzymać włosy z dala
od maści.
"Następnym razem przyniosę ci ładniejszy. A ty go udekorujesz według
twojego gustu, okej?"
Wystraszona, Onyx nic nie odpowiada. Ale jej oczy ją zdradzają.
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"Zostawię to u Nyvenn, jeżeli będzię taka potrzeba.
- Odprowadzę cię. Onyx, zdejmę ci to wszystko, kiedy wrócę, nie ruszaj
się.”
Dziewczynka nie protestuje, zmonopolizowany przez pluszowe małe
bestie, które skaczą radośnie wokół niej.
„To coś nowego te zwierzaki, zauważa Intendent w drodze do wyjścia.
- Tak. Mają słabość do mchu, musiały być przyciągnięte przez rośliny.
- Piękne jest to, co zrobiłaś w jej pokoju. Dziękuję Ci.
- Nie ma za co. Co o niej sądzisz?
- Ja… "
Milknie, nie może kontynuować.
" Czuje się dobrze, zapewniam cię.”
Zatrzymuje się, żeby spojrzeć na Nyvenn.
"Skąd możesz to wiedzieć?
- Poporostu wiem.
- Dzięki twojej magii
- Dobrze wiesz, że nie. Straciłam ten dar już dawno temu.”
Nyvenn drapie się po korzej-skórze wokół niskiej jakości cyberimplantu,
który przecina jej policzki. Miał wyleczyć jej naskórek, zamiast tego utknął wjej
drewnianych żyłach. Czasami okropnie swędzi.
„Jeśli mam być szczera, twoja obecność bardzo jej pomaga. I można by
powiedzieć to samo o tobie.
- Tak masz rację. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Nie po tym
wszystkim, co robisz. Po prostu... Jestem gotów odciąć sobie ramię, żeby
poczuła się lepiej, nie wiem tylko którą.”
Gardło Intendenta się zaciska. Szybko zmienia temat.
"Co dziejesię z Onyx?
Stuka w uszy, aby pokazać, że ma na myślidźwiękoszczelne słuchawki.
"Nadwrażliwość na dźwięk, szum w uszach… tak naprawdę nikt nie wie.
Jej rodzice widzieli wielu lekarzy i niczego nie znaleźli. Ja,z moimi
bibelotami dobrej wróżki, mogę jej pomóc z problemami skórnymi, ale nie z
uszami...
- Znam jednąGenetyczkę, który wyleczyła kilku głuchychpacjentów, bez
potrzeby stosowania implantów, może bylaby w stanie pomócOnyx. Wysyłam
ci jej…”
Zawsze jest taki moment, kiedy Intendent przypomnia sobie, że zagłuszył
swój SIT. Nyvenn nie może doczekać się tej chwili, ponieważ jest to często
bardzo komicznie. Głosem pełnym słońca, droczy się z nim:
"Szkoda mi ciebie, pozwól, ze znajdę ci coś do pisania!
- Pisać ? A jak prześledzę wymianę?...”
Twarz Intendentarozjaśnia się. „Nyvenn, jesteśgeniuszem! ”
Zapisuje nazwisko w notatniku Nyvenn, całuje ją w czoło i odchodzi
szybkim krokiem. Stojąc na progu,patrzy na niego jak się oddala, nie rozumiejąc
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przyczyny tego spontanicznego wylewu. To nie ma znaczenia: nauczyła się
wykorzystywaćnajmniejszą okazję do radości.
"Hej, humabot!”
Siedząca pod szyldem sklepowym nastolatka podnosi wzrok znad ekranu,
z fałszywym piorunem w oczach.
"Daj spokój KatK, Onyx prawie skończyła z moimi czary-mary.
- Już, idę, poczekaj chwilę.”
Kwadrans później Æl dołącza do nich z ramionami zalanymi zdjęciami i
screenami rozmów.
"Przysięgam, że dzieje się coś szalonego na Coal!”
Prostym machnięciem ręki KatK wyświetla podgląd na ścianie. Obraz jest
zniekształcony przez cienie wiszących roślin, co nadaje projekcji nieco
anarchiczny i pozbawiony struktury charakter.
Nyvenn koncentruje się na rozszyfrowaniu napisów.
„wø lé øyz mat °ace...? Oulah… Kat, tłumacz?
- Nic nie kapujesz, staruszko?”
Onyx się śmieje. KatK kontynuuje, marszcząc brwi, skupiona. Æl stara
się mówić jasno i być precyzyjna.
"Normcore, nie możesz tego zrozumieć. To nasz język. Mieszkańcy
Mantris myślą, że to kod, idioci. Nie kod, to nie to. Mentalny hak na poziomie
stratosfery.”
Jej prawa ręka naśladuje bum, podczas gdy Æl przekazuje obrazy zapisów
eksplozji na jej dłoni.
"Nie martw się, cyber, robią to cały czas, rzuca Onyx szeptając zbyt
głośno do ucha Nyvenna. Mówienie non stop to logarytm.
- Ehhh! Coal, to nie gadanie Norii, my robimy realne rzeczy! Rzeczy,
które tworzymy – są namacalne, zrozumiałaś?
- Powiedz mi lepiej, co to jest, to „wariactwo”?, interweniuje Nyvenn.
- Check-out Å P Ø L Ø W jest wszędzie, czatujemy. O tym i o owym.
Dokonali obliczeń zapasów triselenu, plotka głosi, że liczby są bardzo niskie.
Sprawdziłam, to nie jakaś bujda. Niektórzy hakerzy włamali się do sieci i wiesz
czego się dowiedzieli ?
-Że są do bani z matematyki”, szydzi Onyx.
KatK odpowiada na drwinę swojej siostry, rzucając na jej policzki
pikselowane głowy Intendenta wysuwającego język.
"Baterie będą płatne! To nie jest wielkie delirium?”
Nyvenn marszczy brwi, zmartwiona. Baterie zasilają absolutnie wszystko,
od drobnego sprzętu po gigantyczne roboty, od oświetlenia ulicznego po SIT.
Nawet Noria od nich zależy. Baterie są jedynym źródłem zasilania w Mantris.
Pod dostatkiem i swobodnie dostępne, są ostoją społeczeństwa, podstawą służby
publicznej.
Dlatego, że są za darmo, exSITy mogą sobie żyć przyzwoicie. Dzięki
temu Sathyne również może przetrwać. Intendent utworzył sieć dostaw,
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sprowadzając niewielkie ilości baterii z różnych krańców miasta-kontynenu. W
przeciwnym razie zużycie energii w Ani trywialne, ani Daremne zostałoby już
dawno zidentyfikowane jako podejrzane.
Jeżeli trzeba będzie płacić za baterie, życie Nyvenn będzie wywrócone do
góry nogami. Kolejny raz.
Czy możeto być dobra wiadomość?
"Ludzie mają zbyt wiele hologramów w ich oczach”, odpowiada jej KatK
niczym zdąży zadać pytanie. Wszystko się zmieni: płacisz, odbierasz!”
Z zaciśniętymi ustami Onyx patrzy na Nyvenn. Dziewczynka nie podziela
szału cyber, podobnie jak jej uzdrowicielka. Arkhantia uspokaja ją uśmiechem.
Mały dzwonek pulsuje na ramieniu KatK.
"Zobacz, to właśnie dowód na to, że wpadają w panikę. Klasyczny
ruch:odzewz Ordo. Gapcie się ".
KatK wyświetla rzecznika Norii, wtrakcie oficialnego oświadczenie.
"… po dokładnym dochodzeniu, zaangażowanie korporacji Niebieski Sen
nie budzi już wątpliwości: Legendarny bioost został nieuczciwie użyty podczas
ostatniego Appologium."
„Osobiście negocjowałem porozumienie z liderami korporacji. Dlaczego ?
Ponieważ pirorytetem jest uniknięcie efektu domina. Bez natychmiastowej
interwencji z mojej strony ten skandal, z pewnością, pogrążyłby Mantris w
kryzysie finansowym z nieprzewidywalnymi skutkami. Protokoły z tych
negocjacji, zostały umieszczone w domenie publicznej. Każdy obywatel może
się z nimi zapoznać.
"Aby osiągnąć porozumienie, upoważniłem Niebieski Sen do odwołania
się do art.101 Umowy Jednostkowej o ochronie korporacji w przypadku
upadłości. W zamian, Niebieski Sen rezygnuje z pozycji Legendarnego
Meditechu, ze skutkiem natychmiastowy.
"Drodzy obywatele-akcjonariusze, uniknięto najgorszego. Ale nie miejmy
wątpliwości: sytuacja jest poważna! Po raz pierwszy od czasu Wojny Bohaterów
nasze miasto ma tylko jednego Legendarnego. Po zniszczeniu Terak i śmierci
Chaki, tylko Cybernetyczny techstyl wciąż ma swój wzór, Nyope.
"Dlatego też zamierzam wkrótce poddać się waszej aprobacie plan
odbudowy na rzecz innowacyjnych badań. Ten plan przyniesie korzyści
wszystkim techstylom. Nadszedł czas, aby Mantris odzyskała rangę, której
nigdy nie miała… "
KatK przerywa komunikację. Ekran Coal ponownie pojawia się na
ścianie, rozmowy przewijają się w szaleńczym tempie. Z głową schowaną w
ramionach, Æl nie czyta ich. Jej twarz jest wykrzywiona ze wściekłości.
"Bla-bla-bla, „korzystny plan naprawczy” mój kod, tak! Wszyscy
połkniecie to jak knedle z czerwonych krewetek! Normalka! Baterie bedą płatne
jak cała reszta.”
Nastolatka nagłym gestem wyłącza ekran.
"Chodź, Mała, idziemy do domu.
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- Kat, będzie dobrze, znajdziemy rozwiązania… Nie pakuj się w kłopoty,
dobrze?, martwieni się Nyvenn.
- Jeśli kiedykolwiek spotkam się z Intendentem, nie gwarantuję za
siebie!”
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Rozdział 10

Dwie szable

Zawieszony na szczycie budynku, jedną nogą na krawędzi dachu, Sassaki
góruje nad miastem. Obserwuje je, analizuje.
Ocenia je.
Genetyk dogłębnie kocha Mantris, mimo to nie jest zaślepiony jej
słabościami ani jej mroczną stroną.
Jego własny techstyl przyczynia się czasami do zepsucia wizerunk
umiasta- kontynentu. Kiedy tak jest, stara się poprawić tę sytuację.
Intendent wyobraża sobie, że przekonałgo do śledzenia tego Niguane; w
rzeczywistości zaczął na niego polować dopiero po swojej wizycie w
laboratoriach Neo Dharma. Chociaż korporacja nigdy by się nie przyznała do
tego na Giełdzie, nie śmiała jednak ukryć tego przed nim: mutant faktycznie
uciekł z Zoone.
Dlatego to do niego należy usunięcie skażenia.
W jego oczach hybrydyzacja jest obrzydliwością. Idea, że istota ludzka
osiągnęła poziom ewolucyjny, który można przekroczyć tylko sztucznie, jest
absurdalna i leniwa. To jest nonsens, ponieważ jest to zaprzeczenie mocy
żywych, którzy są kulminacją doboru naturalnego prowadzonego przez miliony
lat; nic nie może być uważane za lepsze. Jest ona próżna, bo woli odwoływać się
do innych gatunków niż rozwijać swój własny potencjał.
Hybrydyzacja to zwodniczy ślepy zaułek, a nie pomost w przyszłość. To
wyrzeczenie się tego co człowiek potrafi, rezygnacja z wykorzystania pełnego
potencjału, rezygnacja z bycia w pełni człowiekiem, wyobrażającym siebie jako
supermena.
W haniebny sposób, zbyt wielu Genetyków jest uwiedzionych ideą, że
normalny człowiek byłby biologicznie niewystarczający, stąd potrzeba
polepszenia przez zoo-inżynierię. Najgorsze dla Sassaki jest to, że ta pokusa
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dotknęła jego własnego mentora, wojowniczkę, którą podziwiał najbardziej:
Chakę
Trzeba przyznać, że historycy zastanawiają się nad przyczynami jej
porażki przeciwko Faustowi…
Sassaki odrzuca te nieczyste idee ze swojego umysłu: winny jest szacunek
i lojalność swojemu mistrzowi. Jedna musi przyznać się do prawy: nadchodzące
polowanie będzie mile widzianym katharsisem. Jako wojownik wyznawca linii
miecza, kompresuje swoje negatywne myśli w jego ostrzu; w nadchodzących
godzinach jego broń bedzie wypowiadać się w jego imieniu.
Ponownie skoncentrowany, skupia swoje myśli na czekającym go
zadaniu.
W przeciwieństwie do innych tropicieli Sassaki posiada dwie zalety: zna
naturę mutanta - wodnej hybrydy i dysponuje jego sekwencją genetyczną.
Rozproszył więc, w akwakulturowej sieci, nanoboty wąchacze DNA, od których
oczekuje z cierpliwością predatora, raportu, który pozwoli na zbliżenie się do
zdobyczy.
Korzysta z wolnego czasu, aby sprawdzić swój sprzęt, który składa się z
niewielu rzeczy:ciemnej i matowej zbroi z obróbką antyrefleksyjną,
wielofunkcyjną maską na dole twarzy i z dwóch szabli z nanofilamentu
skrzyżowanymi na plecach.
Nic więcej.
Bez cyberimplantów, bez egzoszkieletu bojowego, bez wstrzykiwaczy
dopalaczy i oczywiście żadnej hybrydyzacji. Tylko moc genetycznego
dziedzictwa skrupulatnie wyselekcjonowanego przez więcej niż dziesięć
pokoleń.
Trzeba przyznać, że wykorzystuje on najlepsze ostrza i najlepszy sprzęt,
który kiedykolwiek zostal zaprojektowany, ale nic, co jest zależne od interfejsu,
nic, czego nie mógłby sam zdemontować, naostrzyć i naprawić. To Sassaki,
który kontroluje technologię, a nie na odwrót!
Najbardziej imponujące rzeczą, dla zwykłego Mantri, jak on, jest to, że
nawet nie nosi SITu. Samo jego imię wystarczy, by otworzyć mu drzwi, jego
nieskazitelna reputacja jest cenniejszą gwarancją niż klasyfikacja Krezusa. Jego
skóra w kolorze kości słoniowej, jego oczy, w których źrenica i tęczówka łączą
się w odcieniach czerni, tatuaże z efektem zmieniającego się światła, tłoczące
się na jego lewym ramieniu, gdy ono jest odkryte, tak wiele cech, które
potwierdzają jego tożsamość. Jego sucha i energiczna sylwetka, kojarzy się z
młodym człowiekiem.Ale trzeba skupić się na brodzie patriarchy, by zrozumieć,
że ma już ponad czterdzieści lat.
Cierpliwy i spokojny Sassaki zapomina o oszałamiającej pustce
znajdującej się na czubku jego stopy, o wietrze gwiżdżącym z wysokości od
pobliskiego oceanu, o sztucznym dachu, który całkowicie zakrywa Mantris,
niecałe sto metrów nad jego głową.
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Wycofując się z nasyconego światłem miasta, wzmocnionego przez nocne
niebo , Sassaki zamyka ciało i duszę w swojej wnętrzej fortecy, aby metydować.
Relaksuje się w harmonii z jego główną częstotliwością. Jednym słowem:
synchronizuje się.
Alarm natychmiast przywraca go do teraźniejszości, odświeżonego i
gotowego.
Nad jego maską pojawia się wyświetlacz, który lokalizuje ślad DNA
zidentyfikowany na górnych środkowych piętrach, czterysta metrów poniżej.
Płynnym ruchem wskakuje na swojego osobistego DALECa i rzuca się w
próżnię. Rozkłada ręce, aby lepiej kontrolować to, co bardziej przypomina
upadek niż zjazd.
DALEC wibruje pod jego stopami, szalejący wiatr kołtuni wysoki kok
jego długich jedwabnych włosów, jego palce chwytają najmniejsze wahania
powietrza. Jego trening sprawia, że doskonale panuje nad swoim pojazdem, a
jego wyjątkowe wewnętrzne ucho daje mu płynność drapieżnego ptaka w
nurkowaniu.
Próżnia chce pożreć cwaniaka, który jej się przeciwstawia, ale Sassaki
omija każdą pułapkę zastawioną przed nim. Unika innych DALECów, wiruje
wokół powietrznych galerii, przechodzących z jednego wieżowca do drugiego,
pozostawiając za sobą nieustraszonych pilotów odrzutowców. Nyktalopia może
liczyć na jego sokoli wzrok, aby dostrzec i przewidzieć najmniejszą przeszkodę.
Dla dreszczyku emocji ociera się o szklane powierzchnie budynków,
dotykając ich lekko jedną ręką przed osłupiałymi mieszkańcami. Zwinny jak
diabli, przemyka się między zawieszonymi mieszkaniami wysokich wież z
kwiecistą architekturą, leci wzdłuż napowietrznej stacji metra, wewnątrz którego
pasażerowie SITuują jego sprawność. Jego bezbłędna koordynacja pozwala mu
na najbardziej zuchwałe akrobacje.
W połowie drogi do celu, uświadamia sobie, że gigantyczny hologram,
nadaje wiadomość od Nyope, Legendarnej Cybernetyczki.
Ostatni honorowwy ideał, pozostawiony w Mantris rozpryskuje się z
rozmachem po całym mieście.
Dziwne, biorąc pod uwagę jej statut, Nyope nie posiada żadnego
widocznego cybera. Z drugiej strony jej ciało ocieka klejnotami: misterne
kolczyki, bransoletki na kostce zakrywające jej bose stopy, delikatne łańcuszki
na ramionach, kółeczka w warkoczach jej długich włosów. Hologram jest
niesamowicie wierny, aż do platynowego połysku klejnotów, który kontrastuje
z jej czarną skórą.
"Tak jak ty dowiedziałam się, że Niebieski Sen uczestniczył w
Appologium. Zrobił to w tajemnicy i co gorsza: zawiódł.”
Świetlista Nyope unosi się z kocią płynnością, hipnotyczna i
niebezpieczna. Zbliża sie do kamery.
"Jeden wniosek jest oczywisty: wezmę
udział w następnym
Appologium.”
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Zatrzymuje się, gdy jej twarz pojawia się w zbliżeniu.
"I będę siódmą i ostatnią zawodniczką.”
Sassaki przecina obraz na wylot, powodując opalizujące fale, godne
podwójnego zachodu słońca nad oceanem. Za jego plecami, wiadomość
powtarza się bez przerwy, niewzruszona.
W końcu dociera do celu: chwilowa impreza, która zajmuje całe piętro
wieży piramidowej AZ/tech. Nasycone światło, które przebija się przez szklane
okna pełni rolę latarni morskiej, aby doprowadzić biesiadników do miejsca ich
przeznaczenia.
Przy niskiej prędkości i dyskrecji silnika magnetycznego, Sassaki
wślizguje sie w martwy punkt światła, na wspornik trzy kondygnacje wyżej.
Tam staje się czujnym gargulcem. Opuszczony, DALEC odala się, by znaleźć
swoją stację ładowania; nie będzie już go dziś potrzebował.
Jego cel jest niedaleko, czuje jego obecność pulsującą mocniej niż spoty
piętnaście metrów poniżej. Dziwne miejsce dla grasującego szkodnika,
wystawiające go na widok wszystkich. Pomimo tego on tam jest, to jest pewnik.
Sassaki zbliża się do wspornika, dwa razy węższego niż podeszwy jego
stóp. Jednym skokiem dociera na niższe piętro, obraca się w powietrzu, schodzi
jeszcze niżej, zawiesza się na półce i miękko ląduje na tarasie, który był jego
celem.
Dołącza do imprezy, nie musząc przechodzić przez jakąkolwiek kontrolę.
Wewnątrz wszystko jest objęte oddziałującymi na wszystkie zmysły
światłami, które usuwają ściany, korytarze i sufity. Szmaragdowe żywice
rozmieszczają tropikalne lasy, szkarłatne migotanie symuluje awaryjną
ewakuację, potoki nakreślają w pustkce turkusowe lawiny, podczas gdy
bursztyn i złoto mienią się delikatnie na krawędzi salonu... Atmosfera zmienia
się z prędkością światła.
Wszędzie pojawia się motyw efemerycznego wieczoru: krzywe ilustrujące
krach na Giełdzie korporacji meditechów, zdjęcia przedstawiające szturm na
medisklepy, gwałtownie rosnące ceny na cybersy z samowstrzykującymi
dawkami i pielęgniarskie roboty ze zintegrowanymi dopalaczami. Nad tą
zgrabną inscenizacją, filamenty przewijają zwyklą wiadomość:
"Wszystko musi zniknąć… zanim nie będzie już nic. »
Podekscytowanie jest przerażające w różnych pokojach. Biesiadnicy nie
mogą usiedzieć na miejscu, totalny trip lub pełny trans, często obydwa;
techtoniki wspomagają organizm w walce z wyczerpaniem i stroboskopowymi
migrenami; goście przeżuwają kapsułki, pijąc do dna suche koktajle z neuroinę,
owijając się w mikrodozowane szale sensoryczne. Ten konsumpcyjny szał
wypala ostatnie zapasy w tej orgii, która stara się zapomnieć o jutrze. Trzeba
żyć teraz. Natychmiast. Skorzystać z najmniejszej sekundy, która została.
Rzucić ją przed siebie i upaść razem z nią. Wpaść w otwarte ramiona
nierozsądku. Do szaleństwa.
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Najdziwniejszą rzeczą jest ta cisza. Całkowita. Tak gruba jak stopiony
albemet. Nastrój zapewniony jest tylko przez światło, żaden dźwięk nie wprawia
powietrza w drganie. Halucynogenny halogen.
Sassaki porusza się wśród biesiadników, których uszy nasycone są
dźwiękami, które nie istnieją. Jest dyskretny, bardziej niż impreza sama w sobie.
Porusza się wśród ekstatycznych i poruszających się ciał, przesuwa się lub
schyla, aby nikogo nie dotknąć bez zbaczania z kursu nakreślonego przez
nanoboty wąchacze.
Dopóki nie zobaczy Niguane.
Wszystko go zdradza, gdy wiesz, jakich wskazówek szukać: jego zapach,
inny niż mocno spocone piżmo, subtelne syczenie jego wilgotnej skóry, lekkie
trzaśnięcia błony migawkowej, która chroni jego oczy przed agresją wody…
Nikt inny niż Sassaki nie wyczułby tych subtelności, ale dla niego są one
oczywiste.
Niguane stoi w pobliżu gigantycznego akwarium, które zajmuje całą
ścianę - nie, nie hologram, raczej odgałęzienie sieci akwakultury Mantris.
Rodzaj ubocznego kanału, ładnie osadzonego w wewnętrznych ścianach
apartamentu. Potwór niczym sie nie odróżnienia od każdy innego mieszczucha
amatora anamorficznych skinów, nowa moda, która łączy ludzką twarz z rysami
zwierząt. Pomimo cienia kaptura, który zakrywa jego głowę, Sassaki zauważa,
szerokie, płaskie oczy płazów, rozcięte nozdrza i żadnych wypukłości, które
mogłyby niekorzystnie wpływać na hydrodynamikę potwora.
Mutant targuje się z dilerem, który odurzył się pokusą zysku. Negocjacje
wydają się trudne, napięcie jest namacalne.
Sassaki wykorzystuje brak czujności ofiary, aby się do nich zbliżyć.
Czując zbliżający się niedostatek, diler zaczyna być zarozumiały. To błąd,
sądząc po jego kliencie. Sassaki odgaduje prawdziwy potencjał ofensywny
Niguane: potężna sylwetka, która stwarza niebezpieczne wydłużenie, zwarta
muskulatura, szponiaste dłonie i błoniaste stopy… Genetyk wie jak rozpoznać
godnego przeciwnika. Najwyraźniej nie diler.
Transakcja kończy się, gdy Sassaki jest prawie w zasięgu ręki . Prawie.
Wojownik, o ułamek sekundy za późno, zdaje sobie sprawę, że również
został zauważony. Winne są nieruchome oczy Niguane, które przeszkadzają w
odbiorze ruchu źrenic. Mutant odpycha go w brutalnym geście, Sassaki
niedokładnie chwyta go za nadgarstek, jego ręka ślizga się po łuszczącej się
skórze, powstrzymując go przed wykonaniem kolejnego, zaplanowanego
uchwytu.
Niguane odpowiada natychmiast na ten atak z zaskoczenia, smagając
powietrze okrężnymi ruchami ramion, wyciagając pazury. Które żłobią
metaliczną zbroję, kreśląc bruzdy srebra w matowej powłoce.
Sassaki cofa się, zaskoczony żywiołością ciosu. Mutant nie przegapia
swojej szansy: obraca się na swojej osi, jego łokieć, uderza w skroń i brutalnie
posyła głowę Sassaki na bok. Kolejne uderzenie prosto w splot powala go, a
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gwałtowne kopniaki w żebra, posyłają na ziemię… Sassaki ślizga się po ziemi,
odepchnięty siłą wściekłości przeciwnika.
Uderzył go trzy razy w czasie upadania. Demonstracja koordynacji i
zwinności.
Diler w końcu rozumie niebezpieczeństwo i zaczyna krzyczeć. Bardziej
przenikliwy jest krzyk Niguane, kiedy wysuwa swój język płaza, zwężający się i
lepki.
Również ostry, bo rozdziera lepkim uderzeniem gardło Meditecha,
którego krzyk zanika w bulgoczącym dźwięku przerywanym długimi
strumieniami krwi.
Jego ofiara ledwo upada na kolana, gdy zabójca pędzi już w kierunku
akwarium. Nurkuje przez elastyczną membranę śluzy, by uciec przez kanał w
ścianie. Woda wypełniona rybkami i skorupiakami miesza się brutalnie.
Znajdująca się w niej fauna jest przestraszona pojawieniem się tego drapieżnika.
Jednym uderzeniem jego błoniastych stóp, hybryda znika z pola widzenia.
Bez użycia rąk, Sassaki podnosi się szybkim skrętem tułowia. Nie ma
żadnych następstw, ponieważ amortyzował każdy cios, aby zmniejszyć siłę
uderzenia prawie do zera. Chce, aby mutant poczuł się silny, niezniszczalny. By
stał sie mniej czujny.
Prawdę mówiąc, osiągnął swój cel szybciej niż się spodziewał:
odizolować Niguane, żeby nie musieć walczyć z nim w tłumie. Imprezowicze są
tak oderwani od rzeczywistości, że raczej nie będą się martwić o kogoś kto
został ranny, albo zabity. Wojownik brzydzi się tym sztucznym rajem, który
kradnie ból na rzecz żałosnego ciepła. Bez znaczenia. Uważa, że bardziej
honorowe jest narażanie swoje życie, niż swoich współobywateli. Z czystym
sumieniem wybiera stawienie czoła mutantowi w jego rodzimy biotopie, na jego
terenie, gdzie będzie jeszcze groźniejszym przeciwnikiem.
Sądząc po pokazie jego siły poza wodą, walka zapowiada się
niebezpiecznie.
Sassaki rzuca okiem na umierającego dilera, którego SIT już zaalarmował
służby ratunkowe. Przyjadą za późno, nawet on nie może nic więcej zrobić, aby
go uratować.
Jego jedyną opcją jest uniknięcie dalszych ofiar.
Łamie biodra i szyję, by uwolnić minimalne napięcia, podnosi do ust
końcówkę dopływu powietrza jego maski ochronnej. Piętnaście minut
autonomii, trochę mniej w bezdechu… walka nie powinna przekroczyć
dwudziestu minuty.
W momencie, kiedy Sassaki zanurza się w sieci akwakultury, natychmiast
zostaje pochłonięty inną formą milczenia, ukojoną i zamieszkałą. Tamta, na
imprezie, była elektryczna i samotna. Wtapia się naturalnie w płynne
środowisko, wprawdzie z mniejszym wdziękiem niż mutant, ale nie z mniejszą
przyjemnością. Nietypowy nacisk na jego płuca, zwodnicza euforia
rozrzedzonego tlenu, przytłumiony i głuchy dźwięk szklanych rur....Wszystko to
95

łączy się, by pogrążyć go w medytacyjnym transie, który przypomina ćwiczenia,
które praktykuje regularnie.
Wyjście jest gwałtowne i bolesne.
Niguane zawrócił, woląc rolę myśliwego niż zdobyczy.
Uderzenie w twarz, pazury, które wbijają się w policzek, maska, która
znika w oddali w wirze bąbelków. Sassaki stracił duża część tlenu jeszcze przed
rozpoczęciem walki!
Chociaż jest znakomitym mistrzem sztuk walki, Genetyk traci swoją
elegancję i skuteczność w środowisku wodnym. Woda spowalnia jego ruchy,
pozbawia jego gesty siły, osłabia moc jego uderzeń. W przeciwieństwie do
niego, mutant wiruje z łatwością pomimo ograniczonej przestrzeni. Sprawia
wrażenie, jakby bawił się swoimi potężnymi, precyzyjnymi ciosami.
Fale barwią się szkarłatem i wypełniają spanikowanymi bąbelkami.
Sassaki wyciąga swoją krótką szablę, po czym zwija się w kulkę. Osłania
łokciami gardło, czyniąc ze swojego ostrza mobilny szaniec i daje się ponieść
prądowi. Niguane dogania go bez trudu i nęka go nieubłaganie. Jego język
równie zręczny pod wodą jak i na powierzchni, surfuje omijając ostrą krawędź
szabli, zdzierając skórę z ramion, rąk, pleców.
Genetyk unika najbardziej śmiertelnych ciosów, ale traci oddech.
Spowalnia swoje serce, obniża temperaturę ciała, ściska żołądek; jego
ascetyczna dyscyplina pozwala mu przeprogramować swoje ciało na tryb
przetrwania, równie łatwo jak robot.
Dryfując, zatapia się w głębiny sieci akwakultury. Mutant jest uparty,
uderza go jak padlinożerca pożerający dryfujące zwłoki. Jednak nie udaje mu się
zadać ostatecznego ciosu.
Jego nienaruszone poczucie orientacji, pomimo cierpienia i kontuzji,
pomimo wirów prądu i nękania, którego jest ofiarą, Sassaki wciąż wie, gdzie się
znajduje. Przed nurkowaniem zintegrował trasę rur kanalizacyjnych. Liczbę śluz
i główne rozwidlenia. Wszystko to w najmniejszych szczegółach.
Właściwy moment nadszedł.
Rozluźnia stopę, wbija się w boczną ścianę, by zmienić swój kurs.
Otwiera oczy i odkrywa wodę zaczerwienioną od jego krwi. Szabla w dłoni,
ramiona, które chroniły jego gardło nagle się odprężają. Ostrze z nanofilamentu
przecina przeszkloną ścianę, która pęka w nieznośnym kredowym pisku.
Zwalnia swój wyścig, przygotowując się do uderzenia o ścianę. Kiedy mutant
uderza go nagle w odkryte bicepsy i szyję, zaciska zęby.
Tam jest właz. Okrągły, około trzydziestu centymetrów średnicy, jest zbyt
wąski dla ludzkiego ciała.
Nie dla Sassaki.
Jako znakomity człowiek-guma, rozczłonkowuje swoje dwa ramiona,
opróżnia płuca, by ścisnąć klatkę piersiową, przemieszcza mocno zaciśnięte
nogi, przesuwając miednicę w bok.
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Jego biodra ocierają się o metalową ścianę, a ostre krawędzie otworu
rysują jego zbroję, która się zacina. Utyka z nogami na zewnątrz a tułowiem
nadal w wodzie.
Niguane chwyta go za ramiona, aby wciągnąć go z powrotem w jego
naturalne środowisko. Dokładnie tak, jak przewidział Sassaki.
Nakazuje swojej zbroi wycofać się. Co robi rozdzierając metal, który
wyściela właz. Kilka zdobytych w ten sposób milimetrów pozwala mu na
eksmitowanie się z tuby, niczym korek pod ciśnieniem wody.
Ciągnie ze sobą mutanta.
Upadek jest niebezpieczny, ale przygotował się na to. Nie spodziewał się
jednak, że będzie tak bolesny.
Dwaj adwersarze odbijają się w środku rury, ślizgają się nie znajdując
uchwytu na śliskim, mokrym metalu, zderzają się z siatką karbidową, która
podtrzymuje sieć. Rozczłonkowane ciało Sassaki jest umęczone, więzadła
ramion napięte i nadwyrężone, bliskie zerwania.
Genetyk wpada w ogromny splash, który uderza go ponownie, jakby
został spoliczkowany przez olbrzyma. Jego płuca się opróżniają, nie pamięta
już, kiedy ostatni raz oddychał - z pewnością podczas upadku, nie wie tego .
Tłumiąc cierpienie odbijające się echem w jego złamanym ciele, płynie do
miejsca gdzie będzie mógł stanąć. Wstaje, szarpiąc lewym ramieniem zmusza je
do odzyskania mobilności. Prawe odmawia, staw jest nieodwracalnie
zwichnięty.
Straciwszy swoją krótką szablę, pozostala mu tylko dłuższa z nich.
Oburęczny, może walczyć bez trudu jedną lub drugą ręką. Problemem jest jego
posiniaczona i poobijana miednica i jego utracona koordynacja.
Będzie miał prawo tylko do jednego ciosu.
Nie szuka urzekającego piękna zasypanych pod ziemią kanałów Mantris.
Łuki tego innego, podziemnego miasta, wznoszą się wdzięcznymi krzywiznami,
wyrzeźbionymi w skale przez niestrudzone roboty, pracujące na zamówienie
architektów dbających o piękno, nawet jeśli jest ono niewidoczne.
Tutaj, pod miastem-kontynentem, zamieszkują farmy odżywcze, które
nawadniają wszystko, drapacze chmur, jak również, brzuchy obywateliakcjonariuszy. Miejsce tętni życiem, z jego srebrzystymi rybkami, które
chlupoczą na powierzchni, z czerwonymi skorupiakami, które sie zakopują, jej
wdzięczne algi z włosami pełnymi wdźięku, które wydzielają zapach błota.
Obfity staw rybny na łasce drapieżników.
Pytanie brzmi, czy Sassaki posłuży mu również jako karma.
Oczy zamknięte, wszystkie inne zmysły w gotowości, podnosi swoją
świadomość do apogeum. Niguana nie pozwoli mu odejść, nie teraz. Z szablą
trzymaną jedną ręką nad głową, słucha i czeka.
Woda wokół niego wydaje się być tak spokojna jak jego oddech, tak
ukojona jak jego umysł. Bańka bez zmarszczek w środku leniwego strumienia.
Nagle uderza.
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Ten gest jest prawie powolny, pozornie bezcelowy; mutanta nie ma tutaj.
Iluzja spowodowana antycypacją, bo Sassaki uderza w idealnym momencie:
powolność jego ataku zrównoważona niesamowitą żywotnością przeciwnika.
Ostrze przecina Niguane na poziomie żołądka, rozrywa wnętrzności.
Sassaki chciałby zaoferować mu szybką i dostojną śmierć, ale w jego geście
brakowało maleńkiej precyzji, co stanowi zasadniczą różnicę.
Mutant wyłania się do połowy, wijąc się z bólu. Ryczy krzykiem bestii,
ostrym i dzikim. Kiedy tonie, pokonany, Sassaki towarzyszy mu pod wodą, aby
skrócić jego cierpienia. Podczas gdy jego uszy napełniają się płynem i dźwięki
zmieniają ton, żałosny krzyk Niguane przechodzi w świergot, który rozdziera
mu bębenki.
Jest gotów przysiąc, że poza wodą, człowiecze krzyki musiały pozbawiać
Niguane zmysłów, tak samo jak jego teraz. Że wyrwana krtań, to był wyraz
ochrony, z pewnością śmiertelny, ale instynktowny.
Przez cierpienie, które drażni jego słuch, ponad tą ostrą agonią o poziomie
C, Sassaki odgaduje bardzo ludzkie współbrzmienia, które wywołuje przypływ
współczucia.
Wyszarouje ostrze z brzucha biednego stwora, by wsunąć mu pod pachę i
dotrzeć do serca. W ostatniej spazmie Niguane odpręża się, znak, że akceptuje
swoją śmierć. Oczami pozbawionymi źrenic, rzuca ostatnie spojrzenie na
swojego tropiciela. Swojego wyzwoliciela.
Niguane chciałby móc z nim porozmawiać, posiąść tę krtań, która
poddawała go torturom, gdy ludzie krzyczeli. Mógłby poprosić tego, kto zadaje
mu ostatni cios, aby zaniósł jego potomstwu inhibitory, które powstrzymałyby
ich również przed zabijaniem, by nie cierpieć. Ale jego twórcy pozbawili go
mowy, pozostawiając mu tylko agonię słów wypowiadanych przez innych.
Kiedy Niguane umiera, z jego otwartej pięści uwalnia się rój malutkich
medyków, dopalaczy o lekkiej dawce zwykle zarezerwowany dla dzieci.
Kim był ten mutant? Co mu zrobili w Zoone?
Sassaki rezygnuje z otrzymania premii od Norii. Nigdy jej nie chciał,
teraz jeszcze mniej niż kiedykolwiek.
Dotarli na koniec ich podróży, daleko za granicami miasta, kanały
otwierają się na nieskończony ocean, którego fale muszą zatoczyć pełne koło
wokół planety, zanim znajdą następną krainę, czyli nic innego jak zachodnie
wybrzeże Arkhantii. Oprócz archipelagu Dzikich Wysp, Artellium jest jedynym
powstałym kontynentem. Odsłaniając eleganckie arkady, wschodzące słońce
oblewa tunel bursztynem.
Sassaki pozwala Niguane unosić się na grzbiecie. Zdrowym ramieniem,
składa ręce Niguane i wsuwa pod nie szablę z nanofilamenu. Ofiara dla
zasłużonego wojownika, o wielej bardziej honorowego niż mieszczuchy
przestraszone ich własnymi demonami.
Dwie szable, jedna zagubiona w rurach w punkcie kulminacyjnym walki,
druga podarowana na znak szacunku. Sassaki czuje się uwolniony od emocji,
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ponownie skupiony, dostosowany do tego czym musi być. Co chce
reprezentować.
Delikatnym pchnięciem pozwala ciału dryfować w kierunku oceanu,
grobowiec bardziej przyjazny i szlachetniejszy niż genomowy recykler. Sassaki
towarzyszy jego ostatniej podróży modlitwą.
Jest lojalny wobec Genetykow z natury i honoru, ale nigdy nie był
wspólnikiem ich błędów.
Hybrydyzacja sygnalizuje utratę tego co istotne. Ten mutant, który
walczył, aby pomóc swoim bliskim, aby zachować przyszłość jego gatunek,
cudownie mu o tym przypominał.....

99

Rozdział 11
Neftyda

„Ale co ja tu do diabła robię? Intendentowi tytuł uderza do głowy.
Dlaczego miałabym być mu posłuszna całym swoim ciałem i duszą, we
wszystkim i zawsze ?
- Taka jest nasza misja, Ambasadorka Shakti – przypomina stanowczo
Kora.
- Nasza misja? Czy to nasza misja, żeby wygnać nas do chłopów?
Intendent chce tylko uratować swoją pozycję i zostawić sobie otwartą furtkę. On
popada w paranoję!
- Korekta: Jest to operacja wywiadu humanitarnego przeprowadzana w
terenie. Cel: uzupełnienie zdematerializowanego nadzoru Norii. Intendent użył
syntetycznego określenia, aby uzasadnić swój wybór: „mniej oprogramowania i
więcej potu!”.
Z uniesionymi w zdziwieniu brwiami, Shakti zwraca się do Kory. Nie
patrzy na nią zbyt długo – Kora wie, że jej całkowicie czarne, nienormalnie
wilgotne oczy to onieśmielające lustra, w które nikt nie lubi patrzeć zbyt długo.
Ambasadorka odwraca się od swojego ochroniarza, aby kontynuować
salutowanie flotylli, która towarzyszy jej do Neftydy, stolicy Arkhantii.
- Mylę się, czy naśladowałaś jego głos?” Shakti powtarza pytanie bardziej
surowo, gdy nie dostaje odpowiedzi. „Naśladowałaś głos Intendenta, prawda?”
Kora nie była nawet świadoma, że aktywowała swój cybergłos. Od kilku
miesięcy jej urządzenia są uruchamiane instynktownie, autonomicznie.
Zjawisko pogorszyło się od czasu wszczepienia jej w lewe ramię wyrzutni
impulsów, bezpośrednio połączonych z centralnym układem nerwowym. Będzie
musiała poruszyć ten problem ze schematami Norii...
„Aby lepiej przypomnieć ci o jego wymaganiach, kusi Kora.
- Zamknięcie twoich małych ust, z wyjątkiem odpowiedzi na bezpośredni
rozkaz, jest teraz jednym z moich żądań! Chroń mnie przed tymi czarodziejami i
zamilcz, musisz mieć na to ustawienie w twoim ciele-maszynie, mam rację?”

Kora spokojnie znosi agresywny, chamski ton, bez mrugnięcia powieką.
Słowa zawierają gniew, ale nie ma żadnego ryzyka fizycznego zagrożenia; nie
trzeba podejmować żadnych działań, sugerują jej podprogramy.
Tego typu zachowanie zastanawia: kim jest prawdziwa Shakti?
Ambasadorką, która w społeczeństwie wyraża się z płynną erudycją, czy
kobietą, która prywatnie przeklina jak uchodźca z Fort Goten?
Normalnie, aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowałaby setki
wyciągów pobranych na żywo lub ściągniętych z sieci. Tylko, żeby to zrobić,
Kora musiałaby być połączona z Norią, niestety od czasu jej przybycia do
Arkhantii... już nie jest.
W miarę oddalania się od Mantris, wojowniczka czuła, jak sieć z niej
znika, niczym tysiące niewidzialnych włókien wyrwanych z jej porów w
dziwnym braku bólu. Nic, żadnego uczucia poza falą pytań i nowości. Potrzeba
samodzielnego myślenia, konieczność liczenia tylko na siebie.
Niewzruszona, za swoim patchworkowym wyglądem wszystkich czterech
technicznym stylów. Nawet nie mrugnęła, jak godna statua high-tech. Lekko
zmodyfikowała tylko swoje kursory hormonalne, aby ułatwić transformację.
Wracając myślami do wspomnieś, wyrafinowana jak linijka kodu
odpowiedź, narzuca się Korze. Mniejsza o prawdziwą naturę Shakti: ona jest jej
klientką, kropka. Osoba, którą musi chronić ryzykując własnym życiem. To jest
misja, którą powierzył jej Intendent – wyrażał się jasno na ten temat.
I cokolwiek Intendent jej każe, to ona to zrobi. Do ostatniego oddechu.
Na wschodzie, daleko przed statkiem Ambasadorki, horyzont jest
obramowany różową wstęgą namalowaną akwarelą na ciemnej masie
zapowiadanego kontynentu. Wstaje świt. Skaliste schody Neftydy jako pierwsze
łapią promienie wschodzącego słońca. Dalej na południe, wzdłuż linii lądu,
idealny odcień nocy rozjaśnia się na plątaninie wciąż niewyraźnych równin.
Ledwo widać migoczące tam zatoczki i zakola rzeki Namani, wzmocnione
jasnym muśnięciem zachodzącego słońca.
Motorówka, która wiezie Ambasadorkę do stolicy, jest eskortowana przez
dziesiątki łodzi z Arkhantii – karaków, fletów i dżonków. Armada drewnianych
kadłubów i bawełnianych żagli konkuruje szybkością z silnikami antykawitacyjnymi ; korzysta ze stabilnego wiatru i sprzyjających prądów, które, co
ciekawe – lub nie, według Kory – spowalniają okręt Mantris.
Shakti z wdziękiem pozdrawia marynarzy z Arkhantii, szydząc sotto voce
z ich rustykalnej floty. Dzięki wzmocnionemu słuchowi Kora słyszy, jak się
odwzajemniają: jeśli uśmiechają się, to nie po to, by okazać ciepłe przyjęcie, ale
dlatego, że drwią z tak dużej łodzi dla kilku ludzi.
Neftyda, która była tylko odległym blaskiem na końcu horyzontu,
stopniowo rośnie, by górować nad delegacją z Mantris swoją całą wysokością.
Zbudowana na zboczu klifu, w sercu szerokiego na kilometr wodospadu,
narzuca swój majestat wodą i skałami.

Kiedy zbliżają się do dolnego portu, Kora jest pod wrażeniem
wspinających się, jeden po drugim, siedmiu podestów, które tworzą ogromny
taras, na którym rozpościerają się wiszące ogrody. Ich bujność, nie ma
odpowiednika w Mantris. Akwedukty są osadzone w skale, a przestarzała
maszyneria śluz, łączy złote kopuły pałaców.
Ryk wodospadów jest wszechobecny, potężny, głuchy pomruk sytego
geparda, który zasnął. Implanty Kory automatycznie odfiltrowały odpowiednią
częstotliwość, uwalniając jej słuch od szumu wodospadu, aby lepiej rozróżniać
dźwięki, które uważa za bardziej istotne.
U podnóża wodospadu słońce zaczyna bawić się rozpryskami mgły.
Wygląda to jak kapryśna falbana sukni ślubnej, uszytej z koronki i masy
perłowej, która powiewa przy tajemniczym walcu.
„Jest tak wilgotno, że to koszmar”, narzeka Shakti, nie przestając się
uśmiechać. Te wodospady robią takie zamieszanie! Żaden z naszych planistów
nie wpadł na pomysł wyposażenia ich w filtry bezechowe?”
Na przystani, Ambasadorkę witają przedstawiciele Rzeźbionego Tronu,
zarówno czarnoksiężnicy jaki i możni. Łatwo jest ich odróżnić: arystokraci
noszą dzianiny, które można znaleźć w Mantris tylko w cenie złota, podczas gdy
czarnoksiężnicy są wytatuowani glifami o rzadkiej graficznej elegancji.
Shakti sprytnie wybrała przeciwieństwo prostoty, odziewając długą
suknię spiętą gorsetem. Po kilku przymiarkach kolorów tkanin, zdecydowała się
na plisowaną suknię, w kolorze kremowobiałym i hebanową skórę – nie bez
narzekania na „wszystkie te dolary wyrzucone w błoto na czarno-białe”.
Z nienaganną elegancją, Ambasadorka przeplata prezentacje i czarujące
słowa. Chwali piękno stolicy, podziwia przyjemną, suchą atmosferę i
zaskakującą ciszę – w rzeczywistości hałas otoczenia dziwnie ucichł, do tego
stopnie, że filtry Kory wyłączyły się odkąd zeszła z pokładu.
Honora, czarnoksiężniczka Wody o ekstrawaganckich rudych włosach,
wyjaśnia jej z odrobiną protekcjonalności, że Neftyda jest tak przyjemna, dzięki
potężnym zaklęciom, rytuałom, które zmobilizowały setki wróżbitów i
niewielką miriadę inkantacji.
Podczas gdy dyplomaci odgrywają swoją rolę, Kora ukradkiem obserwuje
eskortujących ich strażników. Zbroje wyryte skomplikowanymi runami, miecze
z wygrawerowanymi pochwami, tatuaże na grzbiecie dłoni, które schodzą do
pierwszej falangi palców… Również u nich magia jest wszechobecna.
Kora zastanawia się, jak ją widzą ci strażnicy. Podobnie jak oni, jej ciało
jest wytatuowane – prawdopodobnie bardziej nawet. Podobnie jak oni, posiada
niezwykły, zoptymalizowany arsenał – dzięki technologii, która jest jej częścią,
aż do intymności, a której żaden przeciwnik nigdy nie będzie mógł jej odebrać.
Różnica między nią a nimi polega na tym, że Kora nie zdecydowała się
zostać strażnikiem. Ktoś podjął decyzję, by przekształcić ją w wojenną machinę.
„Nie śmiem oferować ci kolejki linowej, Ambasadorko. Jej trasa uważana
jest za … zuchwałą.

- Naprawdę, wróżbiarko Honoro? Czy nie chwaliłaś się właśnie runami
Wody, które sprawiają, że Neftyda jest tak przyjemna?
- To dlatego, że kolejka jest zarządzana przez arkhomy Ognia…”
Nagły niepokój w delegacji Arkhantii wprowadza Korę w stan pogotowia.
Honora wymienia z Shakti jadowity uśmiech. Nieustannie sympatyczna, chociaż
zdradza ją lekki ucisk w ramionach, który, tylko wnikliwe oko może odczytać
w zaciśniętych nagle fałdach jej sukni.
Ambasadorka zwraca się do wychudzonego czarnoksiężnika, którego
szczupłość podkreślają zbyt długie w stosunku do tułowia kończyny. Jego
wymuszony uśmiech i rudoblond włosy, stojące na głowie, nadają mu wygląd
nikczemnego zjadacza ognia.
„Czarowniku Ethell, czy ta kolejka linowa jest tak spektakularna, jak
mówią?
- To nie dla wrażliwych, i to prawda – odpowiada Ethell, zerkając z ukosa
na Honorę.
- To wszystko brzmi tak typowo! Nie mogę doczekać się, aby spróbować.
- Tędy, Ambasadorko.”
Czarnoksiężnik Ognia wskazuje drogę lekkim ukłonem. Przed
wyruszeniem w drogę, Shakti zwraca się do reszty delegacji.
„ Spotykamy się na esplanadzie pałacu? – sugeruje.
- Jak sobie życzysz – arystokraci przytakują z ulgą. Niech ascedencja
będzie... orzeźwiająca!”
Czujniki Kory wykryły u arystokratów oznaki stresu — bicie serca,
rozszerzone źrenice, wzrost temperatury ciała. Najwyraźniej, Shakti również ma
czujniki, w przeciwnym razie nie zaoferowałaby arystokratom możliwości
uniknięcia kolejki linowej. Jak inaczej mogła by wiedzieć?
Ambasadorka kieruje się we wskazanym kierunku, za nią podąża Ethell.
„Bedzie gorąco”, drwi paskudny czarnoksiężnik, przechodząc obok
Honory, która im nie towarzyszy.
Na końcu nabrzeża, archaiczna kolej łączy siedem poziomów Neftydy.
Metalowe kabiny z szybami z dmuchanego szkła, zwieńczonymi iskrzącymi,
plującymi kominami, wspinają się po zboczu klifu. Kolejka linowa skręca w tak
szybkim tempie, że mogłaby z łatwością poturbować sensoryczne żyroskopy
Kory.
Podróż zapowiada się epicko. Po wejściu do kabiny, liczba pasków
zwisających z solidnie wyglądających prętó, których można się trzymać, jest
wymowna.
Czarnoksiężniczka z twarzą poczerniałą od sadzy i w skórzanym fartuchu
wita ich ze swojej kajuty z tyłu pojazdu.
„Witamy w P'tite Ferta. Gdzie mam was podrzucić?
- Do pałacu ekspresowo” – odpowiada jej Ethell.
Kierowca tylko kiwa głową, jej słowa skradło głośne kichnięcie. Kora jest
zaskoczona, gdy z jej nozdrzy wydobywają się iskry.

Czarodziejka wraca do swojego pieca, energicznie pocierając dłonie.
Gołymi rękami otwiera drzwi, które są gorące, po czym jednym gestem ożywia
kontrolną lampkę. Powietrze i woda są połykane przez otwory wentylacyjne i
łączą się w burzliwą parę, która wiruje w zamkniętym palenisku.
" Trzymamy się kurczowo!”
Kolejka linowa startuje niczym rakieta. Pocisk o dużej prędkości, byłby
bardziej odpowiedni.
Shakti nie jest wystarczająco szybka, potrzebny jest refleks Kory – i jej,
na szczęście, nadal działające żyroskopów– aby ją złapać, zanim przeleci na
przeciwległą ścianę. Trzymając się raczej swojego ochroniarza niż uchwytów,
wściekła Ambasadorka nie ma nawet siły by krzyczeć.
Szybują na szczyt Neftydy w grzechotach maszyny. Podłoga wściekle
wibruje, uderzając przy każdej zmianie szyn ze staccato kinetycznej wieży
obrony przeciwlotniczej. Powietrze wdziera się przez najmniejszą szczelinę, tak
wilgotne i tak żywe, że przypomina morską bryzę w burzliwy dzień.
Trzaskający ogień wydziela niesamowity zapach pieczeni. Kiedy się
odwraca, Kora odkrywa, że kierowca cicho gotuje sobie przekąskę, jakby
świętokradztwem byłoby nie wykorzystanie ciepła pieca.
Kiedy wszystko zatrzymuje się, Kora jest prawie rozczarowana, tak
bardzo posmakowała tego doświadczenia. Shakti natychmiast opuszcza kolejkę
linową, chwiejna, ale dostojna. Świeże powietrze i lekka mgła, której zaklęcia
nie mogły rozproszyć, dodają trochę koloru jej policzkom.
„Ten kraj przyprawia mnie o mdłości”, narzeka Ambasadorka, robiąc
kilka kroków, by się oddalić, gdyż zbiera jej się na wymioty.
W przeciwienśtwie do niej, Kora czuje się rozbudzona i pełna energii.
Uwielbiała to. To już drugi raz od bardzo dawna, kiedy poczuła się tak ludzka.
∩ IAsystent, priorytetowa rutyna
∩ Poziomy serotoniny powyżej progu alfa.
Uruchomienie programu „Dolina dziwności”.
∩ Poszukiwnaie w metabolizmie porównywalnych stawek.
Kora jest zaskoczona, że jej program rekonstrukcji wspomnień rozpoczął
się tu i teraz. Nieważne… Właśnie doświadczyła przypływu radości, surowej
i nieoczekiwanej.
Od ciągłych dodatków i modyfikacji jej wspomnienia nie należą już do
niej – podobnie jak jej własne istnienie, jeśli już o tym mowa. Mimo to,
pozostaje w niej sztywno zakorzeniona idea, że ziarno jej pochodzenia ukryte
jest gdzieś w pamięci jej pamięci. Jeśli tak jest, to ziarno to musi być nadzieją,
chwilą, która nie może i nie powinna być tragiczna. Zakłada, że serotonina,
neuroprzekaźnik szczęścia, może po prostu zaprowadzić ją tam, gdzie głęboko
zakopany jest ten zarodek.
Nie daje sobie też, zbyt wiele nadziei: przez ostatnie dziesięć lat ten
podprogram nigdy nie przyniósł przekonujących rezultatów. Jednak nie może

się doczekać odkrycia, skąd pochodzi, gdzie zaczynają się korzenie
nierozerwalnego lasu implantów, jakimi stało się jej ciało.
Pozostawia w tle działający program, aby skupić się na centralnym placu
Neftydy. Wielka ceremonia z okazji zwycięstwa Arkhantii w Appologium
niedługo sią zacznie,. Imponujący tłum zgromadzony jest w cieniu Pałacu
Malkah, wyraźnie widoczny po drugiej stronie rozległej esplanady.
Imponujące i potencjalnie niebezpieczne.
Shakti rownież wyczuwa niebezpieczeństwo – chyba, że jest po prostu
zmęczona. Z porozumiewawczym uśmiechem chwyta Ethella za długie, chude
ramię.
„Nie mogę się doczekać, aż pokażesz mi ciekawostki pałacu Neftydy, mój
drogi.
- Nie chcesz czekać na resztę delegacji, Ambasadorko?
- Pojechaliśmy ekspresem, po co marnować tak zdobyty czas ?"
Czarownik i Ambasadorka przechodzą przez tłum otoczony przez pół
tuzina żołnierzy, którzy jechali z nimi kolejką linową. Kora staje nieco z boku,
za Ambasadorką, gotowa zareagować na najmniejsze zagrożenie. Potrzebuje
swojej codziennej paranoi, aby nie poddawać się szczęśliwej i beztroskiej
atmosferze, która ją otacza.
W Mantris, potrzebna by jej była tylko chwila na otwarcie metawersu
poświęconego temu wydarzeniu, zdolnego pomieścić miliony obywateliakcjonariuszy chętnych do zabawy.
Arkhantia potrzebowała trzech dni, by zebrać swój lud. Ta cywilizacja
wyraźnie nie ma takiego samego stosunku do czasu.
Na plac wdzierają się rozradowani mieszczanie, karuzele świeżych
kwiatów, które czasem wyrastają z samego bruku, zapachy typowych potraw,
które Ethell uchwytuje w locie, niczym podmuch z Wietrznych Dolin, który
wzudza te smakowite zapachy i który opowiada o nich, po tym jak ich
zasmakował.
Dzieci bawią się podmuchem, rzucanym z odległości dziesięciu stóp,
który mierzwi ich włosy, – dzieciaki obłoków, żywioł Powietrza, wyjaśnia
znużony Ethell. Inne przedzierają się między nogami rzemieślników
naprawiających odświeżającą fontannę; podczas gdy murarze odbudowują
zniszczoną runę, dzieciaki pluskają się ledwo uformowanymi lodowymi
soplami, jakby rzucały w siebie śnieżkami.
Akrobaci łączą swoje talenty, niektórzy ożywiają stworzenia wykonane z
dryfującego drewna, które inni podpalają, aby wzmocnić wrażenie, że są żywe.
Gapie oklaskują słonia w pełnym ukłonie, uderzająco realistycznego. Starzec
narzeka, gdy smok z tlącymi się oczami, zrobiony z gałęzi i tułowiem z
pochodni odlatuje, modląc się, aby nie podpalił miasta.
Pośrodku tego gęstego tłumu Kora obserwuje dwóch botaników, bez
wątpienia z arkhomy Natury, którzy konkurują w kreatywności, by wyłonić z
bezkształtnej kupy ziemi, drzewko morelowe z owocami w kształcie łodzi, a

następnie magnolię z kwiatami lotosu. Jest coś niepokojącego w tym
oszałamiającym wzroście roślin.
Na wszelki wypadek Kora odsuwa Ambasadorkę z tego obszaru. W tym
samym momencie, gdy wróżbici Światła, rozpoznawalni po pryzmacie, który
noszą na piersiach, przychodzą sprawdzić czy botanicy mają uprawnienia do
magii.
Shakti, Ethell i Kora w końcu przechodzą na drugą stronę placu. Za
kordonem strażników w ceremonialnych strojach, pałac wznosi swoją smukłą
architekturę, która przewyższa szczyt wodospadu. Olbrzymie akwedukty
wylewają kolumny przejrzystej wody, która rozprowadzana jest wieloma
kanałami w kierunku wiszących ogrodów i termalnych łaźni, których baseny
dymią leniwymi oparami.
Kora zastanawia się przez chwilę, jak te akwedukty mogą wytrzymać
powodzie na rzece – zanim przypomni sobie, że Neftydę chroni magia.
∩ IAsystent, priorytetowa rutyna.
∩ Program „Dolina Dziwności” znalazł analogię. Transmisja w
toku… Kora nieruchomieje, zszokowana wiadomością.
Uderzona siłą wspomnień.
Nie ma w tym absolutnie nic radosnego.
Stoi, pieką ją oczy, cieknie jej z nosa, drżą jej usta. Ma straszny ból
głowy.
Intendent klęka przed nią na jedno kolano. Chociaż kuca, patrzy jej prosto
w oczy. To normalne, nie jest zbyt wysoka, ma dopiero sześć lat.
„ Spójrz na mnie” –mówi łagodnie.
Zmusza ją do tego unosząc delikatnie palcem jej brodę. Korze trudno jest
oderwać swój wzrok od jej wuja leżącego na ziemi, jego szyja jest pod dziwnym
kątem. Wokół niego czuwają androidy ze Straży Matrycy, agenci
bezpieczeństwa Norii.
„Spójrz na mnie, Kora. Pójdziesz ze mną, dobrze? Zajmę się tobą, nie
martw się. Ale przede wszystkim chcę, żebyś wiedziała : jesteś małą
dziewczynką i jak inne dziewczynki, masz przed sobą całe życie, słyszysz mnie?
Istotą ludzką, z pewnością nie robotem.”
Kora chciałaby płakać, ale nie może. Jeśli pieką ją oczy, to nie dlatego, że
roni łzy, tylko dlatego, że wyrwał je jej wujek. Są teraz polimorficznymi
czujnikami robotów; ich dendryty skolonizowały tęczówkę, zaatakowały gałkę
oczną i boleśnie wspięły się na nerw wzrokowy. Okropnie to kłuje. Może
przecierać sobie oczy, niestety to uczucie nie znika. Wręcz przeciwnie, jest
coraz gorzej...
Neftyda, pałac Malkah, ochrona Ambasadorki Shakti. Powrót do
rzeczywistości. Powrót bez bólu, bez trudności, bez przejścia.
Kora nie czuje nic. Pustka, przed którą stoi, nie jest stabilna, jak ta, którą
poczuła na szybkiej łodzi motorowej opuszczając Mantris. Tym razem pustka

jest niewyczuwalna i mdła. Jej czujniki pokazują płaski, regularny
elektrokardiogram: jest spokojna, spokój zimnej i jałowej przestrzeni. Lata
pogoni za wspomnieniem, żeby w końcu coś odczuć, odczuć to, że jazda kolejką
linową ma na nią większy wpływ. Tak naprawdę ona nawet nie rozumie
wspomnień, które właśnie przeżyła: jej wujek zmarł, gdy przekształcał ją w
robota za pomocą implantów. Co z tego?
To powinno być ważne, ale ona nie bardzo rozumie dlaczego. Ta
znieczulona w niej ludzkość, to jest właśnie źródło problemu. To powód, który
motywuje ją do poszukiwania jej korzeni.
Rozumie jednak jedną rzecz, jedną rzecz, która narzuca się, z precyzją o
wysokiej rozdzielczości, w jej umyśle. Przed wysłaniem ich tutaj, Intendent
podkreślał znaczenie ludzkiej sieci wywiadowczej.
Człowiek.
Spogladając jej prosto w oczy, podkreślał to słowo. Nie Shakti. Ona.
Jej lojalność wobec Intendenta, tak, to jest ważne. Bardziej jeszcze, to
jest… priorytet.
Gdy ich mała grupa przedziera się przez wysadzany drzewami krużganek,
który otwiera się na pałac, Kora po cichu wypuszcza swoje insektoidowe drony.
+++
Odkąd została Malkah, Solis czuje się jak więzień. Choć, jak na ironię,
jest teraz mniej ograniczona tytułem , niż czasem.
Odkąd wstąpiła na tron, każda chwila, wydaje się kpić z niej, przeciągając
się w nieskończoność.
Obiad, spacer, każdy akt dnia codziennego staje się rozpaczliwie długi.
Tak samo jest z najdrobniejszą rozmową: musi być poprzedzona długimi
prezentacjami, które podsumowują szereg pompatycznych tytułów.
Spontaniczność i nieprzewidzialność rozmywa się w protokole, myte i bite, jak
płótno przez praczki.
A co powiedzieć na temat tego niekończącego się posiedzenia Rady?
Arystokraci, ci sami, którzy trzy dni przebywali w loży w Appologium,
obiecując jej klęskę, ponownie gromadzą się wokół niej. Ich partytura nie uległa
zmianie: wyrzuty pokryte cukrem grzeczności, wątpliwości co do jej zdolności
do panowania, ledwo ukryte insynuacje…
Istnieją jednak pewne mile widziane różnice.
Na przykład, Arystokraci nie są fizycznie obecni. Dzięki panoptikom
Światła – magicznym portalom, które pozwalają przebywać w dwóch miejscach
jednocześnie – liderzy mogą zwracać się do niej ze swojego terytorium, do
którego udali się zaraz po zakończeniu Appologium. Można by pomyśleć, że są
tutaj, przed Malkah, ale ich sylwetka to tylko obraz, który Solis mógłaby

przeciąć ręką, nie napotykając najmniejszego oporu. Obraz, którego mogłaby się
pozbyć, gdyby miała taka ochotę.
Kolejna zmiana: tutaj, w zalanej złoceniami sali audiencyjnej, z dużymi
oknami wychodzącymi na ogrody, siedzi sobie naprzeciw nich. Może patrzeć im
prosto w oczy, aby lepiej przekazać im swoje przesłania. Ponieważ nie ma
ochoty na to, by pozwolić sobie wchodzić na głowę.
„Możecie obwiniać samych siebie”, mówi do osłupiałych arystokratów.
Nie musiałabym korzystać z przychylności dyplomatycznej, gdybyście
ratyfikowali amnestię Fort-Gotensów po moim wstąpieniu na tron.
- Jeśli mogę, Wasza Miłość, odważa się Gon-Smit, arystokratka z
Herkulanum, wdowa, hrabina o osiemdziesięciu wiosnach, o której wszyscy
myślą, że jest wieczna. Nasza odmowa nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją.
- Czy jesteś tego pewna?”
Apatyczny do tej pory królewski feniks, symbol władzy, macha
skrzydłami o ekstrawaganckich piórach, tak samo fioletowych jak tęczówki
Malkah. Nie zwracając uwagi na ostrzeżenia, Gon-Smit kontynuuje.
„Tradycyjnie nowy regent rezerwuje amnestię dla arystokracji.
- By odnawiać sojusze na wypadek, gdyby sukcesja przebiegała w
trudnych warunkach. Już mi o tym przypomniałeś.
- W takim razie musisz zrozumieć, że takie postanowienie nie może w
żadnym wypadku dotyczyć pospólstwa.”
To też, już arystokraci jej powiedzieli, przypomina sobie Solis.
Uśmiechając się, jak przed dzieckiem, które właśnie zadało głupie pytanie.
Przełyka swoją arogancję kontynuując grzecznym tonem.
„Ale te ograniczenia nie mają zastosowania jeżeli chodzi o przywilej
Appologium, o ile wiem, mam więc swobodę definiowania tego, jak sobie
życzę, czyż nie?
- Tak, interwenuje Rod de Sahla, grubasek z cienką brodą. Żałujemy
jednak, że została tak oddalona od interesów Arkhantii. Ludzie grzmią, Wasza
Miłość.
- Naprawdę ?”
Solis jednym gestem prosi, by otworzyć okno. Nakazuje milczenie, by
usłyszeć świąteczny hałas dochodzący z rynku.
W rogu pomieszczenia czarnoksiężnik Powietrza zerka na sufitowe
listwy. Dłonią uniesioną do góry, ze środkowym palcem pod kciukiem, tworzy
łuk. Pstryka palcem, a ruch ten wypuszcza podmuch powietrza ostry jak strzała.
Zadowolony, wraca na swoją pozycję z rękami skrzyżowanymi na plecach.
„Ze mojej strony, kontynuuje Solis, obiecuję, że naród poprze mnie, w
moim pragnieniu odzyskania terytorium Solona, utraconego po wojnie.
- On jest nie tylko zgubiony, Wasza Miłość” — przypomina Alokah z
Orcunion. Został zniszczony bez nadziei na regenerację. Nie bez powodu
nazywa się teraz Riftem.

- Nie zapominam o tym, arystokracie. Tak jak nie zapomniałam, że FortsGotensi inaczej nazywali się przed Wojną Bohaterów. Byli Arkhaninami, tak jak
ty i ja.”
Solis podnosi się, naśladowana przez arystokratów. Poły sukni opadają na
jej gołe nogi z szelestem materiału. Swoimi fioletowymi, podkreślonymi prostą
kreską, oczami, Malkah spogląda na audiencję. W tym właśnie momencie
wyraźnie przejęła przewagę.
Tylko, że … A potem wydarza się coś nieprzewidzianego … Odczuwa to,
na sekundę lub dwie, zanim to ma miejsce, w nagłym sprężeniu powietrza w
pomieszczeniu. Przez otwarte okno, troje maluchów niesionych przez wir
wiatru, penetruje na posiedzenie. Mają zaledwie po pięć lat, unoszą się jak
urocze smoczki i lądują u stóp Malkah.
Czy to wyzwanie ? Żart ? Pułapka ? Ruby zbliża się z rękami polożonymi
na swoich sierpach, Ronan napina cięciwę łuku. Solis powstrzymuje strażników
prostym gestem.
Nieświadome wiszącego nad nimi zagrożenia dzieci, otwierają pulchne
pięści i wypuszczają kilka nasion, które wręczają Solis. Nie wie, jak
zareagować. Po chwili, kieruje się swoim instynktem i bierze je w otwartą dłoń.
Nasiona kiełkują i rozwijają się natychmiast. Na jej prawej ręce rośnie biała
róża, której łodyga szybko owija się wokół jej nadgarstka i przecina ją
cierniami. Kapie krew. Ukrywa swój ból. Na lewej, granat – owoc – nabiera
kształtu i kwitnie.
Maluchy są urocze i grzecznie czekają na nagrod. Ma się wrażenie, 8e nie
są świadome tego wszystkiego, bólu, jaki niesie ofiarowana róża, mimo, że jest
tak piękna, czy ironicznej symboliki granatu. Czy zostali zmanipulowani?
Solis waha się, jej oczy błyszczą. Zmiękczona przez tę trójkę dzieciaków,
tak dumnych i szczęśliwych, że zbliżyły się tak blisko do Malkah i które
wyglądają, nieśmiało i pełne zażenowanania, jak trzy rawiksy szukające
przytulanek. Z drugiej strony, zostaje zaalarmowana wibracją pogardy lub
nienawiści, która się rozprzestrzenia w pomieszczeniu i nalega, celując w nią.
Podwójny ciąg fal destabilizuje ją i rozbija. Z trudem zdejmuje różę z
nadgarstka i przytula maluchy w geście równie ujmującym, co dziecinnym. To
nie jest postawa królowej, jest zbyt świeża, zbyt naturalna! Z pewnością bardzo
wzruszające, ale niezbyt dojrzałe dla oka przyzwyczajonego do politycznych
tajemnic. Gdzieś tam, wrogi duch zdobył punkty, ujawniając, w samym środku
walki dyplomatycznej, jej niewinność, miejsce na niewinności, która jest tak
niezgodny z władzą.
Na wprost Malkah, Rada przekształciła się w panel twarzy z zaciśniętymi
ustami i drżącymi powiekami, ostentacyjnym znakiem pogardy dla sceny, która
właśnie się rozegrała.
Solis próbuje odnaleźć wątek. Prosi ValReda o odprowadzenie dzieci i
próbuje odzyskać spokój i koncentrację. Na czym skończyła? Rift, tak.

„To, co mnie zasmuca, Lordzie z Orkunionu, to twój brak wiary w magię
naszych ziem. Prana odrodzi się w Rift, jak zawsze.
- Wybacz mi, że przypomnę, Wasza Miłość, ale Solon nigdy nie był
skąpany w magii. Wiem, że lubisz czytać historię, więc prawdopodobnie
przeczytałaś traktat Lith Agram potwierdzający z niekwestionowanym rygorem,
że ósmy arkhom to tylko mit. Nie zapominając, że to terytorium zostało również
skorumpowane przez bliskość Mantris. Po prostu powtarzam konkluzje
mądrzejszych ode mnie: Rift nie ma żadnej wartości dla Arkhantii.
- Żadnej ? Czy przeanalizowałeś to co mówisz?”
Nigdy przedstawiciel Orcuniona, nie odważyłby się być tak bezczelny,
gdyby fizycznie był obecny. To jest wada tego sposobu komunikacji: odległość
w zgubny sposób podpowiada nam, że jesteśmy bezpieczni, bez konieczności
ponoszenia odpowiedzialności. Arystokrata próbuje również wykorzystać
destabilizującą sytuację spowodowaną przez maluchy – co może sugerować, że
jest zleceniodawcą…
Solis powoli kładzie ręce na swoim łonie, aby ukryć długi oddech, który
bierze. Próbuje przywrócić w sobie harmonię, hermetyzuje swój gniew i rozwija
go, jak nauczył ją Hannibal.
Odpowiada spokojnym głosem. Spokojnym jak criscat, który naśladuje
sen, zanim wskoczy na swoją zdobycz.
„Gdyby tak było, drogi Orcunionie, popełniłam błąd, stawiając czoła
Intendentowi, w sprawie jego pragnienia wydobycia złóż Riftu. Myliłabym się,
chcąc zapobiec każdemu nowemu atakowi, tworząc strefę buforową między
Mantris a Arkhantią. Postąpiłabym nierozsądnie, przygotowując powrót FortGotensów do jego bratniego ludu, naszego.”
Solis schodzi z trybuny, na której ustawione jest jej tron, i staje przed
Alokah, którego upiorna skóra wydaje się jeszcze bardziej bielsza.
„Czy to masz na myśli, arystokrato?
- Wybacz mi, Wasza Miłość, nie pojąłem przewidywalności twoich
działań.”
Solis natychmiast uświadamia sobie, że popełniła błąd. Inny jeszcze.
Światło panoptikonu zafalowało na chwilę. Pod pozorem narzucania się,
uzyskała wroga zamiast sojusznika. Jej ojciec nauczył ją przynajmniej jednego:
panowanie przez strach przyspiesza brutalny koniec panowania.
Powoli przesuwa wzrok, by objąć pozostałych arystokratów i przywrócić
harmonię:
„Nie zapominam, jak cenne były twoje rady. Gdyby nie ty,
skorzystałabym z kosztownej amnestii Arkhantii, zamiast zmuszać obywateliakcjonariuszy do zapłaty rachunku. Jak wiecie, będę miał okazję osobiście
podziękować wam podczas zwiedzania terytoriów, które właśnie przygotowuję.
„Nim to nastąpi, czeka na mnie nowa Ambasadorka z Mantris, z
przyjemnością przedstawię jej rachunek. Proszę mi wybaczyć.”

Kolec wbity w bok nie uspokaja zbytnio arystokratów, tak jak by sobie
tego życzyła, ale przynajmniej pozwala zakończyć tę sesję bardziej bojowym
tonem. Solis domyśla się, że pojawienie się maluchów zdradziło zbyt wiele o
niej samej, o jej przeogromnej wrażliwości. Solis musi stworzyć twardość wokół
niej samej, nauczyć się zamurowywać się i stać się kamieniem, by stawiać czoła
pewnym atakom.
Kierując się do wyjścia w fali ukłonów, zatrzymuje się przed
Czarnoksiężnikiem Powietrza, który wcześniej przyciągnął jej uwagę. Bez
słowa, otwiera dłoń i wskazuje na leżącą tam malutką maszynę z Mantris.
System szpiegowski udający owada.
„Pozwól, mówi Solis, podnosząc uszkodzonego drona. Zwrócę to
Ambasadorce.”
Szybko się uczy: posiadanie kompromitującego elementu, który
zdestabilizuje jej odpowiednika, jest nieocenionym atutem w negocjacjach.
Niespodzianka zadziałała wspaniale z Intendentem, ponownie trafi w cel z tą
Shakti, którą przysyła jej Mantris.
Udając się do salonu ambasadorów, Solis bawi się już, wyobrażając sobie,
jak macha sztucznym owadem. Zapewne powie coś takiego:
„Ambasadorko, pozwól, że zwrócę ci kolczyk, najwyraźniej zgubiłeś go
w Sali Rady.”
Nie oczekuje wiele od tego posiedzenia, z wyjątkiem tego, by zmierzyć
się z nową Ambasadorką. Jej klasa pozwoli ocenić jej powagę, z jaką Intendent
zamierza uszanować ducha przysługi.
Nic dziwnego w tym, że Arystokraci sprzeciwiają się jej pomysłowi
ponownego zintegrowania Riftu z królestwem Arkhantii. Prawdziwe pytanie
brzmi, co pomyślą o tym Arkhańczycy. Chce wierzyć, że pójdą za nią. Musi
jednak zachować zimną krew: nie otrzymała jeszcze czeku in blanco od swojego
ludu.
Solis musi przyznać: że chciałaby już iść na swoje kolejne spotkanie,
wibrować z tłumem zgromadzonym przed pałacem, by uczcić zwycięstwo w
Appologium. Tradycja wymaga, aby publicznie uhonorowała zwycięzców
areny. To doskonała okazja do zaprezentowania swojego projektu i
zaobserwowania reakcji, jaką on wywoła.
I możliwość ponownego zobaczenia Aureliusza.
Szansa na rozwikłanie otaczającej go tajemnicy. Aby zrozumieć rolę, jaką
odegra w jej własnym przeznaczeniu. Aby zadecydować o miejscu, które mu
przyzna.

Rozdział 12.1
Bursztyn & cień

Czekając w korytarzach pałacu, zanim pojawi się na królewskim balkonie,
Solis wychwytuje świąteczne echa, które docierają do niej z ulic Neftydy. Ale
wkrótce te wrażenia już jej nie wystarczają, więc zagląda przez zasłony okna
wychodzącego na rynek.
Świętowanie zwycięstwa w Appologium idzie pełną parą.
Wybuchające kwiaty pirotechników pną się ku niebu upstrzonemu
balonami na ogrzane powietrze, koncert detonacji miesza się z tępymi
pulsacjami ksylofonów i dzwonów. Ziemia pulsuje, można by pomyśleć, że jest
żywa, niczym wielkie gliniane usta, które wstrząsają publicznością swoim
chichotem.
Psotnicy przedzierają się między pałeczkami i drżącymi strunami
muzykantów, zamieniają brody śpiących starców w kępki trawy i mchem
pokrywają żagle buggykittingów z Dzikich Wysp. Nastolatkowie, oparci
nonszalancko na łokciach, rozmawiają w ciszy, wodne bąbelki zwisają z ich ust,
poczym przerzucają je z jednej strony placu na drugą, by opryskiwać swoich
towarzyszy swawolnymi żartami.
Na obrzeżach uroczystości, ludzie z granitu robią, gołymi rękami,
malutkie portrety, trubadurzy rzucają prądy rymowane i wsuwają papierowe,
wietrzne turbiny we włosy dzieci. Ulotne rzeźby, o motywach uschniętych liści,
ożywają pod wirami wypluwanymi przez promienie mantair, opalizujące
deszcze padają płatkami granatów na bruk placu, a w środku tłumu, metalowe
golemy wywołują rumieńce na policzkach przechodniów, z ich łobuzerskim
piskiem. Nawet Czarnoksiężnicy Cienia i Światła, którzy zwykle są bardziej
dyskretni, bawią się tworząc tęcze lub dodając drugi żartobliwy cień
przechodniom.
Czarnoksiężnicy wiedzą, jak zdobyć popularność.

Mimo istniejących różnic, królestwo wibruje dzisiaj tą samą radosną nutą,
arkhomy odmieniają się raczej w teraźniejszości niż w niedoskonałości.
Wszędzie słychać śmiechy, sprzeczki, podziwy, oczy trzepoczą od jednego cudu
do drugiego. Krwawe konflikty i stuletnie urazy chwilowo rozpływają się w
miejskich fontannach.
Malkah, dalej ukryta za ciężkimi zasłonami, delektuje się każdą nutką tej
partytury, tak rzadkiej i tak cennej. Solis odczytuje harmonię ciał jako znak,
zostaje nią przesiąknięta i obiecuje sobie, że uczyni, dla swojego ludu każdy
dzień wyjątkowym.
Nagle, na zewnątrz, rozbrzmiewa Flamelan – legendarny instrument
Ognia, znak, że nadszedł czas. Z intensywnym spokojem tkwiącym głęboko w
jej źrenicach, Solis idzie w kierunku balkonu.
Jej pojawienie witane jest przez deszcz dzwonków i syczących oparów.
Czterech ognistych wykonawców koncertowych, rozpala ustami palenisko
ogromnego instrumentu. Uruchamiają się złożone mechanizmy ognistego
powietrza, młoty grzmią na kowadłach, wybijają czas, by poprowadzić
krystaliczną solówkę urzadzenia z dmuchanego szkła. Strumienie ognia odbijają
się w złotych cekinach ceremonialnej peleryny Malkah, która błyszczy, tłum
patrzy tylko na nią.
To proste: atmosfera entuzjazmu ustąpiła gromkiej owacji.
To się nazywa udanym wejściem.
Nad królową, poruszające się cienie, kreślą epickie momenty wygranego,
trzy dni wcześniej, Appologium. Krwawą apoteozę Aureliusza łagodzą ciemne
odcienie, czyniąc ją widoczną dla wszystkich, także dla dzieci. Efekt jest
zdumiewający, zapierający dech w piersiach…zanim nie wzbudza, nagłego
wybuch wiwatów, gdy zaciemniony zwycięzca unosi pięść zwycięstwa.
Gdy młoda Malkah macha z gracją do tłumu, nad pałacem przelatuje
Brinhold, opalowy smok, słynny chromatyczny wierzchowiec rodziny
królewskiej. Rozpiętość jego podrapanych skórzanych skrzydeł jest tak wielka,
że na jakiś czas słońce zostaje zaćmione. Bez ostrzeżenia, budząca grozę istota,
spada całą swoją masą w stronę oszołomionego tłumu, muskając go trzaskiem
swoich skrzydeł. Tuż nad uniesionymi głowami, bestia połyka powietrze
jednym wdechem, który wsysa dziesiątki nakryć głowy i kapeluszy. Tuż po
drugim wdechu, smok ulatnia się i rozprasza sie za dachami.
Na widowni ludzie patrzą na siebie oszołomieni, zawieszeni, oniemiali.
Następnie, uśmiechy odpędzają zdumienie i wybucha radość.
„NIECH ŻYJE MALKAH!”
To więcej niż owacja, to triumf.
Solis długo czekała na tę chwilę, chwilę uznania i jedności. Chce wgryźć
się w jej najmniejszy okruszek, pić ją, aż się upije. Całkowicie i bez wahania
obnaża się przed wzrokiem swoich ludzi, nie próbując zwrócić uwagi na
bohaterów i bohaterki z Arkhantii, którzy bardziej niż ona zasłużyli na te
pochwały.

Jak zdesperowani, którzy szukają zapomnienia na pustyni Masady, jak
kochankowie, którzy piją z ust swojej miłości, Solis jest spragniona tych
wspólnych chwil, dzielonych z Arkhańczykami. Są to chwile, które wielbi, zbyt
krótkie, zbyt rzadkie, ale które nagle zacierają apodyktyczną i iluzoryczną
oschłość arystokratów.
Pod względem inscenizacji zagrała to wszystko bezbłędnie. Jej długi
warkocz, zaciśniony siedmioma pierścieniami w kolorach Arkhanii, potwierdza
jej tytuł - Malkah. Jej suknia, udrapowana tak misternie, że musiała być szyta w
miarę jak ją nakładała, odkryte ramiona z taką samą śmiałością jak elegancją,
zachowują równowagę między młodością a pewnością siebie. Oplatające
balkon bluszcze i pnącza nawiązują do herbu Neftydy, gdzie pod władzą
Rzeźbionego Tronu współdziałają szlachetność i magia. Pośrodku tego starannie
zaaranżowanego decorum, ona jest punktem zbieżności wszystkich mocy.
Ona jest prawowitą władczynią.
Solis przyćmiewa dostojną grupę, towarzyszącą jej na balkonie. Z
wyjątkiem Aureliusza, którego dzikie wyczyny natychmiast uczyniły go
popularnym, wydaje się, że nie ma żadnych innych ocalałych z areny.
Nawet Faworyci, najwyżsi przedstawiciele każdej magii, widzą, jak ich
blask jest przyćmiony przytłaczającą obecnością Malkah. Tumul, granitowa
twarz, ziemista cera, brwi splątane powściągliwą mądrością, nad głową
zawieszony sześcienny kamień w nieustannej metamorfozie; Velive, długa,
przezroczysta suknia, która chowa stopy unoszące się nad ziemią niczym dżin
powietrza, białe włosy jak kłębek cienkiej i jedwabistej bawełny, która faluje
przy najmniejszym powiewie; Calyps, albinos o androgynicznej twarzy, którego
sylwetka wydaje się lekko drżąca, elegancki jak ważka i tajemniczy jak cień
przechodzący pod taflą jeziora; Sylae, ziemistobrązowa tunika i skórzane paski,
z ciekawskim spojrzeniem jelenia w gotowości – porównanie tym bardziej
uderzające, że dwa rogi wystają z jej czoła i mieszają się z jej włosami w
kolorze jesieni; Sarash, nieposkromiona wojowniczka o ognistych oczach –
dosłownie – która bezwstydnie pokazuje zagojone oparzenia zakrywające jej
twarz, tak samo fascynujące ich szczególną urodą, jak przerażające bólem, który
przywołują; Shado - mroczny, tylko kilka słów wystarczy, by go opisać –
średniego wzrostu, czarny i powścągliwy strój, głowa schowana pod głębokim
kapturem – natomiast, nie wystarczyłoby słów.gdyby trzeba byłoby wyrazić
aurę, którą emanuje,
Żaden z tych wielkich mistrzów sztuk magicznych nie dorównuje obecnie
Malkah. Udaje jej się nawet sprawić, by ludzie zapomnieli o nieobecności
Faworyta Światła, który zginął podczas Wojny i od tego czasu nigdy nie został
zastąpiony.
Stopniowo zgiełk staje się aklamacją, po czym kończy się hałas i nastaje
nagła cisza. Nadszedł czas na tradycyjną homilię, ćwiczenie retoryczne, przy
którym, były Malek Tornhil okazał się równie utalentowany, jak generał

ożywiający swoje wojska. Solis mógłaby zmarnować tę chwilę z powodu braku
doświadczenia i młodości.
Cisza rozciąga się niczym bezkresna plaża, na której powoli zamierają
spięte i niecierpliwe krzyki, i rzadkie, nieustępliwe kaszlnięcia obserwatorów.
Onieśmielony posłaniec przechodzi przez balkon, by wręczyć Malkah
długie błyszczące rękawiczki. Królowa ostrożnie je zakłada. Przedramiona
zamieniają się w diamenty, Solis odwraca się w kierunku szybującej ku niej
platformy, na której znajduje się, bezimienna harfęa fortepianowa, legendarny
instrument Światła.
Ponieważ Solis zastąpi na chwilę zaginionego Faworyta, siedmiu
najwyższych czarnoksiężników zjednoczy się po raz pierwszy, od czasu, gdy
stulecie obróciło się o jedną piątą koła swoich lat. Nawet symboliczne, to
pojednanie miażdży umysły. Zainicjowane przez burzliwe zwycięstwo w
Appologium, renesans Arkhantii nabiera nowego wymiaru.
Z niecierpliwości milczenie staje się pobożne.
Solis siada przed instrumentem, którego rama składa się z kilku
pryzmatów zdeformowanych niczym rzeźbione szkło. Struktura, która
rozprasza, ugina i załamuje otaczające światło. Klawiatura ze szklanymi
klawiszami, tak szeroka, że przekracza dopuszczalną dla mężczyzn amplitudę
ramion, znajduje się pod siatką wiązek światła, które imitują struny harfy.
Sekundy poprzedzające pierwsze nuty wydają się zamrożone w
przestrzeni i czasie.
Poczym Solis zaczyna grać.
Na początek niskie wibracje, na granicy słyszalności. Dźwięk, którego nie
można usłyszeć, który jest raczej widoczny. Taka jest specyfika Światła: ze
wszystkich arkomów jest on jedynym , który jest synestetyczny; budzi ucho za
pośrednictwem oka.
Koncert Solis to wielobarwna cisza, świetlne widowisko, którego dźwięk
można odgadnąć po blasku, pędzi bardziej niż się go słyszy, podziemny dźwięk,
który bawi się w chowanego z emocjami.
Na esplanadzie, na ulicach zielonych od roślinności, pod altanami
ogrodów, w sercu wody wodospadów, gdziekolwiek przejrzystość może się
prześlizgnąć, muzyka Solis rozbrzmiewa swoim echem. Rozpościerając się
wszechobecnością i bezpośredniością światła, dotyka wszystkich w tym samym
momencie, tak daleko, jak okiem sięgnąć, a nawet dalej.
Publiczność ogarnia ta elementarna, pierwotna pulsacja. Odległe echo
przeszłości przodków, źródła pochodzenia, korzeni istnienia. Tępe, zakopane,
niesłyszalne drżenie, którego nie można zignorować. Które koi, uspokaja,
przywołuje odnowę i obietnicę przyszłości. Poprzez ciche nuty narzuca się
obraz skalnych robaków, tych ziemskich stworzeń, które pielęgnują pranę tak,
jak ogrodnik uprawia żyzną glebę.
Solis przesuwa się po klawiaturze, aby rozpocząć kolejną gamę.

Infradźwięki nabierają częstotliwości przechodząc w ultradźwięków,
które wprawiają ciało w drgania, wzburzają płyny kąpiące się w człowieku.
Cząsteczki wody rezonują z coraz bardziej porywającą melodią graną przez
Solis. Każda kropla potu, śliny czy krwi nagle przypomina sobie wieczny cykl,
w którym jej woda przemierzała chmury i oceany, od skamieniałych zwierząt po
noworodki, z jednego końca na drugi przestrzeni i czasu. Budzi się wspomnienie
Argonatha, władcy oceanów i wielkiego architekta podwodnych światów,
którego gniewna burza przeraża, ale łagodny deszcz koi. Ojciec i matka,
wieczność i morze.
Po czym, niespodziewanie, powietrze wibruje mikroskopijnymi
drganiami, które rozchodzą się daleko i szeroko w niekończących się falach.
Pod jego wpływem publiczność wpada w trans. Była już wcześniej poruszona,
ale teraz porusza się w koncentrycznych falach, przenoszonych przez tę
świetlistą ciszę. Dreszcz, tak lekki jak Nephesh w dni białego nieba, przebiega
przez tysiące karków, nawet tych najbardziej sceptycznych. To jest inspiracja
potrzebna do ożywienia dawno zapomnianego pragnienia wspólnoty.
Solis, która drży całym swoim ciałem, jeszcze bardziej przyspiesza
tempo, z nieopisaną naturalnością, która sprawia, że zapomina się, jak wspaniały
jest jej wyczyn. Porwana nutkami, prawie siedzi, prawie stoi, unosząc się z
półprzymkniętymi oczami. Poddaje się, technika wyparowuje, pozostawiając
jedynie sól blasku w najczystszej formie.
Rękawiczki, które nosi, są uszyte z pierzenia Lify, Legendarnego Światła,
niezwykle rzadkiego materiału, z którygo Faworyt i jego pięciu Arkhontów
rzeźbią ich zasłonę objawienia. To pierzenie jest niezbędne, aby świetliste
struny harfy wibrowały. Gdyby nie powierzono jej tych rękawic, instrument
milczałby.
Z jedną ręką wciąż na klawiaturze, Solis unosi drugą, aby przeciąć
świetlną wiązkę struny harfy, która natychmiast zniekształca spektrum i
ochlapuje scenę kolorami.
Stopniowo, wewnętrzny ogień każdego z osobna, rozpala się, wrze, poci
się poprzez ciała, scala publiczność w jedną istotę, splata dziesiątki tysięcy
jednostek, by skomponować tylko jedną, kalejdoskopową : obywatele Arkhantii
zjednoczeni, połączeni, czerpiący swoją siłę z bogactwa kombinacji. Baram,
Legendarny drzemiący w wulkanach Herkulanum, jaśnieje w świetle koncertu
Solis.
Przybierając na sile i głośności, interpretacja wykracza poza spektrum
widzialnego promienia, by wkroczyć w obszar przekraczający kolory, jeszcze
bardziej urzekający niż fiolet spojrzenia Solis. Zakład jest ryzykowny, ale tkwi
w nim naturalny syrop, który dla żywych jest tym, czym prana dla magii:
źródłem mocy i nadziei. Jako wzór dzikiej przyrody, Olisol wychwytuje
wezwanie z lasu Orcunion. Wyłania się z humusu w strużce ziemskiego pyłu.
Pnie łączą się, by tkać mu mięśnie zbudowane ze splecionych korzeni, luźna
ziemia dodaje mięsa jego zdrewniałemu szkieletowi, pnącza budują jego włosy i

dają mu złuszczoną skórę. Z czołem zwieńczonym listowiem, Olisol podnosi
swoją imponującą głowę i wydaje długi krzyk, z ust szerokich jak jaskinia, by
wreszcie dodać dźwięku do tego koncertu ciszy.
Nuta Olisolu rozchodzi się na całą gamę, wywołuje raczej bolesne wycie
niż entuzjastyczne nawoływanie. Fałszywa nuta, niezręczna pauza, inspiracja,
która zaburza oddychanie.
Po raz pierwszy wirtuoz myli się. Jest to subtelne, szczypta zbyt dużej
ilości soli, która psuje aranżację, niedostrzegalna kropla po kropli, która
łaskocze muzyczne ucho, bryza odrobinę za zimna na przyjemny spacer, ogień z
licznymi ciągami gryzącego w oczy dymu, gdy zbieramy się z przyjaciółmi
wokół kominka... Nic, co rujnuje wspomnienie miłej chwili, nic, co utrudnia
melodyjny przepływ, nic, co odrywa od ekstazy. Ale trzy razy nic, to już coś...
Osłabiona, Solis polega na muzach i staje się jednością z instrumentem.
Jej ręce to łabędzie o smukłych szyjach, jej ciało to winorośl, a palce zwinne
świetliki. Cały ten wdzięk jest jej potrzebny, aby dokończyć jej dzieło.
Bo nadchodzi chwila Cienia. Nieuchwytny arkhome, który gnieździ się na
szczycie wibracji, na końcu ścieżki, o której można by pomyśleć, że nie ma
wyjścia, a w rzeczywistości tak nie jest. Niczym Nox, Legendarny złożony z
ciemności i śmierci, przejście jest przerażające, ale konieczne do odkrycia co
będzie potem.
Podekscytowana euforią koncertu i urzeczona słuchaniem jej ludu, Solis
wyobraża sobie, że jest zdolna do ataku na najtrudniejsze pole wibracyjne, z
jakim artysta, nawet doświadczony, może się zmierzyć: nacięcie. Przeciwfala,
ta, która czasem się pojawia, a czasem wymyka się.
Nacięcie zjada wibracje, znieczula, wampiryzuje je od wewnątrz, gryzie,
połyka. Przeciwfala domaga się, abyśmy nieustannie ją podrabiali, wymyślali na
nowo za pomocą eskapady, nuty, sekretnego efektu… Inaczej wszystko wygasa
i zanuża się, konstrukcja się rozpada lub jest spontanicznie zassana.
Solis wierzy, że potrafi pokonać tę przeszkodę dla jej talentu, dzięki
swojej naturalnej żywotności, świeżości. Wyobraża sobie, że jest chroniona
przed ciemnością cieni. Ale myli się. Tak naiwnie.
Nie jest jeszcze gotowa...
Uaktualnienie cienia wymaga poznania siebie w jego najpiękniejszych
skazach, w jego wnętrznościach, szczelinach, w jego najbardziej samotnych,
dzikich i krwiożerczych demonach. Nie po to, by chwytać je za gardło i
ujarzmiać, ale po to by je rozpoznać, im sprostać, kochać je, przyswajać je, bez
osądu i bez strachu.
Niestety jest za późno.
Ponieważ Solis, nie zna jeszcze siebie, jej niewinność osłabia jej
błyskotliwość, zagłusza jej talent, zagłusza nuty, powoli je wysusza, zaciera
wspaniałość koncertu.
W czasie potrzebny do zagrania jednej gamy, palce Malkah przesuwają
się bezmyślnie, mechanicznie po szklanych klawiszach, prowadząc ją na

wibrującą pustynię, po której zdaje się błąkać, wycieńczona. Melodia kuleje,
fortepian-harfa brzmi bez wibracji, koncert jest tylko cieniem samego siebie.
Solis podnosi wzrok znad instrumentu, kontynuując grę, zagubiona,
zdesperowana. Wstydzi się tego, że zgrzeszyła pychą, że pokazała wnętrzności
swoich wad przed publicznością, że wyznała swoją kruchość, tam gdzie
chciałaby okazać tylko siłę i pewność.
Wtedy właśnie jej wzrok pada na Aureliusza, przystojnego Aureliusza,
zagadkowego, która ją odpycha i denerwuje, ten sam, która obecnie nie odrywa
od niej wzroku. Wpatruje się w nią, zdaje się ją rozumieć, uspokajać, wspierać,
który doskonale wie, co jej umyka. Choć wydaje się to niemożliwe, chwyta się
go jak rozbitek, przerażony zagubieniem się na środku oceanu.
Obijając się echem jej lęków, wsparcie zostaje nagle przesiąknięte
przeciw-falą. I jego wibracjami. I jego nikczemną falą melancholii.
Nie ma prawa zrezygnować. Nie teraz. Musi kontynuować, pomimo
swoich wątpliwości, pomimo poczucia bezprawności, które ją dręczy,
przerażającego entuzjazmu, który nie pozwala jej zrozumieć, czy chce , czy nie
zasiadać na Rzeźbionym Tronie.
Nadmuchuje płuca, zamyka oczy, wycofuje się z reflektorów i rzuca się w
przeciwświatło.
Wibracyjna zapadnia wciąga ją do środka, tam znajduje schronienie.
Odpuścić. Wyluzować… Odnaleść siebie.
Muzyka Solis ponownie rozprzestrzenia się i rozkwita po całej
Nephthydzie. Niezdarnie, ale nieubłaganie synestetyka przekształciła światło
ciszy w odgłosy ciemności. Wibrujący swoją własną subiektywnością, każdy
widz akompaniuje następnie operze Malkah, swoim własnym wewnętrznym
instrumentem. Melodia wzbogacona wariacjami sąsiadów, staje się zbiorowa.
Stopniowo powstaje orkiestra symfoniczna Neftydy i wszystkich
Arkhańczyków, która ugina i załamuje monochromię tysiąca odcieni. Odważne
czerwienie, wierne błękity, spokojne zielenie, optymistyczne żółcie, tajemnicze
fiolety łączą się ze sobą, ukazując prawdziwe kolory Arkhantii.
W tym transie fuzji, który rozciąga się na widzialny horyzont, światło,
które stało się dźwiękiem, staje się ponownie światłem w tej ludzkiej harmonii.
W końcu, muzyka Solisa ucicha przez nikogo niezauważona, chyba tylko,
przez pustkę nieobecności. Następnie Arkhańczycy delikatnie powracają do
rzeczywistości, zgodnie z wolą ich Malkah.
Kiedy olśnione dźwiękami oczy kierują się ponownie w stronę
królewskiego balkonu, odkrywają przed sobą Solis, która delikatnie zdejmuje
rękawiczki, palec po palcu. Czarnoksiężnicy, arystokraci, mieszkańcy królestwa,
wszyscy widzieli, słyszeli, dostrzegli niedoskonałość nowej Malkah.
Ona też to wie, jej występ ją obnażył. Okazała się hojna,
niedoświadczona, bezinteresowna i uczciwa. Pokazała też, że nie jest ani
nieomylna, ani niezniszczalna. W rzeczywistości, czy to naprawdę takie

poważne ? Czy ona koniecznie musi to naprawić? Nadrobić straty ? Zapomnieć
się w długiej, wirtuozowskiej i pustej mowie?
Mogłaby. Mogłaby zachować godność i ze szczytu swojego balkonu,
dążyć do jednomyślność za wszelką cenę, kusić wdziękiem, uwodzić, sprawić,
by ludzie uwierzyli w jej doskonałość. Ona tego nie chce. Woli poddać się
swojemu ludowi, abdykuje w wojnie ze sobą.
Trzymając rękawiczki w każdej dłoni, rozkłada ramiona w szerokim
uścisku skierowanym do tłumu. Omiata spojrzeniem esplanadę, upewniając się,
że każda osoba czuje się osobiście widziana i uwzględniona.
Mieszkańcy Arkhantii, jesteście moją najpiękniejszą historią miłosną.
Sam ten pomysł - niewypowiedziany, tylko pomyślany, wibrujący
szeroko i daleko, drżący, jest sztandarem trzepoczącym na wietrze, jej herbem
głęboko wyciętym w jej wnętrzu.
Arkhańczycy czują to. Oczarowany tłum, wybucha wiwatami, które w
końcu dodają dźwięku do podarowango im spektaklu. Ludzie przytulają swoich
sąsiadów, obejmują ukochane osoby, podnosz1 swoje dzieci ponad ich głowy.
Odkrywają tę nową Malkah, ukrywaną przez jej ojca, kochają ją za jej
autentyczność, drwią z jej fałszywej nuty, jej emocjonalnego gruzu i jej naiwnej
i płaczliwej inscenizacji, podziwiają ją za jej zuchwałość i autentyczność. Inni
zatanawiają się, jak wykorzystać to historyczne wydarzenie, w którym brali
udział.
W każdym razie nikt nie pozostaje obojętny.
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Podczas gdy Solis zamyka oczy, aby lepiej wyryć tę cudowną chwilę w
głębi jej pamięci, z wiwatów tłumu wyłaniają się dwie bardzo wyraźne sylaby.
„AU-RELIUSZ!” AU-RELIUSZ!”
Zdziwienie zmusza ją do otwarcia oczu. Odwraca się w kierunku bohatera
i odkrywa, że jego wzrok wciąż utkwiony jestw jej kierunku. Natychmiast się
odwraca, bojąc się by nie zostać przyłapaną na gorącym uczynku.
Aureliusz chciałby się otrząsnąć z wrażenia, dojść do siebie po
niesamowitym występie Solis. To, co zdradziła o niej, o nim, wstrząsnęło nim.
Ponownie. Z tą różnicą, że nie jest już zraniony, zdewastowany przez wysiłek i
strach, wypłukany przez bliskość śmierci. Nie, jest opanowany i odważny, jest
w świetnej formie. Jest nawet syty i wypoczęty, co nie zdarza mu się tak często.
Jego zaniepokojenie nie trwa długo, na nowo odzyskuje refleks gladiatora,
który potrafi rozgrzewać tłumy. Podchodzi zdecydowanym krokiem, staje u
boku Malkah, przy niespokojnym dreszczyku jej straży, podnosi triumfalnie
rekę, zachęca do wiwatów, zamienia pogłoskę w plebiscyt, fale aprobaty w
załamujący się odpływ.
Każdy z nich potrzebuje krótkiej chwili, by zdać sobie sprawę, że ton
wiwatów uległ zmianie. Porwany emocjami tłum, dodaje życia tej parze.
Cudownej parze. Królewskiej parze.
Entuzjazm podwoja się, wiara staje się nadzieją, a upamiętnienie
przekształca się w legendę Appologium.
Zaniepokojone serce Aureliusza bije u drzwi jego klatki piersiowej.
Tysiące razy marzył o tej chwili. Tysiące razy, z tą samą twarzą u boku. Jego
miłość. On. One. Ona…
Isalys.
Zaplanowane pojawienie się statku Nieposkromiony nie łagodzi emocji
publiczności. Cała Neftyda wie, że Malkah rozpoczyna podróż, która zabierze ją
do wszystkich terytoriów Arkhantii. Mimo to, przybycie sterowca wciąż jest
tutaj wydarzeniem.
Ukryty do ostatniej chwili Nieposkromiony, przedziera się przez sieć
chmur, zalewając esplanadę potężnym półmrokiem. Sam fakt,że mastodont

unosi się w powietrzu, wydaje się kwestionować prawa grawitacji, nawet jego
przelot wydaje się być zniewagą dla praw rządzących naturą. Zasłaniając niebo,
powietrzny statek, natychmiast przyciąga wzrok swoim nieskończonym jak
szczęki lewiatana pokładem, żaglami-balonami, w których nić magii splata się z
wiatrami, szklanym kadłubem odsłaniającym jego wnętrzności i ogromną
kuźnią, która służy mu za bijące serce.
A mimo to leci, lekki jak zimorodek.
Powolny manewr pozwala mu zbliżyć się do królewskiego balkonu, od
którego, ze względu na swój rozmiar i tonaż, musi zachować pewnien dystans.
Kiedy sterowiec zostaje wreszcie unieruchomiony, niecałe dwadzieścia
sążni nad głównym placem, bosman rzuca windę, aby umożliwić swoim
znamienitym pasażerom wejście na pokład. Jeden po drugim, Faworyci i ich
najwyżsi rangą uczniowie, wchodzą w wir, który unosi ich pionowo na wiszący
pokład. Tam wita ich załoga.
Aureliusz ukrywa swój zachwyt, zbyt dumny, by dopuścić do tego, by
wzięto go za głupca pochodzącego z szarego i smutnego Riftu. Musi zdwoić
swoje wysiłki, gdy Solis pokazuje mu wir windy, zapraszając go do wzięcia
udziału w podrózy po niebie Arkhantii, podczas gdy publiczność skanduje jego
imię i imię Malkah, łacząc ich w parę.
Jak odmówić?
Zbliżenie się do niej za wszelką cenę, zdobycie jej zaufania, rozwianie
podejrzeń, by lepiej ją pokonać, gdy nadejdzie czas, to jest jego misja. Ta ręka
wyciągnięta przez Malkah jest szansą, którą daje mu los. Znak, że bogowie mają
nadzieję na jego sukces.
I bez względu na to, czy zaproszenie wydaje mu się atrakcyjne, czy nie;
nie może się wahać: musi za nią iść.
Czujni strażnicy Malkah nie poddają się otaczającej euforii. Hannibal
kiwa głową w stronę portalu. Aureliusz zrozumiał, że ma iść pierwszy, kolos tuż
za nim – dosłownie deptając mu po piętach; dopiero potem, pójdą za nimi, Solis
i jej osobista straż.
Ostrożność wydaje się bezużyteczna: Aureliusz jest uzbrojony jak na
paradę, ale jego miecz jest zredukowany do rękojeści z malowanego drewna i
przynitowany do pochwy wypełnionej słomą. Był trzykrotnie przeszukiwany
przez trzech różnych ludzi, profesjonalistów, którzy nie przepuściliby żadnego
sztyletu ani skalpela, ani nawet szpilki w jego długich splecionych włosach.
Środki ostrożności są bezużyteczne z innego też powodu, powodu nie do
wykrycia. Nie podjął jeszcze decyzji o zabiciu Solis. Musi przyznać, że każdy
mijający dzień utrudnia tę decyzję. Jego piękna determinacja zanika, wszystko
wydawało się łatwiejsze, gdy leżał na piasku areny. Aureliusz żałuje tego czasu,
nie tak odległego, kiedy nigdy nie wątpił przed podjęciem działania.
Zasysani i wypluwani przez wir goście, są umieszczani ,jeden po drugim,
na pokładzie tętniącego życiem, luksusem i porządkiem Nieposkromionego.
Zaskoczony strażnik odpycha odruchowo, zautomatyzowanego ptaka, który

spoczął na jego hełmie. Kilka podobnych ptaków, wyrzeźbionych w mosiądzu,
trzyma w dziobach girlandy z maleńkich kwiatów, rozciągniętych na ich
powitanie.
Na drugim końcu mostu, w pobliżu kambuzy, kuchrz i jego kuchcicy
krzątają się przed czterema dużymi piecami i tuzinem garnków, ledwo nadążają
nakładać na talerze, a już zabiorają je kelnerzy w liberii. Na dziobie, żeglarze
chórem uruchamiają glify wytatuowane na ich policzkach, uwalniając balonyżagle, które podrywają się, by się splatać z pasatami. Czarnoksiężnicy, ustawieni
wzdłuż balustrady, rozpoczynają powściągliwą, szeptaną pieśń. Kilka sekund
później pojawia się chmura, która szybko spowija sterowiec. Tłum znajdujący
się poniżej staje się niewidoczny.
Po szczerej, ale krótkiej chwili jedności, elita Arkhantii wznosi się
wysoko ponad nardód, a potentaci pozostają sami ze sobą.
Po wejściu na pokład, pasażerowie gromadzą się w reprezentacyjnej sali
sterowca o szklanych ścianach, oferujących panoramiczny widok. Wokół
bankietowego stołu, jedzenie jest równie obfite jak rozmowy. Aureliusz nie jest
w stanie zidentyfikować potraw, które paradują w artystycznie przygotowanych
daniach. Z drugiej strony, ma znacznie mniej kłopotów z rozróżnieniem smaków
komplementów Faworytów, defilujących przed Malkah. Niektóre wypowiedzi
mają aromat, który mówi coś zupełnie innego niż ich smak.
„Wielka, Malkah”, rzuca skromnie Tumu z miękkim i szczerym
spojrzeniem.
Gdyby komplementem była woda, Solis powoli weszłaby powoli, do
dużej, ciepłej kąpieli. Solis kładzie dłoń na jego przedramieniu.
„Kto by pomyślał, że oczaruje nas młoda Malkah wyglądająca jak diwa?”,
deklamuje Velive, wpraszając się niczym podmuch wiatru. Ten koncertowy
moment był niezwykły, klejnot, który osadzę w tiarze moich wspomnień.”
Z wyjątkiem Sarash i Shado, pozostali Faworyci, próbują przejąć
kontrolę, nie przerywając eskalacji. „Wspaniałe.” „Niespotykane.”
„Legendarne.” Chociaż superlatywy padają jak deszcz, to nie wszystkie wydają
się zbytnio szczere. Solis wyraźnie zdobyła kilka punktów, ale jej aura nie
została jeszcze ugruntowana.
Fort-Goten nigdy nie pojmował zawiłości tych relacji między
arystokratami a czarnoksiężnikami, ale domyśla się, że opierają się one na
kruchym porozumieniu. Dowód na to: jeśli każdy z arkhomów, zgodził się
dawno temu, na oddanie swojego legendarnego instrumentu, na rzecz
Rzeźbionego Tronu, nie obyło się to bez bólu ani bez urazy. Władza nie lubi być
ograniczona. Bez względu na jej sztandar.
Aureliusz wymyka się przy pierwszej nadażającej się okazji. Nie należy
do tego świata. Nie ma z tym żadnego problemu, nikt nie zwraca na niego
uwagi. Jest jak wiatr, który nieumyślnie rozpętał się w społeczeństwie i który
wszyscy starają się ignorować, aby nie ryzykować, by buć oskarżonym o jego
autorstwo.

Po dotarciu na mostek, odkrywa, że unoszą się nad lądem z ogromną
prędkością. Nic nie zdradza ich szalonego pędu po niebie, ani powiew
prędkości, ani przychyły, ani kołysanie, ani nawet ukłucie w żołądku –inne, niż
to po potrawach, którymi zbyt obficie się obżerał.
Nagle zaczyna się obawiać, że ten dostatek, ta obfitość stępi jego refleks,
stępi umiejętności taneczne, zniszczy wszystkie ostre krawędzie bezwzględnej
szlifierki Riftu, które czynią z niego wojownika, jakim jest.
By przebudzić się z tego wszystkiego, podchodzi do balustrady i pochyla
się nad pustką. Delikatne zamroczenie ogarnia jego brzuch, rozwija się i
przenosi do gardła w uderzeniu gorąca. Wciąga ostre powietrze, jakby popijał
smocny alkohol.
Pod kadłubem przewijają się żyzne równiny, gdzie wije się z
nonszalancją, rzeka Namani , której nikt nie może powstrzymać; Neftyda nie
była w stanie jej oswoić, nic i nikt nie może.
Wyobraża sobie, że leci nad Riftem, poczym zmieni zdanie z obawy, że
nędza jego kraju, widziana z powietrza, byłaby jeszcze bardziej nie do
zniesienia.
„Cóż, teraz jest nas dwóch, którzy nie podejmują decyzji sami”.
Aureliusz prostuje się, odkrywając z zaskoczoniem, że Malkah stoi u jego
boku. Jej strażnicy pozostają trochę dalej, zostawiając ich samych, przynajmniej
na tyle, na ile można być w takich okolicznościach.
„Proszę o wybaczenie, Malkah?
- Na pewno nie wyobrażałeś sobie, że będziesz na pokładzie tego
sterowca, prawda?
- Nie skarżę się...", śmieje się gladiator.
Solis zauważa nieco zbyt wyraźną insynuację. Wybijając Aureliusza z
jego snów, miała nadzieję, być może nieświadomie, ponownie zaobserwować w
nim tę niepokojącą wibrację, którą dostrzegła w loży Appologium. Z pewnością
szukała okazji, by lepiej rozplątać uczucia, które ją zamieszkują w jego
obecności, tej sprzecznej pulsacji pod klatką piersiową. Nie spodziewała się
jednak, po takim naturalnym tancerzu jak on, takiej niezdarności.
Sytuacja zmienia się z zaskakującej w krępującą, gdy Aureliusz wdaje się
w słabo zawoalowaną grę uwodzenia. Daje się wciągnąć w balet, nie z
zainteresowania, ale po to, by dowiedzieć się, czy chce zatańczyć walca we
dwoje, czy salonowego menueta.
Wbrew wszelkim przewidywaniom, znów jest pod jego wpływem.
Tajemniczy Fort-Goten – Intendent jej nie okłamał, jest o tym przekonana –
wydaje się być naprawdę pod jej urokiem. A mimo to, ponownie oddycha tym
zapachem zakłopotania i powściągliwości, tym zapachem zwiędłych kwiatów,
który kojarzy się raczej z kryptą niż łąką.
Solis wie, że mógłby ją uwieść, ale z jakiegoś nieznanego powodu gra
partyturę, która brzmi fałszywie. Nie chce zgadywać dlaczego, palące

wspomnienie jej dyskomfortu w kwaterach gladiatorów jest wciąż zbyt świeże.
Ale słuchając go, dużo, odpowiadając, trochę mniej, zaczyna rozumieć.
Aureliusz jest szczery, i nie. Jest jak utalentowany artysta, który kopiuje
cudzą pracę i odkrywa, że imitacja jest ograniczeniem. I to go rozdziera...
„Opowiedz mi o Riftcie”, mówi Solis bez ostrzeżenia, przerywając
Aureliuszowi w środku zdania pełnego słów, które jednocześnie nie ma żadnego
sensu.
Pytanie go zaskakuje, wytrąca z równowagi i wprawia w zakłopotanie.
„Wiem, że jesteś stamtąd, mówi Solis. Nie martw się, to już nie ma
znaczenia, nie po tym zwycięstwie, jeszcze mniej po triumfie, dzięki któremu tu
jesteś.
- Co chciałabyś wiedzieć ?
- Nic. Wszystko. Powiedz mi, czego tam doświadczyłeś.
- Nie wyobrażaj sobie, że bitwy w Appologium przygotowują nas na to,
co chcielibyśmy. Kurtis również wierzył w to, że ma odwagę by przetrwać w
Rifcie… zobacz, dokąd go to zaprowadziło.
- Życie musi być tam naprawdę straszne, skoro cię tak zahartowało. Mam
nadzieję, że stanę się silniejszą, mając z tobą większy kontakt, mam wrażenie,
że moje kroki doprowadzą mnie tam prędzej czy później.”
Aureliusz po raz kolejny jest poruszony niepokojącą szczerością Solis.
Nie powinno być to w ludzkiej mocy, bycie takim otwartym. Pozwalanie sobie
na taką wrażliwość i przejrzystość; nikt nie odważy się zrobić czegoś takiego.
Chociaż to nie do końca prawda. Mityczna kasta wojowników, która
nazywała siebie berserkami, mężczyzni i kobiety, którzy szli na wojnę zupełnie
nadzy, mając w posiadaniu jedynie zaostrzoną broń. Odziani w nic, ale
zamieszkali przez wściekłość, która sprawiała, że byli strasznie przerażający.
To, co określało berserkera, kiedy przystępował do ataku, to to, że był tak
pewny zwycięstwa w walce, że nie musiał obciążać się zbroją. A ty, ty wolałaś
ją nosić...
Coś w nim ustępuje, powoli budowana tama. Nie jest to zawalenie się, a
tylko pęknięcie, ale wysięk pozostaje nieunikniony, niepowstrzymany.
Zachowuje dla siebie tortury swojej matki, ale opowiada Solis o
wszystkim innym. Nie oszczędzając jej niczego.
Jego osierocone dzieciństwo, grabieże dookoła Appologium – gdy jako
dziecko rabował bogatych Arkhańczyków i bogatych mieszkańców Mantri,
którzy raz w roku, przychodzili zaspakajać swoje mroczne zachcianki wokół
areny – puginał, którego używał, by opierać się zboczeńcom, którzy go
nagabywali, o jego rosnącej reputacji wśród gangów, jego dojściu do władzy w
przemocy i krwi.
Każda anegdota jest okazją do zilustrowania życia w Rifcie: odporność
wykuta tam jak hartowana stal zanurzona w słonej wodzie łez; nędza, która
czasami prowadzi do przestępczości, ale która, wbrew temu, co sobie
wyobrażamy, najczęściej zachęca do wzajemnej pomocy; kurz unoszony przez

tornada, który wszystko szlifuje, budynki, skórę, zazdrość; prawa świata będące
poza kontrolą, tak samo jak magia czy technologia. Stan nieważkości, który
odwraca grawitację, rzeczy i istoty, które ulatniają się bez powodu i mutacje,
które przekształcają hałdy odpadów w żarłoczne żywiołaki; rozległe wysypiska
mieszańców Mantris, przeszukiwane przez brudne dzieciaki pożerane przez
muchy, z nogami w gównie, brzuchami w gardle; pogranicze Arkantii,
uzbrojone nie przed nieprawdopodobnymi atakami Mantris, ale przed
nieszczęśnikami, którzy przemierzają najgorsze pustkowia Artellium w nadziei
znalezienie lepszego życia po drugiej stronie piekła...
Niczego jej nie oszczędza… a ona to wszystko przyjmuje bez
zmrugnięcia oka.
Godna, pełna empatii Solis znosi wyrzuty, nie unikając ich. Aureliusz jest
ekspertem w unikaniu i zwrotu akcji, Solis jest nieruchomą skałą podczas burzy,
latarnią morską, która świeci pomimo uderzeń fal, powodującej korazję soli,
niestrudzonego przypływu, uciekającego z gorzkich ust wojownika. Budzi to
szacunek. Budzi też podejrzenia...
Przypomina mu to postawę, jaką mają Fort-Gotensi, a przynajmniej ci
którzy przeżyją.
„A ten bursztyn? - pyta Solis, gdy Aureliusz milknie, zmęczony
desperacją swoich własnych wyznań. Ten, który nosisz na szyi. Od jakiegoś
czasu nie przestajesz się nim bawić, musi być dla ciebie cenny. Czy to dobre
wspomnienie ? Przynajmniej jedno ?”
Istnieje kilka. Ale żadne, którym mógłby się z nią podzielić bez
wzbudzania podejrzeń. Ale może się z nią podzielić, tym, które jest związane z
bursztynem.
„To było podczas święta w Rifcie – tak, mamy ich kilka. Upamiętnienie
podmuchu, to najważniejsze. Co roku świętujemy rocznicę katastrofy.
Świętujemy to, że żyjemy. Skażeni, bez wątpienia; przeklęci, z pewnością;
zdesperowani, oczywiście, ale wciąż na nogach.
„Święto jest często gorzkie, pełne urazy. Palimy kukły Arkhańczyków i
mieszkańców Mantris, wszystko, co nie jest nami, Fort-Gotensami. Są szanse,
że zostaniesz spalona w przyszłym roku, Malkah." Solis się uśmiecha ? Solis się
śmieje!
„Istnieje urwisko, kontynuuje Aureliusz, pogrążając się w pamięci, stary
budynek, którego nie zburzył podmuch. Wieżowiec, jak w Mantris, coś w
rodzaju wysokiej na sto sążni wieży, poczerniałej przez wiatr i promieniowanie.
Wygląda jak zepsuty ząb, jedyny trzonowiec pozostały w szczęce Riftu.
Fasada jest prosta, pionowa linia z otworami tam , gdzie kiedyś były okna,
podparta betonowymi filarami. Szyby wybite od dawna , beton kruszący się jak
tynk.
„Z jakiegoś powodu nieważkość zachowuje się dziwnie w pobliżu
budynku. To jedyne znane mi miejsce, gdzie grawitacja jest pozioma, po

fasadzie można dosłownie chodzić. Tyle że nie wszędzie tak jest, są obszary, w
których wszystko wraca do normy.
„Gra polega na wspinaniu się tak wysoko, jak się odważysz. Aby posunąć
się do przodu jak najdalej, z nosem skierowany ku niebu i nogami w linii
horyzontu. Aby się wspiąć, musisz zaryzykować wszystko, nie wiedząc, czy
przy następnym kroku ziemia nie przyciągnie ciebie do siebie.”
„To niesamowite, jak wielu dziwaków podejmuje to wyzwanie. Pasjonaci,
zdesperowani, słabi, którzy nie potrafią odmówić, ci, którzy mają coś do
udowodnienia, ci, których już nic nie obchodzi. Każdego dnia wchłaniałem ich
wzrokiem, każdego ranka i wieczoru siedziałem przed tą pieprzoną fasadą,
obserwując, jak wznoszą się, wierzą w niebo i rozbijają o ziemię jak gówno.”
Malkah czuje, jak slang Riftu powraca w nim i przebija się przez
lakierowaną fasadę. Wspomnienie przywraca go do korzeni, kiedy był
dzieckiem gangu.
„Zapamiętałem trasę, którą należy podążać, okna , których trzeba unikać,
piony, po których trzeba się wspinać w staromodny sposób, aby znaleźć strefę
nieważkości. I pewnego dnia poszedłem za ciosem. Nie miałem pojęcia o trasie,
nie znałem jeszcze idealnego szlaku, który mógłby mnie zaprowadzić na szczyt,
mimo to poszedłem. Przede wszystkim nie chciałem, żeby jakiś spryciarz, wpadł
na taki sam pomysł i ukradł mi ten wyczyn. To ja musiałem być pierwszy, nikt
inny.”
Aureliusz przeżywa na nowo ten moment podniecenia i strachu. Ten akt
odwagi, który był przede wszystkim, wściekłym gestem nieświadomości.
Krajobraz przechodzący pod sterowcem pomaga mu na nowo odkryć uczucia
chwili, pot pokrywający jego dłonie, strach, który ugniata mu wnętrzności
lodowymi rękami, nogi drżące bardziej ze strachu niż ze zmęczenia, pamięć,
która płata figle i sprawia, że wątpisz w siebie… Mógł się poddać sto razy, a
jednak przeszedł całą drogę.
Najprawdopodobniej nie miał też nic do stracenia.
„To tam go znalazłem.”
Bursztyn toczy się pod jego palcami, a wzrok wpatruje się w horyzont –
prawdziwy, płaski.
„Na górze, na dachu tego rozkładającego się psa, jest… Nie wiem,
musiałbym być czarnoksiężnikiem lub technikiem, żeby powiedzieć… Niczym
rozdarcie, to… rana w powietrzu, ropiejąca rana ze zgniłą krewią, która ucieka.
Czarna ciecz, lepka jak smoła, kanał z piekła... Jak przejście do innego świata,
do świata zarazy i Śmierci. Obrzydliwy świat.”
Drży, wpatrując się w przestrzeń, wspomnienie skierowane tam, w
kierunku Riftu.
"Wystraszyłem się. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Arena z
Kurtisem okrążającym mnie, szczerze mówiąc to jak karnawał. Tyle tylko, że
nie mogłem tak poprostu zejść, nie mogąc udowodnić, że tam dotarłem. Ten
kamień był tam, na ziemi, jedyna rzecz, która świeciła na tym dachu. Więc

podniosłem go i zszedłem na dół. Zjechałem po linie, pozostawiając ją tam, by
uczynić ten wyczynem powszechnym. Nie chciałem być tylko pierwszym, który
tego dokonał. Chciałem być jedynym.
„Kiedy pokazałem go kolesiom na dole, nikt nie puścił pary z gęby, nikt
nie nazwał mnie oszustem. Niektórzy mówili nawet, że to samorodek złota.
Byłem tylko dzieckiem, po prostu dzieckiem, którego imienia nikt nie znał.
Potem jakiś szanowany gość nazwał mnie Aureliuszem: „podobny do złota”. To
był prezent. I tak już zostało.” Odwraca się do Solis, wpatrując się w ametyst jej
oczu.
„Ten bursztyn to dowód na to, że zawsze idę na całość. Tak daleko jak
jest to możliwe. Jeśli tylko chcę.”
Solis wstrzymuje swoje złocisto-zielone spojrzenie. Chciałaby zmierzwić
mu włosy, jak dziecku, nie wie dlaczego. Powstrzymuje się i nagle poważna,
mówi: „Władza nie jest najtrudniejsza. To wola jest oszałamiająca. Chcieć
wiedzieć. Wiedzieć, czego się chcesz.”

Rozdział 13
Zbroja Skolopendry

„Ty, który tak często wychwalałeś mi piękno gór Acongua… dlaczego
mnie okłamałeś?”
Solis czuje, jak Hannibal stara się uwięzić wibracje jego wątpliwości, aby
zachować kamienną twarz. Prawie mu się to udaje, ale ona zna go zbyt dobrze,
by dać się nabrać – nauczył ją tej sztuczki i również jak ją wykryć.
„Są nie tylko piękne, ale również przytłaczające.”
Tym razem Solis wyraźnie dostrzega wibracje satysfakcji, które kolos
rozlewa u jej boku. Tak intensywnie, jak wtedy, gdy wykorzystywała fakt, że są
sami na Szczycie-Ziemi, najsłynniejszym wiszącym moście w Acongua, by
wróci dawnego nieformalnego sposobu mówienia.
Kamienny łuk obejmuje imponujący wąwóz, wyrzeźbiony w górze przez
wściekły potok, który kilka mil dalej staje się spokojną rzeką Namani. Po obu
stronach stoją dwa ogromne posągi. Z jednej strony czarnoksiężnik - Argyle,
pierwszy Faworyt Ziemi - z drugiej wojowniczka - Morayna, pierwsza dynastka
Acongua. Obie postacie mają mocno osadzone stopy na dnie wąwozu, a ich
sylwetki wyrzeźbiono w stromych zboczach klifów. Powierzchnię mostu tworzą
ich ramiona wyciągnięte ku sobie. Pośrodku dłonie ich stykają się płasko,
tworząc wąską wieżę, w której znajduje się zwodzony most.
Ta niezwykła konstrukcja nie mogłaby, tak bezczelnie, przeciwstawiać się
sile grawitacji bez magicznych sztuki czarownic i czarnoksiężników. Ile razy
Hannibal przechwalał się przed nią, jakim wybrykiem jest ten most? Ile razy
dostrzegała pod tymi entuzjastycznymi opisami, że wyobrażał sobie siebie jako
Argyle i widział ją jako Moraynę?
Wydaje się, że to wszystko było dawno temu...
Jeśli most jest tak sławny, to nie tylko ze względu na jego śmiałą
architekturę, ale także ze względu na niezwykły punkt widzenia. Solis pozwala,
by jej wzrok zgubił się w oszałamiającej panoramie, która się przed nią roztacza.
Jak okiem sięgnąć, masyw Acongua odsłania swoje grzbiety z
ośnieżonymi szczytami i pomarszczonymi przez erozję zboczami. Można by

wybrażać sobie ochrowo-biały koc, który jest niedbale odrzucony, przez
śpiącego boga po przebudzeniu. Niektóre puszyste szczyty, odbijają światło
świtu, niczym różowe łzy na policzkach z kamienia i bawełny.
W masywie wciąż pali się kilka ognisk, oświetlając osady troglodytów i
kopalniane szyby mieszkańców Ziemi. Stopniowo zanikają, ukazując głębiej
geologiczną mapę kolorów Acongua, od jej sypkich odcieni księżyca po płaską
brązową ziemię. Hannibal tyle jej opowiadał o swojej ojczyźnie, że Solis czuje
się tak, jakby tu dorastała, mimo to, że przyjeżdża tutaj po raz pierwszy.
„Śmiało, zadawaj mi pytania. Zobaczmy, czy mogę sprawić, byś był ze
mnie dumny.”
Taumaturg tuszuje swoją przyjemność za głupawym uśmieszkiem.
Wskazuje na pobliską barierę skalną z gęstymi warstwami granitu i łupków,
utlenionych przez wieki bezruchu.
„Pasiaste Ziemie Ludu z Łupków.”
Dalej, szczyty w ciasnych rzędach, wyrzeźbione przez wiatr i deszcz
niczym nisze fortecy.
„Szczęka Izull, terytorium Ludu Dolomitów.”
Nieco po ich prawej stronie, blisko linii horyzontu, rysując idealnie prostą
linię w kruszącym się kamieniu. Solis nie widzi go gołym okiem, ale wie, że
most z lin umożliwia dojazd do płaskowyżu wagonikiem.
„Tabela konstelacji, gdzie mieszkają Ludzie z piaskowca.”
Pobliska kopuła ze spłaszczonym szczytem, jakby pozbawiona głowy,
wyglądająca jak wulkan, który któregoś dnia utracił swój szczyt z powodu zbyt
rozwścieczonego wybuchu.
„Kopiec Orocsów, zbudowany przez Ludzi Piasku, aby wypełnić galerie
opuszczonych kopalń i zapobiec ich zawaleniu. Masz mi do zaoferowania coś
trudniejszego?
- Nie nic , twierdzi poruszony Hannibal. Spędzasz tu swoją pierwszą noc i
już znasz to miejsce. Jeśli zdecydujesz się odprawić Rytuał Ziemi, nawet Tumul
będzie z ciebie dumny.”
Solis zaciska swój kożuszek, walcząc z kończącą się zamiecią, zmęczoną
po całej nocy. Jednak dreszcz, który ją przechodzi, nie jest spowodowany tylko
zimnem. Z góry obwinia się za to, co ma zamiar powiedzieć. Wie, że Hannibal
poczuje się manipulowany. Ale to nie jest prawda. Naprawdę cieszy się z tego
krótkiego wytchnienia, tej skradzionej chwili, którą z nim dzieliła. Jest ona tak
cenna jak termofor, który odkrywamy, wsuwając się do łóżka, którego
prześcieradła miały być zmrożone.
Zapomina, że Hannibal jest doświadczonym czarnoksiężnikem, który
potrafi słyszeć bicie serca tylko dzięki wibracjom przenoszonym przez ziemię.
„Dziękuję za tę chwilę, Solis. Czas pozwolić Malkah powiedzieć mi,
dlaczego tu jesteśmy.”
Odwraca się do kolosa ze łzami w kącikach oczu. Z pewnością przez
zimne powietrze.

„Creusa to dynastka godna Acongua, niezawodna i opiekuńcza, nikt nie
może w to wątpić.
- Ale…
- Ale zaangażowanie jej w ochronę Malkah, jest zbyt głęboko
zakorzenione i nie jest w stanie dać mi tego , czego oczekuję.”
Solis wpatruje się w świeże poranne powietrze, odgadując dzięki
kryształkom lodu przyczepionymi do niewidzialnego kadłuba, położenie
Nieposkromionego, zawieszone i nieruchomego między ziemią a niebem.
„Ta podróż po terytoriach Arkhantii nie powinna ograniczać się do serii
towarzyskich obiadów. Chcę zbliżyć się do ludzi, odwiedzić klany, posłuchać,
co mają mi do powiedzenia Arkhańczycy. Nigdy nie będzie to możliwe, jeżeli
nie będę z nimi na wyciągniecie ręki.
- Twoje bezpieczeństwo...
- Hannibal.” Jej ton, bardziej niż słowo, wystarczy, by go uciszyć.
„Usługa, o którą muszę cię prosić, nie polega na negocjowaniu w moim imieniu
z Creusą ; ona zrobi to, co jej powiem, bo taki jest obowiązek arystokratki
wobec jej Malkah. Oczekuję od ciebie, żebyś nie ingerował w moje plany w
imię mojego rzekomego bezpieczeństwa.”
Odwraca się w jego kieruku, podczas gdy on nadal wpatruje się w masyw,
poplamiony teraz złotem.
„Nie chcę by był jakiś problem. Nawet jeśli poproszę cię, abyś został z
Creusą, kiedy zabiorę zwycięzcę Appologium ze sobą.
- Wolisz iść tam z Aureliuszem niż ze mną?
- Naprawdę sądzisz, że mieszkańcy Acongua będą mi się zwierzać, jeśli
będziesz u mego boku? Albo jeśli Tumul i Creusa pójdą ze mną? By zdobyć ich
zaufanie, wolę przedstawić ludziom Ziemi nieznanego bohatera niż
legendarnego Hannibala, syna ludu granitu, Mistrza Ziemi.”
Widzi, jak zaciska szczęki, przeżuwając swoją frustrację. Po długim
wahaniu, syczy przez zaciśnięte zęby.
„Poproś o wizytę w kopalni, ludzie z łupków mieli ostatnio poważne
problemy z gazowymi kieszeniami. Wszyscy tutaj są dumni ze swojej pracy. W
ten sposób poluzujesz im języki.”
Odwraca się do niej. Tym razem to on onieśmiela kilkoma słowami.
„Ale uważaj, Solis, nie zawsze chcemy usłyszeć odpowiedzi na nasze
pytania.”
Solis staje na palcach i całuje go w policzek, twardy jak skała. Potem
odchodzi, by przekazać swoje rozkazy Creusie.
Za jej plecami, Hannibal przez długi czas pozostaje na środku mostu,
wystawiony na nawracającą zamieć śnieżną, która nabrała na sile, bez koszuli,
tam gdzie Solis została zmrożona do kości pod swoim kożuszkiem.
+++

Zaszyli już się wystarczająco we wnętrznościach ziemi, Velive ma
nadzieję, że nie pójdą dalej. Eksploracja kopalni… cóż za pomysł! Malkah
mnoży dziwactwa, najwyższy czas, aby dać każdemu chwilę oddechu.
Miejsce oczywiście robi wrażenie. Znajdują się na skrzyżowaniu kilku
galerii, w strefie, która została poszerzona, aby utworzyć półkulę z szybami
napowietrzającym unoszącymi sę do góry. Poszarzały od kurzu łupek sprawia
wrażenie, jakby półkuliste ściany pokryte były korą. Płomienie z latarni
oświetlających miejsce, rzucają cienie chwiejące się jak liście łopoczące na
wietrze, sprawiając wrażenie leśnego baldachimu. Sylae mogłaby cieszyć się tą
iluzją skamieniałego lasu... gdyby miała odwagę zejść tutaj z Malkah.
Tumul miał przynajmniej pretekst, ponieważ grzecznie odmówiono jego
towarzystwa. Potulny, jak tylko Ziemia być umie, dostosował się do
królewskiego nakazu. Narzucił tylko obecność kilku taumaturgów,
posiadających cenne i przydatne talenty, w mało prawdopodobnym przypadku
zawaleniu się.
Velive tylko udawała, że się waha. Zasadniczo pragnęła zasmakować
tekstury powietrza, która byłaby trochę mniej gładka i wilgotna, zapachów
mniej przewidywalnych niż przyziemne banały... Sarash była jedyną, która
zgłosiła się na ochotnika, podniecona pożarami w kopalniach. Nikt więcej.
Prawdziwą niespodzianką było to, że Shado, bezz żadnego słowa
wyjaśnienia, zdecydował sią, by im też towarzyszyć. Velive zawsze czuła się
nieswojo w obecności milczącego Faworyta. Skąpi w słowach, tacy jak Shado,
są trudni do odczytania, nieprzezroczyste muszle, które samolubnie zatrzymują
całe żywe powietrze, jakie w sobie mają. Velive, mimo że, czuje jak najmniejsza
cząsteczka tlenu wibruje w pobliżu, nie jest nawet w stanie zlokalizować
Faworyta Cienia. To niepokojące do tego stopnia, że wstrzymuje oddech.
Tylko po to by oderwać swoje myśli od Faworyta Powietrza, Velive
skupia się na tym gdzie jest. Od skrzyżowaniu rozchodzi się kilka tuneli, w
skalnych robali. Sama ich średnica wystarczy, by wzbudzić szacunek. Są tak
ogromne, że Nieposkromiony mógłby się w nie wślizgnąć bez ryzyka dotknięcia
ścian.
Mimo, że robale skalne wykonują całą ciężką pracę, górnicy jeszcze
znajdują powód do narzekanie.
„ Te legendarne stwory stają się ostatnio dziwaczne” — wyjaśnia
brygadzistka, krępa kobieta o imponujących włosach spiętych w warkocze. Nikt
nie wie, dokąd zmierzają. Nawet taumaturdzy nic nie rozumieją.”
Pomimo pozornego wyrzutu, Velive wychwytuje szacunek, który nasyca
powietrze wydychane przez brygadzistę. Te robaki to tylko głupie stworzenia,
które zjadają ziemię. Co można podziwiać w skalnych robalach, które srają
długimi cegłami?
„Czy kiedykolwiek te skalne robale tak się zachowywałt?” - pyta Malkah.

Brygadzistka tylko wzrusza ramionami. Eskortujący Taumaturdzy z
eskorty Malkah, trzymają gąby na kłódkę, co dowodzie , że nie mają zielonego
pojęcia, co się dzieje.
Solis mógłaby uzyskać odpowiedź od Tumula lub Hannibala. Velive
domyśla się, dlaczego Malkah postanowiła pozbawić się ich kompetencji tutaj,
w terenie: chce, aby zaciśnięte gardła górników otworzyły się jak wietrzne
doliny Sahla. Proces jest prymitywny, żeby nie powiedzieć niezdarny, ale
odzwierciedla chęć zignorowania arystokratów. To wygląda obiecująco.
Wewnętrzny anemometr Velive nabiera tempa, ona uwielbia taką
dyplomatyczną pogodę.
„Tymczasem, przeżuwa brygadzistka, komplikuje nam to życie. Musimy
więcej kopać i staje się to kłopotliwe.
- Dlaczego?”, pyta Solis.
- Nie tylko skalne robaki wymykają się spod kontroli. Ceny
wytatuowanych poszybowały w górę. Dziesięć arków za skonsolidowanie
galerii, trzy razy drożej niż w zeszłym roku. „Podaż i popyt”, mówią nam. Z
wyjątkiem tego, że my ponosimy koszty. Przy rosnących podatkach i
spadających cenach sprzedaży nasze marże się kurczą. To proste, nie dajemy
rady. A bez wytatuowanych, nasze rodziny odnajdują się z kilofem w ręku.”
Brygadzistka wskazuje na około dwudziestu górników znajdujących się
wokół nich, mężczyzn i kobiety o poczerniałych od kurzu twarzach i oczach
błyszczących jak klejnoty gotowe do wydobycia.
Nieczuła na narzekania czarnych twarzy, Velive skrupulatnie chroni się
przed brudem otoczenia, tworząc sieć powietrza, która całkowicie ją zakrywa.
To zaklęcie chroniące przed wiatrem ma podwójną korzyść.
W ciągłym ruchu, przegania najmniejszą cząstkę, dba o nieskazitelny
strój, delikatnie faluje włosami zwiniętymi w kok i daje jej, zapierający dech w
piersiach wygląd, bez względu na okoliczności.
Ponadto, sprawia, że słowa tak ostre jak zęby lwa, nie przenikają jej ciała,
nie pozwalając empatii rosnąć jak perz. Jeśli nie będzie ostrożna, Malkah będzie
chciała ocalić ten parszywy świat i spędzić swoje panowanie na pogoni za
przeciągami.
Powściągliwa chwilkę wcześniej, brygadzistka zamienia się w prawdziwą
gadułę.
„Górnicyn których nie stać na rozpórki, kopią bez nich. Mieliśmy więc,
zawalenia. Trzy zgony w zeszłym miesiącu. Starzy ludzie, wracają do kopalni,
mają fach w rękach, więc pomagają. Ale to nie może trwać zbyt długo.
Nie mówiąc już o cenie chleba. Nie mówię nawet o mięsie! Chłopi
narzekają, że monsun nie jest już taki, jak kiedyś. Że deszcz jest rzadki, że pada
mocniej i krócej. Jest to złe dla upraw, to jest niezaprzeczalne. Na czym to
wszystko się skończy? Nikt nie wie. A arystokraci, co robią? Nic ! Nie
przejmują się naszymi problemami. Kiedy będziemy gryść kamienie, niech się
nie zdziwią jak dostaną jednym albo dwoma.

"Czy to bezczelność, którą słyszę?" Czy jest to pogróżka?”
Sarash lekko przechyla głowę, jej oczy są na wpół zmrużone. Ton się
podnosi, a jako awanturniczka lubi wiedzieć, czy szykuje się bijatyka.
„Nie, to tylko prawda”, odpowiada odważnie brygadzistka. Nic nie wiesz
o naszym życiu tutaj, bo nikt Ci o tym nie mówi. Zadano mi pytanie, więc
odpowiadam.
- I dziękuję za twoją szczerość, interweniuje Malkah. Powiedz mi, jak
mogę wam pomóc.
- Cóż, jest wiele do zrobienia! Najpierw dowiedzcie się, co się dzieje ze
skalnymi robakami. To, co się z nimi dzieje, nie jest normalne. Po drugie,
Czarnoksiężnicy Wody powinni się zebrać i sprawić, by deszcze padał wtedy,
kiedy ma padać, a Czarnoksiężnicy Natury sprawili, by plony rosły, kiedy mają
rosnąć. To nie jest przecież skomplikowane! Po trzecie, i może powinniśmy
zacząć od tego, zamrozić ceny wytatułowanych na pięć arków za sążeń.
- Twoje prośby są uzasadnione. Porozmawiam z Czarnoksiężnikami. Jeśli
chodzi o ceny, czy znasz wartość progową?”
Brygadzistka wsuwa palec między jej warkocze, żeby podrapać się po
głowie.
„Przy siedmiu arkhach możemy sobie jakoś poradzić, przy ośmiu powoli
umrzemy.
- A czy rozważyliście małą rewolucję ? - dorzuca Sarash, pragmatycznie.
W klanach Ognia pozbyliśmy się pieniędzy. To definitywnie rozwiązuje kwestię
cen.
- Każde królestwo ma swoje zwyczaje Faworytko, łagodzi Malkah. Nasz
naród jest pluralistyczny, podobnie jak nasza magia. Czy nie to czyni nas
lepszymi od mieszkańców Mantris?
Brygadzistko, powinno udać nam się uzyskać siedem arkhów. Czy jest
coś jeszcze?
- Hmmm…”
Dla Velive ta absurdalna rozmowa jest uroczo zabawna. Wyczuwa każdą
cymatyczną deformację powietrzu, którą siekają te chamskie szczęki,
zakorzeniony gniew, który górnicy wydobywają kilofami, troskliwość Solis z
nutą zaniepokojenia i dymne deklaracje Sarash.
Velive mogłaby pomóc. Mogłaby złagodzić ten kłębek splątanych
oddechów, utkać je na krośnie cywilizowanej rozmowy, stworzyć dzieło
argumentów, scalających całość. Dla przykładu, wytatuowani również ciężko
pracowali, aby pozwolić sobie na swoje magiczne glify. Dlaczego, pot rąk
władających kilofem jest bardziej szlachetny niż pot czoła podczas studiowania
księgi czarów?
Tak, mogłaby. Gdyby powietrze nie byłoby tak zakurzone ani tak
ograniczone. Po co brudzić sobie gardło, dla takich drobiazgów?
„A pożary, czy możesz coś zrobić? - wtrąca się mężczyzna, który
przedstawia Malkah małą dziewczynkę.

Dziecko jest poparzone w policzek, rana ma zaledwie kilka tygodni.
Wystawiony na zatęchłe powietrze, które tu panuje, nigdy nie zagoi się
prawidłowo.
Velive najpierw myślała, że to jego wnuczka. Poczym zdała sobie sprawę,
że mężczyzna to jej ojciec. Górnik nie przekroczył czterdziestki, ale praca
głęboko w kopalni postarzała go przedwcześnie.
„Oswoiliśmy się z podmuchami kurzu. Ale od kilku miesięcy dzieje się
coś dziwnego.
- Płomienie buchają ze ścian - wtrąca ktoś inny.
- Nawet moja miska zapaliła się, mimo, że była napełniona wodą,
zapewnia trzeci.
„To robota smoka”, ostrzega kobieta z ogoloną głową. Te bestie plują
płomieniami na rudę, aby wydobyć złoto. A ogień rozprzestrzenia się przez
szczeliny w skale. Wierzcie lub nie, ale to smok, który odstrasza skalne robaki.”
Velive nie może już dłużej się powstrzymywać. W obliczu tak szerokiego
wachlarza przesądów wybucha niepochamowanym śmiechem. Wszystko to
okazuje się tak samo orzeźwiające jak wysokogórski zefir, nie spodziewała się
tak wiele po tej małej, zaimprowizowanej wyprawie!
„Smok, he ?”
Sarash zbliża się do dziewczynki, jej buty z ćwiekami, brzęczą po
podłodze kopalni. Unosi jej podbródek dość gwałtownym gestem.
- Niezłe, to oparzenie.”
Faworytka Ognia strzela kośćmi szyi, wygładzając wyschniętą skórę ,
pokrytą mnóstwem własnych blizn. Które zaczynają się od jej dolnej wargi a
chowają się pod kołnierzem jej skórzanego kaftana. Z podniesionym
podbódkiem, stanowczym, nieco ekstrawaganckim głosem, odwraca się w
kierunku dwudziestu górników
„ Moi ludzie dowiedzą się, co powoduje wasze pożary. A jeśli to smok,
obiecuję wam, że będziecie mieli więcej mięsa, niż możecie zjeść.
"Tylko, że..." zaczyna brygadzistka, nie odważając się kontynuować.
- Co ? Śmiało, wyduś to z siebie!.”
Przysadzista kobieta robi krok do przodu. Unosi głowę, by móc spojrzeć
Faworytce Ognia prosto w oczy.
„Twoi ogniści- pokerzyści, tak naprawdę nie są typami, którzy mogą nam
przynieść pomoc. Kiedy widzieliśmy ich ostatni raz, splądrowali kaódy nasz
dom.
Dominująca nad brygadzistką, Sarash wydaje się być gotowa do
wybuchu. Niespodziewanie, jej wzrok przypomina blask żaru.
" Dobrze. Szczerze mówiąc, sama brałam udział w kilku najazdach w
młodości. Ale „rabować”, zbyt mocne słowo, byliśmy tam raczej po to, aby
rozgrzać wasze codzienne życie. Ale czasy się zmieniają, nieprawdaż?” Sarash
odwraca głowę w stronę Malkah, z iskrą ironii w jej skrzywionym uśmiechu,
„Przynajmniej tak mówisz.”

- Doceniam twoją propozycję, Faworytko Sarash. A ponieważ mam twoje
słowo, że twoi ogniści- pokerzyści nie będą więcej popełniać przestępstw w tych
górach, akceptuję ją.”
Solis z wdziękiem pochyla się, aby podziękować. Udaje, że nie widzi
porażki Sarash, która nie ośmiela się skorygować Malkah.
Zdecydowanie, Malkah angażuje się w potyczki słowne, uzbrojona
bardziej w ciężki miecz, niż w lekki floret. Velive nie może zaprzeczyć,
skuteczności jej działań.
„Czy jest coś jeszcze?”
Mówiąc to, Solis czuje, narastający w niej niepokój. Coś głuchego.
Potężna wibracja, której nie identyfikuje.
Zanim brygadzistka powie kolejne słowo, Aureliusz staje nagle przed
Malkah. Zachowując do tego czasu dyskrecję, nagle wywołuje u bliskiej straży
moment paniki.
„Malkah, musimy iść. Natychmiast.”
Chociaż dyskretnie szepnął jej do ucha, Velive bez trudu usłyszała
ostrzeżenie. Efektem domina, taumaturdzy zaczynają się również martwić.
Chwilę później, gdy Solis zastanawia się, czy czujność wojownika ma związek z
jej odczuciami, ziemia zaczyna wibrować.
Z ziemi wyłania się tuzin dużych stonóg, skrzypiących chityną,
machających nogami i czułkami w koszmarnych falach. Podczas gdy
wydobywają się na powierzchnię ziemi, dołączają do nich, ze wszystkich stron
setki, a potem tysiące stworzeń, tworząc w kilka chwil dywan obrzydliwych
stawonogów.
Podłoga się zaczyna się przesuwać, pokryta błyszczącą brązową glazurą,
osłoną, który faluje obrzydliwie, wydzielając zapach gnijących owoców morza.
Pisk staje się chorobliwy, gdy maleńkie kości są łamane jedna po drugiej.
Zapachy wilgotnej i przekopanej ziemi zaczynają się rozprzestrzeniać,
przywołując kryptę pośrodku bagna.
„Skolopendry! Nie pozwól im się na ciebie wdrapać! Chroń twój nosy i
usta!”
Górnic wycofują się, uderzają się w łydki, biją w ziemię piętami.
Niektórzy krzyczą ze złości, inni ze zgrozy. Jakaś dziewczyna gorączkowo
otrzepuje włosy, nieszczęśliwy mężczyzna bezwstydnie zdejmuje koszulę, by
odpędzić brudne bestie, które się w nią wkradły.
Velive natychmiast zaczyna się lewitować, miażdżąc powietrzną
poduszką, skolopendry, które zbliżają się zbyt blisko. Kiedy Sarash otacza się
krótkimi, niebieskawymi płomieniami, żar sprawia, że pasożyty trzaskają, a ich
skorupy pękają z odgłosem pieczonych kasztanów, wydzielając kwaśny zapach,
który drażni błony śluzowe.
Ale szeleszczący dywan kpi z tych próżnych prób. Obojętne na straty,
jakie ponoszą, skolopendry nadale się zbiegają...
W stronę Malkah.

Aureliusz i bliska straż są całkowicie zaskoczeni. Są szkoleni by
aresztować zabójcę - człowieka, ale nie wiedzą jak walczyć z tysiącami
stawonogów, których liczba czyni niezwyciężonymi?
Udaje im się zmiażdżyć kilkadziesiąt skolopendr, ale na próżno: cały rój
podnosi się, by zaatakować ich protegowanego.
Przy pierwszych stworzeniach wspinających się po jej kostkach i
penetrujących fałdy materiału, Solis zastyga, zmrożona ze strachu. Po
pierwszych łapach, które łaskoczą ją w nogi, nadciągają dziesiątki, przy
pierwszych falujących doznaniach pod jej ubraniem, na gołej skórze, czułkach
zmieszanych z delikatnymi włoskami na jej udach, przestaje oddychać. Z
zesztywniałą szyją, zaciśniętą szczęką, zgiętymi palcami i uniesionymi
ramionami, Solis jest znieczulona przez ją makabryczne wibracje, które
nasycają jej ciało.
Velive skupia swoją uwagę na Malkah, rejestrując najmniejszą reakcję.
Sprężone powietrze w gardle, zamieniło się w odważnie powstrzymywany
sierocy krzyk. Włoski, które z przerażeniem stają na jej ramionach. Drżenie jej
przerażonego brzucha, od którego szeleści tafta jej sukni. Subtelny szelest
ciężkich, od nałożonej maskary rzęs, rozszerzonych ze strachu. Pomimo
krzyków i przekleństw, pęknięć trzeszczących chityn, odźwięku nagłych
ruchów, Faworytka Powietrza słyszy wszystko.
Reakcja Malkah wykracza poza zwykłe obrzydzenie, stres czy panikę.
Ogromne odrodzenie pochodzące z jej głębin, podnosi się do gardła,
wspomnienie traumatycznego wydarzenia. Paleo-tragedia, której żadna pamięć
nie potrafi wyjaśnić.
Chodzi o to,że skolopendry nie są rzadkością w Arkhantii, ale nigdy nie
widziano ich w pałacu Neftydy, ani w żadnym innym miejscu, do którego
księżniczka udała się w młodości.
Czym więc wytłumaczyć ten wstręt?
Faworyt Cienia, który był tam przez cały czas , niezauważony przez
nikogo, zaczyna poruszać się, spokojnie zbliżając się do Malkah.
Krąg ziemi wolny od wszelkiego robactwa przesuwa się do przodu wraz z
Shado. Z przodu, piszcząca warstwa skolopendr jest zmasowana jak bryza
oceaniczna na dziobie statku; z tyłu odtwarza się, wypełniając likę. Ale ani
jednej skolopendrze, nie udaje się zbliżyć do niego, na mniej nióż na pół sążnia.
Shado zadawala się miejscem obok swojej władczyni, ochranianej przez
Aureliusza. Zbyt daleko, jej strażnicy, są poza strefą wolną od robactwa. Czarne
stworzenia są odpychane, ścigane jak bestia przez płomienie pochodni. Mimo
to, ma się wrażenie, że Faworyt nie używa żadnej magii. Z jakiego więc powodu
wibruje? Można by pomysleć, że chociaż należą do różnych gatunków,
skolopendry wiedzą, jak rozpoznać zabójcę, kiedy spotkają go na swojej
drodze.
Nie przyznają się jednak do porażki.

Podczas gdy górnicy, a nawet osobiści strażnicy Malkah, się od niej
oddalili, skolopendry roją się wokół Shado, Aureliusza i Solisa. Wspinają się
jeden na drugiego, próbując wejść się na niewidzialną kopułę, jakby była ścianą.
W cieniu swojego kaptura Shado pozostaje niewzruszony.
Velive mogłaby przysiąc, że patrzy w jej kierunku. Chce mieć pewność,
ale Faworyt wciąż otoczony jest obszarem pustki, nicości, która odcina
cyrkulację powietrza i nie pozwala jej odebrać jego wibracji.
Wzdycha. Nienawidzi Shado.
Sarash pali ognistym oddechem podstawę kopuły, przy której gromadzą
się stwory. Powstrzymuje się jednak od zwiększania intensywności swojego
ognia z obawy przed zranieniem trzech uwięzionych w środku osób.
Velive w końcu, decyduje się by dołączyć do tańca. Tak długo, jak nie
jest to słowny pojedynek, jest gotowa manipulować powietrzem, aby pomóc
sytuacji.
Trzepoptem palców kształtuje gęste, brudne powietrze w nieskazitelnie
wijący się flet. Delikatnie muska ustami i zaczyna grać.
Od chwili wejścia do kopalni, Velive, wybitna mówczyni, która stała się
Faworytką, dzięki swoim umiejętnością retorycznym, nie odezwała się ani
słowem. Nie wypowiedziała żadnej mowy. Nie wypuściła nawet oddechu.
Przekształca więc wszystkie słowa, które zaoszczędziła, w nuty
wyciągnięte z jej fletu. Melodia wypełnia całą grotę, odbija się echem od
półkolistych ścian jak trele ptaka w klatce.
Skolopendry drżą, drgają i zmieniają kierunek. Ich stos wali się jak zamek
z piasku.
Zwabione śpiewem fletu, robactwo pędzi w kierunku Velive, która powoli
nabiera wysokości, by wydostać się z ich spanikowanych żuchw. Stawonogi
pędzą następnie w kierunku ścian, po których wspinają się gorączkowo, w
szaleńczych falach, ciemne pasma, wznoszą się zamaist spłwać w dół.
Velive wznosi się coraz wyżej, stopniowo, sugerując, że jest dostępna,
będąc jednocześnie nieosiągalną. W jej stronę ciągną się narośla, utworzone
przez setki osobników pełzających jedna po drugiej. Jak przeciążone gałęzie,
zginają się i łamią z chitynowym trzaskiem. Gdy tylko uderzą w ziemię,
skolopendry wznawiają swoją chciwą wspinaczkę.
Gdy zbliżają się do górnej części jaskini, rzędy stonóg łączą się ze sobą,
zachodzą na siebie, splatają w lśniące, rześkie włosy.
Faworytka wchodzi do szybu światła dziennego, który przebija górę jamy,
nabierając prędkości, aby nie zostać wyprzedzonym przez mrowie. Wspinając
się jedna na drugą, popychając się nawzajem, skolopendry nabierają prędkości,
niczym spieniony napój płynący wzdłuż szyjki właśnie otwartej butelki.
Z ziemi, daleko w dole, widać masę chityny tłoczącą się wokół zbyt
wąskiego otworu, miażdżącą jak moszcz winogronowy w wieczór żniwny,
oleisty, gęsty, pełen kawałków i resztek ziaren.

Skolopendry ślizgają się, staczają się, doganiają swoich współbraci,
tworzą stalaktyt, od którego ostrożnie oddalają się pozostali na dnie kopalni
ludzie. Zbyt ciężki sopel odrywa się i rozbija w skrzypieniu starego parkietu. Te,
które przeżyły, wyłaniają się z pieniącej się papki i ponownie ruszają do ataku
na ściany, oczarowane, zaczarowane, nieubłaganie zwabione fletem. Instrument
wciąż wydaje się blisko, ale Velive oddala się w kierunku potoku, który sto
sążni dalej, płynie wściekłymi bystrzami w kierunku równiny Neftydy.
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Pieśń wody i ognia

„Nie podoba mi się buntowniczy charakter, jaki przybiera ta rozmowa.
- Buntowniczy?" Martwię się o zdrowie Malkah i to czyni ze mnie
buntownika?
- Nie, oskarżasz ją o zakłócanie magii.
- Mylisz się, ja...
- Dość ! Nie próbuj mnie oszukać, wiem co słyszałam.
- Sarah, ciszej.
- Nie jestem intrygantką!”
Wybuchowy głos Faworytki Ognia pozostaje niezauważony na
ogromnym pokładzie Nieposkromionego. Tylko jden ze służących zastanawia
się, czy czasami nie potrzebują jego przysług.
Sarash chciałaby zwrócić na siebie uwagę innego Faworyta, a nawet
samej Solis. Nie znosi niedopowiedzeń, sytuacja wymaga wyjaśnienia. Nawet
jeśli doleje to oliwy do ognia.
Ciężko dysząc, wpatruje się mocno w Sylae, dym wściekle wydobywa się
z jej nozdrzy. Nic na to nie poradzi; musi to jakoś się ulotnić. Żuje ustnik swojej
fajki, bierze kolejny łyk tytoniu z plantacji Combed Hill – najlepszego w
Orcunionie, zapewniała ją Sylae, gdy jej go podarowała.
Palenie uniemożliwia jej mówienie zbyt szybko, zbyt głośno,
przedwcześnie.
Faworytka Natury nie angażuje się w gniew Sarash. Siedząc okrakiem na
galeonie, ze stopami zwisającymi w próżnię, milcząc, wpatruje się w horyzont,
ku któremu zmierza sterowiec, w kierunku zachodniego wybrzeża. Jej włosy,
poruszają się na wietrze, chwytając poroże ze świętego drzewa, wyrastające z jej
czoła.
Sarash chciałaby, żeby wiatr był bardziej porywisty, że prędkość z jaką
lecą powinna wywoływać gwałtowne zawieruchy. Z powodu zaklęć Powietrza

wszystko tutaj jest ograniczone, utrudnione, oswojone. Czarodzieje Velive
oferują jej pieszczoty salonowego wachlarza, podczas gdy ona chciałaby poczuć
wigor miecha kuźni,
„Jaka jest debata wśród filozofów w tej chwili?, pyta Sylae, jakby nigdy
nie było między nimi żadnego napięcia.
- Jaki to ma związek ? niecierpliwi się Sarash, zaznaczając każdą sylabę.
- Czy ogień ma świadomość, właśnie to?
- Tak. Oddycha, rośnie, żywi się, rozmnaża, reaguje na otoczenie…
możemy zadać sobie pytanie, czy żyje. Więc przełknij twój arogancki uśmiech,
Sylae, nie chciałabym byś musiała połknąć twoje zęby.
- Myślę, że się nie rozumiemy. Nie wyśmiewam się z filozofów,
zazdroszczę im wolności myśli. Ja nawet nie mam prawa głośno się zastanawiać
nad tym, czy Solis jest w stanie przeprowadzić nas przez te niespokojne czasy,
bez twojego oddechu na mojej szyi… mam wrażenie, że ziejesz ogniem, dodaje
widząc gorączkowy wzrok Sarash.
- Filozofowie zastanawiają się, czy ogień jest żywy, ponieważ chcą
wiedzieć, czy używanie go do gotowania jest moralne! Nadal nie widzę związku
z detronizacją!
- Nigdy nie wypowiedziałam tego słowa.
- W takim razie przestań owijać w bawełnę i mów wyraźnie!”
Sarash naprawdę musi wiedzieć, dokąd dąży Sylae. Oferowany tytoń, ta
dyskusja na dziobie sterowca, z dala od baletu robotników, którzy kierują
Nieposkromionym, zaczyna się martwić, bo za bardzo przypomina to spisek. Nie
opuści Sylae, dopóki nie wyjaśni tego wszystkiego.
Czubkiem palca wskazującego, na którym pojawia się mały płomień,
ponownie zapala swoją fajkę, zaciąga się kilka razy, by dobrze się paliło. Znów
pochyla się nad poręczą, ze skrzyżowanymi nogami, zdecydowana czekać tak
długo, jak to będzie konieczne. Podwieszone pod żaglami-balonami
napompowanymi gorącym powietrzem, kuranty delikatnie poruszane wiatrem,
odliczają upływający czas; wydają się odliczać każdą chwilkę, aby wymusić
spowiedź od Faworytki Natury.
Sylae kładzie dłonie płasko na galeonie – płaszczce z Mantris, typowym
wierzchowcu Loa, słynnego strażnika Cmentarza Olifantów. Pochylając się do
przodu, z wyciągniętymi ramionami, wygląda jak melancholijna driada.
„Prawie przegapiłam ceremonię Neftydy, zaczyna znudzonym głosem.
Byłam w kambryjskim lesie, zaalarmowana przez … nie wiem, jakimś
zakłóceniem, ciszą, w miejscu w którym powinno tętnić życie.
„W miarę jak wchodziłam wgłąb lasu, moje odczucie nasilało się.
Napotkałam tam, nienormalnie dużą liczbę ciał gryzoni i małych drapieżników,
nieżywych. Epidemia, pomyślałem. Niepokojące, ale nie katastroficzne. Dopóki
nie natknęłam się na nich...
„Skrzaty, dziesiątki. Zgromadzeni na zwykłej polanie pokrytej mgłą,
spokojni pod listowiem, jakby spali. Oni też zginęli. Ich małe ciała z gałązek i

listków były skarłowaciałe, niczym miniaturowe drzewa z uschniętym
drewnem.”
Sylae resetuje się, wstrząśnięta tym złym wspomnieniem. Sarash zaciąga
się fajką, wypuszczając dym, który ożywia obraz mglistej polany i jej
przeklętego cmentarza.
„Rozpoczęłam rytuał oczyszczenia. Nic skomplikowanego, coś co
ożywiłoby to miejsce i uhonorowało te biedne stworzenia.
„Byłem w pełnej inkantacji, kiedy usłyszałem trzask. Długie rozdzieranie,
dziesiątek kłód, które powoli rozłupują się w środku. W rzeczywistości na
skraju polany, gdzie unosiła się mgła, znikał gąszcz drzew. Drzewa nie
przewracały się, jakby były powalone przez drwala. Nie, zapadały się w ziemię,
pochłonięte przez mgłę i ziemię. Były tam ciemne perki, brzezie, płaczące
wirzbie, grabie, bucze… Widziałem nawet 300-letnią abies pożeraną od korzeni
do korony. W przeciągu…”
Sylae zeskakuje z galeonu i ląduje na mostku, blisko Sarash, która
pozostaje w bezruchu. Melancholiczny wyraz jej twarzy został zastąpiony przez
sytgmaty pragnienia zemsty.
" …tak poprostu!” Pstryka palcami tuż pod nosem Faworytki Ognia. „I wtedy
zrozumiałam. Pod lasami Orcunion, rzeczywiście rozprzestrzenia się epidemia,
która jest niezwykle poważna.
Prana umiera, Sarah!
- Jaki jest związek z Malkah?
- Mówi się, że skolopendry pędziły w jej kierunku. Ty, która widziałaś
ten atak, czy naprwadę tak było?
- No to co ? Tumul powie ci lepiej ode mnie, te stworzenia są przyciągane
przez pranę. Solis może mieć z nią szczególną więź.
- Właśnie o tym mówię. Coś jest nie tak.
Arystokratka… obdarzona magią… już to nie jest normalne. Samo to
wystarczy, aby złamać porozumienia z Creuset. A od kiedy jest na czele
Arkhantii... Przyroda cierpi, zwierzęta i rośliny chorują. Możesz to postrzegać
jako zbieg okoliczności. Ale nie ja. Solis nie jest osobą, za jaką się uważa, wiem
o tym.”
Sarash mruczy pod nosem. Umowy zostały zawarte dwa stulecia temu,
mimo to arkhomowie nie mogą pogodzić się z tym, że oddali swoje legendarne
instrumenty politycznym siłom, w imię równowagi mocy. Ogień teoretycznie
mniej niż inni, ponieważ stał na czele buntu czarnoksiężników. Mimo to Sarash
pogodziła się z tym. Jej arkhom znalazł wyjście, kontrapunkty, sposoby na
adaptację, więc dlaczego nie Sylae?
„Jeśli zbliża się kryzys, wolę by Solis była u władzy, mam do niej
zaufanie. Bardziej niż do jej porywczego ojca.
„To ty to mówisz?, drwi Faworytka Natury. Nie zgadzam się. Tornhil
miał twardą rękę, umiał podejmować trudne decyzje. Solis…? Mamy do

czynienia z prawdziwymi problemami, a co ona robi, aby zjednoczyć naród?
Koncert, Sarash, koncert! To wszystko, co potrafi zrobić.
- Widziałaś, tak sama jak ja, jej aurę, przez zasłonę objawienia. Wszyscy
to widzieli!
- Tak, z wyjątkiem tego, że wszyscy widzieli to, co chcieli zobaczyć.
- A co to było dla ciebie? Malkah do obalenia?
- Widziałem inną osobę. Był ktoś inny jeszcze.
- Sylae, uważaj, na to co mówisz…”
Faworytka Natury cofa się, jakby przed zbyt żywym płomieniem. Sarash
robi krok do przodu, by dalej się na nią gapić.
„Na trzy księżyce, mówisz językiem prawdziwego oszczercy! Co się z
tobą dzieje?”
Prawda rzuca jej się nagle w oczy.
Sylae jest chora.
Teraz, kiedy jest tego świadoma, znaki wydają się jej oczywiste. Jej
miedziana skóra ma matowe odbica, zielone oczy błyszczą nienormalnie, rysy
twarzy są zamazane zmęczeniem. Dyskretne zmarszczki drążą skórę wokół
prawego oka, przypominając szczeliny spieczonej ziemi.
Sarash powinna dostrzec to już wcześniej, Sylae ma gorączkę. Nie dużą,
ale Sarash potrafi wyczuć różnicę kilku dziesiątych stopnia.
Orcunion jest chory, podobnie jak Faworytka Natury. A prana?
„Mam dość czekania na pomoc” – mówi po prostu Sylae.
Prycha, co podkreśla jej podobieństwo do dużego jelenia. Króla lasów,
który nagle podniósł głowę na dźwięk myśliwego napinającego łuk.
„Przepraszam Sarash, potrzebuję odpoczynku. Do zobaczenia dzisiaj na
kolacji?”
Sarash przytakuje kiwając głową, zanim Sylae udaje się do kwater
znajdujących się na pokładzie rufówki. Zostawiona sama, Faworytka Ognia
wyprostowuje się, by dołączyć do relingu po drugiej stronie, na lewej burcie.
Tam stawia but na poręczy, jej żelazne podeszwy wgryzają się w drewno.
Opierając łokieć na kolanie, pyka w zamyśleniu fajkę, wpatrując się w
Herkulanum. Sarash użycza dymu ze swojej fajki, odległym, uśpionym
wulkanom....
Czasami mówi sobie, że chciałaby to wszystko rzucić, Malkah, Radę
Stanów, z którą zajmuje się wojskowym zarządzaniem Arkhantii, cały ten
ciężar, który zobowiązała się dźwigać od czasu… Cyrine. Wszystko było takie
proste, kiedy były razem.
Sarash czuje, że jej wnętrzności są wypełnione popiołem, a pod jej
czaszką, pytania i lęki, gotują się niczym magma w komorze, szukająca
wyjścia. Pozwala się powoli wypalać przez poczucie winy i smutek, ma
nadzieję, że oparzenie dosięgnie kości i znieczuli nerwy.
Poczeka, aż...
Dostrzega zmianę.

Jest subtelna: tylko ułamek stopnia tracony w otaczającej atmosferze,
różnica tak niewielka, że mogłaby uchodzić za orzeźwiający początek wieczoru.
Z wyjątkiem tego, że spadek jest zbyt szybki, stawia to Sarash w stan
najwyższej gotowości. Wstaje, odkłada fajkę i z zamkniętymi oczami śledzi
okoliczne źródła ciepła.
Palenisko zasilające Nieposkromionego nie działa normalnie. Pozbawiony
gorącego powietrza sterowiec traci na wysokości.
Faworytka kieruje się do ładowni, w której czarodzieje podtrzymują
piece. Gdyby zdarzył się najmniejszy incydent, oberwie jej się po uszach od
Velive. Faworytka Powietrza ma wilczy apetyt na kalambury. Saras już słyszy,
jak nadaje „to nie ich wina”, „ratuj się kto może” i inne „ uszliśmy o włos od
katastrofy ”; nie będzie mogła tego znieść.
Niczym Sarash zdąży zejść do wnętrza sterowca, zauważa, że ogień w
palenisku trzykrotnie zmienił swoją intensywność. Będzie miał kłopoty, ten
debil, który się tym zajmuje!
Przybywszy do ładowni, idzie prosto w kierunku czarodzieja, który,
opierając się o wielki piec, przykłada się do dmuchania płomieni w sercu
paleniska. Po wąsach i osmalonych bokobrodach rozpoznaje Orabela. Jest raczej
utalentowanym mechanikiem... Pomimo kolczastych butów, od których skrzypi
szklana ściana brzucha sterowca, Orabel nie słyszy, jak ona się zbliża,
" Co tu się dzieje ?
- Faworytka ?", podrywa się Orabel.
Prostuje się tak szybko, że wpada na otwarte drzwi pieca.
„No cóż, spodziewałeś się Barama w fartuchu? Co się dzieje z twoim
ogniem?
- Nie wiem. Mój błękit jest niezmienny, trójkąt kompletny, poziom sadzy
trochę wysoki, ale klasyczny… Nie rozumiem, co jest nie tak.”
Niezrozumiałe dla każdego, kto nie jest czarodziejem, ale wyjaśnienia te
dostarczają Sarash wszystkiego co potrzebuje: ogień ma wszystkie cechy
normalności. Tyle że nie jest. Velive będzie kpiła sobie przez kilka dni!
„Jaka jest rezerwa w balastach gorącego powietrza?”, pyta Sarash.
- Prawie pusta, wszystko zostało już wykorzystane do utrzymania
sterowca.”
Jak Sarash mógła nie zdawać sobie z tego sprawy? Potrafi wykryć
obecność ssaka oddalonego o dwieście sążni, a nie zauważyła ochłodzenia
kieszeni powietrznych?
„Czy mamy to, czego potrzeba, aby dostać się do Plenitionu ?
- Według moich obliczeń tak”, odpowiada Orabel, „ale nie wiem, czy
mogę im zaufać.
- Poszukaj Ethela. Dyskretnie.”
Orabel wykonuje polecenie bez żadnych pytań, zostawiając swoją
Faworytkę samą z krnąbrnym ogniem.

Plenition to jedno z najsłynniejszych jeziornych miast Arkhantii, klejnot
arkhomy Wody. Osadzony w zatoczce, do której, dostęp drogą lądową jest
trudny ze względu na otaczające ją klify. Jeśli sterowiec nie znajdzie szybko
pola manewru, równie dobrze może się rozbić zamiast wylądować.
Konieczne jest szybkie znalezienie rozwiązania.
Sarash uważnie przygląda się palenisku. Jest wielkości ogromnego
kominka, podobnego do tych, które można znaleźć w pałacach, w którym można
upiec byka w całości. Otacza go mur z cegły ogniotrwałej, przepruty poziomymi
drzwiami nie szerszymi niż nadburcie. Nie zawsze, Czarnoksiężnik Ognia, jest
obecny, by pilnować kotła, dlatego podjęto środki ostrożności, aby ograniczyć
ryzyko pożaru. Dlatego też, brzuch Nieposkromionego wykonany jest ze szkła
wysokotemperaturowego – konieczność, którą wykorzystali architekci sterowca,
aby stworzyć salę bankietową z panoramicznym widokiem.
Sarash koncentruje się, otwiera wszystkie zmysły, aby nakreślić mapę
lokalnej temperatury, w nadziei na wykrycie anomalii. Nic.
Bardziej z wyzwania niż z przekonania, Sarash wkłada całe ramię do
paleniska. Niewrażliwa na ciepło płomieni, zaciska pięść i podpala przedramię.
Wreszcie ogień odzyskuje swoją żywotność.
"Faworytko?”
Sarash odwraca głowę w kieunku Ethella, który właśnie przybył z
Orabelem u boku. Przez panoramiczne okno zauważa, że sterowiec znowu traci
na wysokości. Klify, które chronią Plenition, ukazują swoje ostre skały, trzeba
natychmiast znaleść wyjście z sytuacji.
" Dobrze, że jesteście. Cóż, posłuchajcie mnie, jeśli nic nie zrobimy,
rozbijemy się za sekundę. Wchodzę do paleniska i ożywiam je od wewnątrz.
Ethell, upewnij się, że całe to miejsce nie stanie w ogniu. Ty, Orabel, zajmij się
balastami, gdy tylko ciśnienie powróci. Zrozumiano?”
Dwaj mężczyźni zajmują swoje pozycje bez dyskusji. Sarash zastanawia
się przez chwilę nad poszerzeniem otworu, żeby nie musiała wciskać się do
pieca. Mogłaby z łatwością stopić niektóre ogniotrwałe cegły, choć zostały
wykonane tak, aby wytrzymały ogień – jest w stanie wytworzyć ciepło,
dorównujące Galanie, gdyby tylko chciała. Rezygnuje jednak, nie ma na to
czasu. Klify sę coraz bliżej i bliżej. Jeżeli jakiś wartownik podniesie alarm,
panika, na sterowcu, rozprzestrzeni się w ciągu kilku minut; powinna bać się
czegoś innego, niż nadwyrężenia mięśnia.
Nie wspominając o tym, że po raz pierwszy nie jest pewna, czy może ufać
we własne moce.
Sarash zaciska usta i wpada do paleniska, nie zwracając uwagi na
płomienie, przeganiając strach o to, że jej magia może ją zawieść.
Za otworem może z łatwością wyprostować się, mimo jej dużego wzrostu.
Piec otula ją swoim paleniskiem, płomienie liżą jej skórzaną zbroję, dym otula
jej nozdrza złożonymi zapachami, fale ciepła sprawiają, że jej warkocze,
zebrane w gruby kucyk, tańczą,. Płomienna kąpiel ożywia ją, galwanizuje.

Odrzuca na pół spalone kłody, żeby zrobić sobie miejsce na środku
kominka. Kłody trzeszczą z oburzenia, że ktoś je niepokoi, wyzwalając deszcz
gniewnych iskier, ale nie mają wyboru i muszą ustąpić miejsca Faworytce.
Sarash rozkłada nogi, opiera otwarte dłonie o podłogę. Wdycha resztki
tlenu, jak nauczyła się robić to w sercu wulkanów Herkulanum, sprawia, że
śpiewa w jej gardle zaśmieconym fumarolami. I staje się słońcem.
Dosłownie.
Jej wewnętrzny ogień zintensyfikował się w oślepiającą pożogę, podczas
gdy jej zaklęcie wymyka się spod kontroli.
Wydawało się przez chwilę, że magia traci na sile, teraz wylewa moc,
która przeraża nawet Faworytkę.
Na zewnątrz, Ethell krzyczy ze zdziwienia. Zaciekle walczy, by
zablokować wymiociny płomieni, które emanują z najmniejszej szczeliny
między cegłami. Ma wrażenie, że ogień do niego przemawia, szepce mu
obietnice wiecznego ciepła i absolutnej wolności, w której może się bez końca
wygrzewać. Kusi czarownika, by pozwolił mu uciec, by podjadać to wszystko...
Gdyby nie był ze szkła, Nieposkromiony, zostałoby już pochłonięty przez ogień.
Włosy Ethella zamieniają się w pochodnię, zaczyna się palić. Sarash nie
może już kontrolować mocy swojego zaklęcia. Orabel manipuluje zaworami nie
po to, by zasilać balast, ale po to, by balony-żagle nie eksplodowały.
Nieposkromiony wznosi się tak wysoko, tak szybko, że trójka czarodzieji
ma wrażenie, jakby ważyli dwa razy więcej, zanim poczują się tak lekcy jak
pióra feniksa, gdy sterowiec znów zaczyna spadać.
„Ethell, co robisz? Chcesz nas zabić czy co?”
Przez otwarte drzwi Sarash widzi, że dołączyła do nich Honora. Super,
najpierw Velive, a teraz jeszcze jedna z uczennic Kalipsa.................zostanie
pośmiewiskiem Creuset.
Jeżeli ktoś przeżyje tę podroż.
Przez pomarańczowo-żółty blask własnych płomieni Sarash dostrzega, że
na zewnątrz migocze światło Galany, pochłonięte przez szczęki klifów, które
zajęły całą widoczną przestrzeń szklanego okna.
Rozbiją się.
Faworytka jest zdeterminowana. Za pomocą gardłowej inkantacji,
mobilizuje całą otaczającą ją pranę, jakkolwiek szalona by nie była. Połyka ją,
niczym połykacz szabli, by wyrzucić ją niczym wściekłego dżina. Wzmocnione
płomienie zmieniają kolor na niebieski, barwę najintensywniejszego żaru,
niczym kolor Rainara, drugiego słońcea Artellium, które jest widoczne tylko
przez pół roku.
Przed paleniskiem, Honora mobilizuje swoją własną magię. Strumień
wody gasi płonące włosy Ethella i zatapia ciepło z gorących zaworów, którymi
Orabel nadal manipuluje. Ładownia wypełnia się parą, stając się potwornie
gorącym piekarnikiem. Bez połączonych talentów czterech czarnoksiężniów i
dwóch arkhomów, statek powietrzny stopiłby się natychmiast.

Ale ich wysiłki się opłacają. Nieposkromiony wykonuje ostatni skok w
powietrze, o włos omija klify, których grzbiet z okropnym piskiem drapie
oszklone podłogi, po czym spada.
W dół niczym kamień.
Uniknęli zderzenia ze skałą tylko po to, by wpaść w fale potoku.
Honora wie o tym, że magia jest zdolna do nieprzewidzianych wyczynów.
A skoro potrzebny tu jest cud, postanawia przekroczyć granice swojego talentu.
Wodny wąż, wierny znajomy wróżbitki, materializuje się, owijając się
wokół jej ramienia. Otwarta paszcza, ostre kły, wąż gryzie jej dłoń w magicznej
jedności, którą kultywują oboje. Honora rzuca zaklęcie.
Zatoczka, w której z łatwością zmieściłaby się Nephthyda, jest częściowo
opróżniona z wody, będąc ofiarą nagłego odpływu w wiosenny dzień. Jęzor
wody unosi się w górę, na trzydzieści sążni. Wygląda jak morski smok unoszący
się z fal, by zmiażdżyć statek powietrzny w swoim pysku.
Nieposkromiony pędzi przez wodniste kły, z potężnym pluskiem przecina
czaszkę wodnego potwora i schodzi po wyciągniętej szyi. Ciśnienie jest taki
wielkie, że szkło w ładowni pęka, woda tryska przez pęknięcia i rozpryskuje się
po wnętrzach niczym woda ze strażackiego węża.
Sarash tonie nagle w parze, wrzącej wilgoci, która ją pali, chociaż
wczałśniej, płomienie pozostawiły ją bez szwanku. Instynktownie wyskakuje
przez drzwi kominka, przed ugotowaniem się. Zjeżdża po pochyłym dnie
ładowni i uderza w dziób, na wpół oszołomiona, woda wypełnia jej nozdrza i
usta. Kaszląc, na wpół wymiotując, próbuje się wyprostować, ślizga się po
mokrym szkle, dziko uderza kolczastymi podeszwami, aby znaleźć oparcie. W
końcu, udaje jej się wydostać z wody gromadzącej się wokół niej.
Ledwo uchodząc z życiem, spostrzega powierzchnię zatoczki zbliżającą
się w potwornym tempie, a w oddali widzi Plenition. Szybkość, nadzieja, że
wszystko dobrze się skończy, niezwykłość sytuacji, wszystko to sprawia, że
wybucha śmiechem na widok własnego upadku.
Nieposkromiony spada na powierzchnię wody ze złowrogim trzaskiem.
Kołysze się, protestuje i wreszcie się stabilizuje. Kontynuuje swój pęd w
kierunku Plenition, jakby dokładnie obliczył właściwy rozpęd, niezbędny do
osiągnięcia celu.
Są zbawieni. A Malkah dotarła bezpiecznie.
Przeżyła tę odyseję, podobnie jak cała załoga. Sarash czuje euforię, ale to
uczucie szybko się rozprasza.
Niczym kapryśna prana.

Rozdział 15.1
Tańczyć na wodzie

Wilgotna mgła kąpieli termalnych rozprasza się, ukazując Solis. Jej włosy
są niedbale upięte w kok, dyskretnie, jej twarz umalowana tylko fioletem jej
oczu. Pozbywa się ręcznika zawiązanego pod pachami i zupełnie naga,
wślizguje się do wody z wyraźną rozkoszą.
Nie wykazuje żadnego dyskomfortu, nawet w obecności Calypsa,
zanurzonego do połowy pasa przy brzegu basenu, z ramionami opartymi na
krawędzi. Wręcz przeciwnie, wydaje się tak spokojna, jak atmosfera panująca w
tym miejscu.
Wymieniając uśmiechy z Faworytem, Solis płynie na zewnętrzną krawędź
basenu, gdzie woda przelewa się i spływa w przepaść. Łaźnie termalne znajdują
się na górze zatoki, oferując, zapierający dech w piersiach, widok na Plenition.
Opary unoszące się nad gorącą wodą również się przelewają, okrywając klif
chmurą mgły. Wiatr w górnych warstwach atmosfery, przynosi świeżość, która
przyjemnie kontrastuje z ciepłym i parnym otoczeniem.
Dziesiątki sztucznych wodospadów zasilają łaźnie. Woda jest
podgrzewana wozdobnych umywalkach, podtrzymywanych przez marmurowe
posągi. Wśród nich, rzeźba niezwykle dobrze wyposażonego, przystojnego
mężczyzny, dumnie trzymającego w dłoniach swoją męskość; woda spada mu
na głowę i wypływa gorącym strumieniem z wyprostowanego trzonka.
„Po raz pierwszy Ogień wie, jak może się przydać…” – mówi Honora,
dołączając do nich.
Solis odwraca się, by wymienić porozumiewawcze spojrzenie z
wróżbitką, nie mogąc powstrzymać rumieńców na policzkach.
Łaźnie Plenitiona to słynny teatr , gdzie odbywają się sprośne imprezy i
orgie seksualne. To idealne miejsce dla Faworyta na spotkanie z Malkah,
ponieważ ma nadzieję, że zrzucio na niezdecydowaną mgłę, za którą się chowa.

Woda nie kłamie, to poezja splata ciała bez ładu i składu. Zachęca ludzi
do płynięcia z prądem, pozwalając na inwazję zanurzonych ciał, rozpuszcza tabu
i oczyszcza rozerotyzowane pragnienia. Woda to szczególny sposób kochania i
dawania siebie. Nikt się jej nie opiera.
Nawet Solis.
Jednak nie ma żadnej gwarancji, że Malkah nie weźmie udziału w tym
ruchu, czy to ze skromności, czy z ostrożności. Aby uniknąć wszelkich
incydentów dyplomatycznych, Calyps wbił sobie do głowy, że obecność
jednego z jego uczniów złagodzi w razie potrzeby atmosferę. Honora, ze swoją
tetniącą życiem aurą i orzeźwiającą otwartością, była idealnym elementem do
tego zadania.
Ostrożność, szybko wydaje mu się bezużyteczna: Malkah czuje się
swobodnie – fale, które wysyła są formalne. Niesłusznie się martwił.
Solis nie przestaje go zaskakiwać. Po raz piąty? od początku królewskiej
wizyty, pomylił się co do niej. Calyps jest tak zdumiony, że jego twarz się
zmienia – naprawdę, nie tylko w przenośni: jego szczęka wydłuża się, jego kości
policzkowe stają się mniej kanciaste, jego androgyniczna twarz topi się niczym
lodowiec. Jego nastrój odbija się na jego płynnych rysach. Cóż może być
bardziej naturalnego dla Faworyta Wody niż fluktuacje, niczym powierzchnia
morza, której barwa zmienia się w zależności od godziny lub pogody?
Legenda mówi nawet, że Calyps zmienia twarz za każdym razem, gdy
mruga oczami.
Faworyt daje się unieść wibrującej wilgoci basenu. Zazwyczaj, jego
olśniewające śnieżne oczy, sprowadzają otoczenie do akwareli, na której
wszystko byłoby zbyt rozrzedzone, a żywi i przedmioty rozdrobione
w wariacjach bladych kolorów.
Ta wada wzroku, charakterystyczna dla albinosów, nie jest jednak
przeszkodą: ma inne sposoby widzenia i odczuwania świata. Zamyka powieki i
otacza otoczenie sonarową pieszczotą, z jego dłoni wylatuje ultradźwiękowy wir
i nagle wszystko staje się wyraźne.
Linie ciala Honory, jej pośladki przyciśnięte do mozaikowej ściany,
muskularna pachwina mężczyzny nieco dalej, woda termalna, która muska szyję
Solis, plusk wody między jej piersiami, wszystko jest idealnie czyste. W nim,
przestrzeń utkana jest dźwiękami, zmysłowym koncertem, który słyszy tylko
on... poza Honorą.
Jak wygłodniała syrena, uczennica czaruje swoimi falami nawigatora
porwanego przez rzekę jej pożądania. Oczarowany Faworyt patrzy, jak wynurza
się z czystej wody, przezroczyste krople spływają z jej blond włosów w kolorze
truskawkowym, a jej stwardniałe sutki wystają z taflii wody. Podchodząc do
niego, zaczyna łapczywie pieścić ciało Calypsa, chciwie przygryzając jego
mięsiste usta. Intensywność jest namacalna, wibruje w basenie i w każdej
zawieszonej kropelce, wibruje w ciepłych oddechach, w drżącej wodzie jak
pełne zazdrości usta.

Solis obserwuje Honorę i Calypsa, odczytuje na ich twarzach nieskrywaną
przyjemność, zazdrości ich niskomplikowanego i nieskrępowanego pragnienia.
Zanurza się w wodzie, by lepiej rokoszować się tym wibracyjnym tańcem,
którego konwancje są jej obce. Czuje się trochę jak podglądaczka, nie mogąc
opszeć się pokusie się odczucwania tego, czego sobie sama zabrania.
Uncja wody rozcieńcza upojne wino rozkoszy, kiedy Calyps daje jasno do
zrozumienia, zbyt kwaśną kroplą w słonym potu, że przyszedł czas na
dyplomację, a nie na przyjemność. Sfrustrowana Honora odsuwa się w zwinnym
i łagodnym stylu, i opuszcza basen, jej mokre włosy spływają po dolnej części
pleców.
Przymkniętymi powiekami, Calyps sprawdza otoczenie. Nie ufa
pluskającym dźwiekom i rozmowom, woli polegać na swoich magicznych
zmysłach. Po pustych przestrzeniach, które tworzą się w wilgotnej atmosferze,
można łatwo rozpoznać, dziesięć osób, które znajdują się w inne basenach.
Honora oddaliła się, więc nie ma już nikogo w bezpośrednim sąsiedztwie.
Nawet osobista ochrona Malkah, w zbrojach i w pełnym wyposażeniu, pomimo
wilgoci, jest skupiona na pilnowaniu różnych wejść do łaźni.
Otwierając oczy, Calyps odkrywa, że Malkah ponownie zwróciła się w
stronę Plenition. Łokcie i broda oparte na wąskiej krawędzi, z ciałem
unoszącym się między dwoma prądami, omiata nadmorski kurort i jego
idylliczną panoramę – wydaje sie trochę mniej skupiona na krajobrazie, niż była
kilka chwil wcześniej…
Rozpiętymi palcami nakreśla przewrócone naczynie, rodząc mały wir,
który tworzy wodny dysk.
„Szkło powiększające” – mówi, delikatnie unosząc je w stronę Solis.
Dziękuje mu skinieniem głowy, po czym zatraca się w kontemplacji
odległego widoku.
Solis długo analizuje Ard Bohla, ogromną centralną wieżę, wysoką na
pięćset sążni, umieszczoną w samym centrum Plenitiona, imitującą kształt
zegara słonecznego. Z wierzchołka wieży wydobywa się strużka wody, która
otula nadmorski kurort w ciekłej skorupce, bańce opalizującej dzięki grze
światła na jej powierzchni. Patrząc z daleka, całość wygląda jak te magiczne
drobiazgi, którymi potrząsa się, by pył prany spadał na miniaturowy wystrój.
Niektóre skormniejsze konstrukcje, ulożone są jak kwietnik wokół
podstawwy Ard Bohla. Będąc najwyższą konstrukcją wzniesioną przez
człowieka w Artellium, wyższą nawet niż drapacze chmur w Mantris, wieża
obnosi się, swoją absurdalną wielkością, wobec otaczającego ją miasta.
Ogromne kolorowe stawy są zredukowane przez odległością, do prostych emalii
mozaiki. Jego ukwiecony wygląd wygląda jak wytworna dzielnica ocalona od
pospolitości świata, tło dla elitaryzmu , który nie traci czasu na zastanowienie
się nad powodem i celem swoich przywilejów.
„Doceniam, że pomagasz tym wszystkim apranidom.”

Wciąż pochłonięta widokiem, Solis mówi, nie oglądając się za siebie.
Calyps rozumie, że Malkah odwołuje się do wielu pozbawionych magii
Arkhaśńczyków, którzy dbają o utrzymanie tego miejsca. Nieszczęśliwych
ludzi, którzy nie mają żadnego daru do magii, ani środków, by pozwolić sobie
na tatuaż.
„Żałuję tylko, że muszą tak ciężko pracować, aby móc mieszkać w
Wodnej Arkhomie” – dodaje z dyskretnym grymasem, jakby musiała wypić
lekko torfową wodę.
Calyps łatwo identyfikuje nieczystość, która symbolicznie nie podoba się
Malkah: okazywana życzliwość ludzi Wody wydaje się być wyrachowana.
Mrugnięcie, zmiana wyglądu – delikatny uśmiech maskujący cierpkość
ukłucia. Po raz szósty.
Przechwytując te same obrazy, co Solis, Calyps obserwuje z kolei
apranidów, którzy poruszają się jak mrówki. Czyszczenie basenów i umywalek,
konserwacja tańczących fontann, mycie placu dużą ilością wody… tak wiele
zadań, które monopolizują setki rąk. Niektórzy, podają przechodniom przekąski
i napoje, ze swoich przyczep chłodzonych zintegrowanym obiegiem wody. Inni
zabierają turystów na pokłady łodzi wycieczkowych, które przecinają wodne
ogrody. Oprócz tego, że są wydajni, wiedzą, jak zachować dyskrecję, aby
spacerowicze mogli w pełni cieszyć się wizytą.
„Prawdą jest, że ta siła robocza jest bardzo przydatna dla prawidłowego
funkcjonowania Plenitionu, przyznaje Calyps. Jednocześnie, jeśli jest ich tak
wiele, to dlatego, że przyjmujemy je bez dyskryminacji, w przeciwieństwie do
innych znanych mi terytoriów. Czy popelniamy błąd, Wasza Miłość? Jak
myślisz, co jest bardziej moraln: zmuszanie ich do pracy na tyle, na ile są w
stanie, czy zmuszanie ich do szukania schronienia gdzie indziej niż tutaj?”
Ciało Solisa wibruje ze wstydu. Dla Calypsa jej reakcja jest tak widoczna,
jak chlupotanie na brzegu jeziora po nagłym odlocie kolonii białych flamingów.
Ciało ludzkie składa się w ponad dwóch trzecich z wody, emocje są tak samo
przezroczyste jak górskie źródło. Malkah szybko ukrywa swoje zmieszanie, ale
zbyt późno, by ukryć przyznanie się do niezdarności.
„Nie wiem – wyznaje Solis. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja nie pozwala
na proste rozwiązania,. Przynajmniej oferujesz jakąś alternatywę, w
przeciwieństwie do reszty Arkhańczykow, którzy nadal odrzucają FortGotensżów.”
Faworyt nie może się zdecydować: kim jest naprawdę Malkah, sprytnym
retorem czy naiwnym przywódcą? Pogłoski są sprzeczne, tym bardziej od czasu
koncertu w Nephthydzie. Myślał, że szybko wyrobi sobie własne zdanie na jej
temat, ale tak nie jest. Solis miałaby wszystkie cechy czarnoksiężnika Wody,
jest taka nieuchwytna.
Zaintrygowany, stara sie, głębiej rozszyfrować wysyłane przez nią echa –
delikatne, miękkie, otulające pluski, które maskują potężne, głębokie,

podziemne echa. Nie ma odwagi uciec się do natrętnej magii, wchłania więc
wiadomości, które przynosi mu wspólna woda basenu.
Koktajl jej płynów fizjologicznych jest Niesamowity. Przedstawia Solis
nie jako strumień, ani nawet jako rzekę. Nie, Malkah ma zalety wielkich rzek,
hartowany charakter tych dróg wodnych, które przenoszą cię wbrew wiatrom i
przypływom do oceanu.
Zatem, gdzieniegdzie pozostają niezdarne blokady młodości, śluzy z
masywnymi murami wątpliwości, meandry targane irracjonalnymi
pragnieniami. Ale marzy o tym, by być pogodną, przestronną, jak wielkie
jezioro przesiewające napływowe pokłady życia i sól łez płynących z gardła,
wakacyjnym kurortem, w którym dobrze jest żyć i gdzie każdy jest mile
widzianym.
Miejsce, dla którego nie znalazła jeszcze odpowiedniej lokalizacji…
Calyps jest przyzwyczajony do poruszania się między gatunkami,
nastrojami, uczuciami, akecptacją… Solis, wręcz przeciwnie. Wydaje się, że
ma problem ze znalezieniem stabilności, której szuka.
„Ta wieża, Ard Bohla, pyta Solisa, nie odrywając wzroku od lupy, czy to
ta, w której mieści się słynna wodna bilblioteka, prawda?
„Wasza Miłość jest dobrze poinformowana.
- Czy możesz mi ją pokazać?
- Z przyjemnością, niestety uroczysta kolacja niedługo się zacznie. Nadal
jesteśmy w łaźni i…”
Solis zwraca się do Calypsa z psotnym grymasem na ustach.
„Nie mów mi, że Faworyt Wody nie może się szybko wysuszyć.”
Śmieje się serdecznie. Jedno jest pewne: Malkah jest wyśmienita, jej
złożony i niuansowy smak jest w jego guście. Poza tym, jest szalenie ciekawy,
skąd pochodzi źródło tego pragnienia dla ich wodnej biblioteki.
Dotarcie do esplanady Plenitionu zajmuje im mniej czasu, niż wyobrażał
sobie Calyps. Trzeba powiedzieć na jego obronę, że żaden przywódca nie
zgodziłby się wystąpić publicznie bez odpowiedniego ubioru. Solis nie zawahała
się pokazać swojej naturalności. Prosta sukienka, włosy rozpuszczone i wciąż
falujące od przemoczenia, bez makijażu, z wyjątkiem świeżości cery, bez
biżuterii poza spontanicznym uśmiechem.
Calyps jest małym oszustem. Jest swoim własnym kamerdynerem i
wystarczy mu mrugnięcie okiem by być ubranym. W przeciwnym razie nie
zgodziłby się pójść za Solis.
Pod koniec dnia, najwięcej czasu zajmuje pokonanie esplanady
otaczającej Ard Bohla. Nie tylko jest ona szczególnie rozległa – w Plenition
wszystko jest ogromne i nieproporcjonalne – ale Malkah jest nieustannie
zaczepiana przez tłum odwiedzających. W odpowiedzi kreśli przyjazny gest,
uśmiecha się lub przyciąga spojrzenie, czasem przystaje by zamienić słowo lub
pocałować dziecko. Zwraca szczególną uwagę na apranidów, oszołomionych, a
czasem zawstydzonych, że są obiektem tak wielego zainteresowania. Poświęca

nawet czas na oglądanie z widzami wodnego baletu fontann, które sprawiają, że
strumienie wody tańczą i wirują, wyrzucając je tak wysoko, że wyparowują.
Jej przejście wzbudza wszędzie fale sympatii i ciekawości. Patrząc na
spokój i dyskrecję strażników w obliczu tego improwizowanego spaceru,
możemy wywnioskować, że nie jest to rzadkim zjawiskiem. Taka popularność
zachwyciłaby każdego czarnoksiężnika Wody, są tak bardzo spragnieni
uwielbienia i pochlebstwa.
Gdy przechodzą przez plac, Calyps ma mnóstwo czasu, by pochwalić się
architekturą Ard Bohla, mieszanką zuchwałości, geniuszu i szaleństwa. Wieżę
tworzy grupa sześciokątnych filarów, zlepionych razem niczym bazaltowe
organy zdobiące klify, oddzielające ocean od wulkanów Herkulanum. Wieża
zwęża się stopniowo, gdyż sześciokątne kolumny zatrzymują się na różnych
wysokościach, aż do szczytu, gdzie zostaje zredukowana do pojedynczego
filaru, który zwisa nad Plenitionem, dominując nad światem. Kopuła tryskającej
z niej wody, jest ledwo widoczna, mimo że obejmuje kurort, niczym misa
postawiona na niej do góry nogami.
Taka konstrukcja nie mogłaby istnieć, gdyby była wykonana z metalu i
szkła, podobnie jak budynki Mantris. Dlatego Ard Bohla składa się w całości z
wody, która pulsuje z tak dużą prędkością, że staje się lita. Ściany i podłogi są w
kolorze koralowym – żywa farba, która zapobiega przejrzystości i refleksyjności
wody – wewnętrzne powierzchnie są odizolowane cienką warstwą nieruchomej
wody. W przeciwnym razie nie można by było niczego dotknąć, a nawet po
niczym chodzić. Dlatego właśnie, Ard Bohla stał się pałacem z najbardziej
ekskluzywnymi i najdroższymi pokojami w Arkhantii.
Drugą zaletę wyjątkowej konstrukcji wieży, Calyps zachowuje dla siebie.
Wrażliwi na ich naturalny żywioł, wróżbici wiedzą, jak w łatwy sposób zadbać
o utrzymanie budynku. Potrafią śledzić liczbę osób w środku i rozpoznać ich po
kroku. Potrafią zebrać najdrobniejszy pozostały płyn - pot, mocz, wydzieliny –
by zgromadzić niesamowitą ilość informacji.
Faworyt już wcześniej, potwierdził Solis, że Ard Bohla jest gospodarzem
wodnej biblioteki. Utrzymał jednak w tajemnicy to, że Ard Bohla jest wodną
biblioteką.
W końcu Calyps, Malkah i jej strażnicy docierają do celu. Delegacja
wspina się po kilku schodach prowadzących na dziedziniec wieży w kształcie
kwiatu lilii wodnej. Calyps wprowadza ich do jednego z sześciokątnych filarów.
Wchodzą na platformę, która jest bardziej kolorowa niż rafa koralowa.
Wokół nich tworzy się pęcherzyk powietrza i nagle są wystrzeleni przez
strumień równie potężny, co cichy, który stopniowo przyśpiesza, aż osiągnie
zawrotną prędkość.
Surrealistyczne piękno tego miejsca sprawia, że zapomina się o
technicznym wyczynie.
Plenition stopniowo odkrywa się przed nimi, etap po etapie. To tak jabyś
był w sklepie jubilerskim, przed uśmiechniętym jubilerem, który wyjmuje jeden

po drugim swoje skarby z kufra. Budynki o odważnych profilach, diabelski
młyn oferujący panoramiczny widok, galerie oświetlone fosforescencyjnymi
glonami i inne. Wszystko wydaje się magiczne i gigantyczne..... do tego stopnia,
że zapomina się o tym, że te ciekawostki można zobaczyć z najbardziej
imponującej z nich: najwyższej wieży na świecie.
Solis jest oczarowana, świadczy o tym pot, który subtelnie pokrywa jej
dłonie, czoło i pachy. Oczarowana, trochę zaniepokojona, ale wciąż pożerana
przez ciekawość.
„Rozumiem teraz, jak stał się możliwy cud Plenitiona” – powiedziała, gdy
dotarli do połowy drogi. Strumienie tych fontanny rysują ciągle zmieniające się
glify, podobnie jak te , ktoóre chronią Neftydę, prawda?
„Dokładnie, Wasza Miłość. Byłabyś doskonałym Czarnoksiężnikiem
Wody.”
Solis nawet nie ma pojęcia, jak bardzo jest szczery...
Opuszczają platformę na sto dwudziestym czwartym piętrze. Tu znajduje
się jedno ogromne pomieszczenie. Jego strop wznosi się na piętnaście sążni, a
ściany są w jednej płaszczyźnie z zewnętrznych murami samej wieży.
Ta ogromna przestrzeń jest w całości poświęcona wodnej bibliotece.
Dziesiątki magów-uczniów, dziewcząt i chłopców ubranych w te same
szaty nowicjusza, spacerują po okolicy. Z oczami trzepoczącymi od jednego
szczegółu do drugiego, Solis prawie uderza w studentkę, której głowa zamknięta
jest, w wytłumiającej hałas, wodnej bańce. Uczniowie robią notatki na płynnych
tabletkach, na których para jest przekierowywana w perełkowe symbole.
Solis wraz ze swoją grupą, przechodzi od biurka do biurka, które są w
kształcie unoszących się w powietrzu meduz, z bukietem falujących macek
znajdujących się w zasięgu ręki – królowa, zachwycona, bawi się przeczesując
je palcami,. Ponieważ tutaj, w wodnej bibliotece, kartki nie są z pergaminu,
księgi czarów zostały zastąpione fiolkami.
„Woda jest organem pamięci”, wyjaśnia Calyps. Oczy Solis b6yszcz1 z
podziwu. Deszcz, śnieg, dno jezior, rozbryzgi oceanu… wszystkie te formy,
które przybiera woda, przechowują wspomnienia żywych istot, zachowując
najmniejsze ślady wiedzy roślinnej, zwierzęcej i ludzkiej.
„Artellium to biblioteka z otwartym oceanem, my jesteśmy jej
archeologicznymi skrybami – powinnienem chyba powiedzieć, jej
wodoarcheologami… – a te fiolki są owocem naszej pracy. Każda z nich
zawiera wodę naładowaną wspomnieniami, które są analizowane, etykietowane
i klasyfikowane.”
Malkah pochłonięta jest przezroczystym meblem, w którym rozłożone są
setki butelek, w porządku chronologicznym. Ma się wrażenie, że jest nieobecna,
drżącym palcem przegląda część poświęconą Wojnie Bohaterów, nie mając
odwagi, by ją dotknąć.

Calyps kontynuuje, zwracając jej uwagę na coś, co wygląda jak żyrandol
– każdy diament jest w rzeczywistości krystaliczną fiolką, droższą niż
jakikolwiek klejnot, ze względu na wiedzę, którą zawiera.
„Fiolki, które widzisz tutaj, w tej sekcji, są jeszcze cenniejsze. Każda z
nich zawiera bowiem płyn, hojnie ofiarowany przez erutydę, uczonego,
geniusza, z rożnych środowisk, którzy upoważnili nas do zachowania ich
wiedzy.
- To niezwykłe…” mówi prozaicznie Solis.
Ale niewidzialna mgiełka jej śliny, ujawnia Calypsowi fascynację, której
nie potrafiłaby wyrazić słowa.
„Czy rektorka, Lith Agram, jest jednym z twoich sponsorów?”, pyta
Malkah.
- Oczywiście.”
Calyps ukrywa dołek na brodzie, który zdradza jego satysfakcję. Więc o
to chodzi Solis! Nie starożytny sekret jej rodu, ale stara księga zaklęć związana
z jej obsesją na punkcie ósmego terytorium. To wiele mówi mu, o jej związku z
Rzeźbionym Tronem.
Faworyt prowadzi Solis do wiszącego biurka, z którego zwisa listowie
kolorowych butelek.
„Darowizna z posoka, pobrana z rany w prawej kostce, powstałej podczas
trzeciej kampanii wykopaliskowej w Riftcie. Z rany, która nigdy się nie zagoiła
i została uznana za nieuleczalną przez Creuset.”
Calyps odczepia delikatnie pojemnik z pulchnym wybrzuszeniem,
sprawiając, że żółtawy płyn, który zawiera, buja się.
„Czy mogę się z nim zapoznać ?”, pyta Malkah wyciągając rękę.
"Rzecz w tym, że... Czytanie wymaga magicznej wiedzy o Neura, Wasza
Miłość."
– Mogłabym rownież powąchać, widziałem, jak niektórzy twoi uczniowie
to robili.
„Ale... Malkah, to ropa!”
- Uczenie się nie zawsze jest zabawne.”
Mruganie powiekami, zmiana wyrazu twarzy.
Calyps podaje fiolkę, oszołomiony. Poczym zmienia zdanie, jego ramię
zablokowane zostaje jasnością umysłu.
„Nie martw się, Faworycie, nie wypiję tego.”
Solis chwyta butelkę, uruchamia rozpylacz, który ją wieńczy i głęboko
wdycha. Gęsty płyn pokrywa jej nos kroplami lepkimi jak miód. O dziwo nie
ma żzadnego zapachu – i na szczęście.
Pozwala, by płyn pokrył jej błony śluzowe i przekazał jej swoją wiedzę.
Nie posiada żadnej magicznej erudycji, a Neurę zna jedynie z imienia. Z pięciu
przekonań, to właśnie to które pozwala interpretować elementy i ich znaki, jak
np. odczytywanie aury wróżbitów. Jest absolutnie przekona, że w tym maleńkim

wdechu znajdzie odpowiedzi, których szuka. Nie rozwiązania, jeszcze nie, ale
jakąś wskazówkę.
Powieki zamknięte, zrelaksowane ciało, pozwala zanurzyć się w swoich
doznaniach, pływając w przeszłości jak po dnie jeziora, uważając, by nie
wzburzać błota, by woda pozostała jak najczystsza.
Wreszcie odczuwa dyskretny prąd, strumyk, który śpiewa słowa, które tak
bardzo chciała usłyszeć.
Kiedy Lith Agram napisała swój słynny traktat o ósmym arkhomie –
wspomniany przez Alokaha z Orkunionu podczas ostatniego soboru – rektorka
rzeczywiście stwierdziła, że nie znalazła żadnego śladu magii na starożytnym
terytorium Solona. Tak przynajmniej interpretowano jej prozę. W
rzeczywistości, Lith Agram nie chciała odnotować braku magii. Wyznała, że nie
potrafi określić, jaka magia naprawdę działała na obszarze Solona.
Co wszystko zmienia.
Kiedy Solis otwiera oczy, przesiąknięte emocjami, staje twarzą w twarz z
Calypsem, który bacznie ją obserwuje.
Mrugając.
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Najtrudniejszą rzeczą dla strażnika, jest zachowanie niezbędnej czujności
w każdych okolicznościach i stałego napięcia, które nieuchronnie słabnie.
Szczególnie niewdzięczną częścią jest to, że podczas gdy osobiste służby
bezpieczeństwa nigdy, przenigdy nie mogą, nawet w najmniejszym stopniu,
stracić czujności, zabójca musi tylko dokonać jednego, odizolowanego czynu.
ValRed napina i rozluźnia mięśnie bez poruszania kończynami. Jest to
stara technika unikania skurczów, gdy pozostaje się w ciągłym bezruchu.
Towarzyskie kolacje zwykle trwają w nieskończoność, przygotowuje się na to,
że będzie musiał długo czekać.
Stoi za Malkah, siedzącą przy głównym stole z Aureliuszem i
Faworytami. Ruby i Hanzo znajdują się w dalszej części sali, osłaniając ich od
innych stołów, rozsianych po całej powierzchni, sto-pięćdziesiątego-piątego
piętra. Ronan stoi na poziomie ogromnej arkady, która wychodzi na wiszący
taras, dysk o średnicy pięćdziesięciu metrów, z widokiem na przepaść. Jego
czujny łuk jest przygotowany na każdy atak z zewnątrz.
To miejsce to koszmar do ochrony: zbyt wyeksponowane, by objąć
wszystkie kąty, zbyt wysokie, by szybko się ewakuować, zbyt zatłoczone, by
wszystkich obserwować.
Głównym zagrożeniem jest Aureliusz. ValRed nadal nie może go
rozgryźć i jest przekonany, że Malkah nie jest wystarczająco ostrożna wobec
Fort-Gotensa. Jest to dziwne, ponieważ zwykle wykazuje się wielką
przenikliwością. Postara się być czujny za nią.
Kapitan dyskretnie wyciąga przed siebie ręce. Wygląda na to, że chce
trochę rozluźnić ramiona, ale w rzeczywistości przesyła dyskretne sygnały
Rubiemu, jego palce rysują nieuchwytną choreografię.
Stół nr 5. Ocena poziomu zagrożenia.
Jest tam małe zamieszanie, ton się podnosi. Zapewne goście są pod wpłwem
alkoholu, ale najlepiej sprawdzić, czy to nie jest początek dywersji.

Ruby powoli zbliża się do swoich celów, równie dyskretnie jak służba
sprzątająca trzecie danie główne. Jeszcze dwa desery i cały ten cyrk wreszcie się
skończy.
Wojowniczka szybko składa raport, naśladując litera po literze imiona
protagonistów, dla których nie mają z góry określonego znaku.
Spór między E.T.H.E.L.L i H.O.N.O.R.A. Zaangażowani Arkhańczycy.
Poziom zagrożenia: 2/5.
Ruby korzysta z systemu poziomów alertu wyuczonego w Mantris, tym
lepiej – ten używany w Arkhantii, oparty na nutach, jest niezrozumiały.
Ponieważ cała gama podejrzeń wskazuje na spisek, ValRed ponownie
ocenia niebezpieczeństwo na 3/5. Nie znalazł żadnego konkretnego dowodu, ale
jest pewny swojego instynktu: coś się dzieje. Zastanawia się nad ewakuacją
Malkah, do diabła z deserem.
Temat sporu?
Która magia była początkiem, Ogień, Woda czy Światło.
Oceniając motyw dziecinnym, Ruby nie doceniła niebezpieczeństwa.
Czarnoksiężnicy mają obsesję na punkcie pochodzenia magii, a każdy arkhome
domaga się jej ojcostwa. Ten rodzaj debaty wymyka się spod kontroli, raz na
dwa razy. Ponowna ocena zagrożenia: 4/5. Ewakuacja.
„Ponieważ zgodnie z tradycją Tron otwiera bal… Aureliusz, czy zechcesz
zatańczyć ze mną ten pierwszy taniec?”
Solis wstaje, wyciąga rękę w kierunku Aureliusza, która wydaje się
zaskoczony.
Podobnie jak ValRed.
Gladiator otrząsa się szybciej niż kapitan. Wyciąga rękę i wsuwa ją pod
dłoń Malkah. Para udaje się na wiszący taras, za nimi podąża ValRed ukrywając
swoją frustrację bezkompromisowym profesjonalizmem. Ruby zostaje, by
obserwować niespokojny stół, podczas gdy Hanzo, podąża za parą pozostając w
oddali i podwajając swoją czujność. Na poziomie arkady, która otwiera się na
zewnątrz, Ronan chwyta jednocześnie trzy strzały, gotów by wyciągnąć je z
kołczanu przy najmniejszym niebezpieczeństwie.
Przechodząc przed orkiestrą, która animuje wieczór, Solis prosi ich o
zinterpretowanie Ballady o Argylu i Moraynie, słynnej popularnej melodii. Prosi
jednak o „bardziej stonowane” tempo, by użyć jej słów – wskazuje muzykom
rytm pstrykając palcami.
„Wiesz, jak tańczyć ze śmiercią, Aureliuszu – dodaje, tak by nikt jej nie
słyszał, nikt poza ValRedem. Teraz zobaczmy, jak tańczysz z królową.”
Dyskretnym gestem, Malkah wskazuje kapitanowi swojej straży, aby nie
szedł dalej, po czym para przekracza arkadę i znajduje się na zewnątrz Ard
Bohla. Taras, wznoszący się na wysokości trzystu sążni, to kolejna
ekscentryczność, którą należy przypisać Plenitionowi. Wygląda jak krążek,
którym gigantyczny dyskobol rzuciłby w wieżę i który wbiłby się w ścianę
niczym topór w pieniek. Miejsce to robi jeszcze większe wrażenie, ponieważ

podłoga jest wirem zestalonej wody, którą czarnoksiężnicy celowo postanowili
pozostawić przezroczystą. W środku już dawno zapadłej nocy, pod
przezroczystym niebem, Solis i Aureliusz wydają się unosić wśród gwiazd.
Nie ośmielając się do nich dołączyć, ValRed sprawdza tylko, czy
Aureliusz nie próbuje niczego głupiego.
Dwójka tancerzy zamienia kilka słów, po czym rozdziela się i każdy z
nich udaje się na przeciwległy koniec tarasu.
Zaczyna się muzyka. Pulsacja litofonów przybiera dokładnie taki sam
rytm, jaki zasugerowała Malkah.
Z lewej strony, Solis przesuwa się w kierunku środka sceny, w taki
sposób, że tkanina jej sukni marszczy się i wiruje – zdziwieni widzowie
odkrywają, że tak naprawdę ma na sobie spodnie z bardzo szerokimi
nogawkami, których materiał ciasno przylega do kostkek, tak by zbytnio od
nich nie odstawał.
Po prawej stronie, Aureliusz posuwa się w szeregu ślizgających się
kroków, z wyprostowaną klatką piersiową, wyglądając naturalnie, mimo że,
kontroluje swoje najdrobniejsze ruchy.
Kiedy spotykają się w centrum, zastygają twarzą w twarz. Splatają palce
dokładnie w momencie, w którym okaryny i dzwonki dodają swojego głosu do
rytmu perkusji.
Jej dłoń obejmująca jego ramię, jego ramię owinięte wokół jej talii. Robią
pierwszy krok, on nogą do przodu, ona nogą do tyłu. Idealnie zsynchronizowany
obrót, pięć kroków twarzą w twarz, ramiona uniesione ku niebu, by obrócić
Solis, jeszcze trzy kroki z jego klatką piersiową na jej plecach.
W orkiestrze, oud i lutnia śpiewają wraz z pozostałymi instrumentami,
zamieniając taniec w kawalkadę.
Solis i Aureliusz tworzą teraz jedno ciało z ośmioma doskonale
skoordynowanymi kończynami. Nie chodzą, pysznią się i tańczą, z taką samą
energią, jak i elegancją. Kręcą się, nagle zastygają w delikatnym ruchu tkaniny
okrywającej nogi Malkah, by natychmiast zacząć od nowa z podwójnym
impulsem.
Jeśli istnieje pojęcie osmozy, to jest to określenie tego tanecznego duetu,
którego ciała są jednym. Elegancja ich koordynacji flirtuje z czymś więcej niż
perfekcją, wibrują razem, drżą zgodnie, cudownie zwiewnie, ich kroki stają się
coraz lżejsze.
Zajmują całą przestrzeń, przechodzą z jednej strony tarasu na drugą,
ocierają się o pustkę, której nie chroni żadna barierka, chodzą od gwiazdy do
gwiazdy po nocnym niebie.
Nie są w rytmie, oni są rytmem.
Tancerze rozdzielają się podrygując, potrzebują szybkiego wytchnienia.
Solis, w wibracjach materiału, zbliża się do łuku otwierającego wejścia do sali,
wysyła uspokajający znak do ValReda, wzywa gosści do oklaskiwani orkiestry.
Rozpuszcza swoje włosy, które swobodnie spadają na jej ramiona. Tuż za nią,

Aureliusz pozbywa się swojego napierśnika – tańczył ze zbroją! – którą
teatralnie wyrzuca w przepaść. Jego koszula z głębokim dekoltem odsłania
klatkę piersiową, z diamentami potu między blond włosami.
Oboje uśmiechają się, zachwyceni odkryciem takiego cielesnego
współudziału. Taniec wykracza poza pozycje społeczne i dodatkowo cementuje
królewską aurę ich pary.
Na sali, cichną wszelkie rozmowy, zastąpione przez szuranie krzeseł, gdy
odwracamy się i wstajemy, by lepiej podążać za arabeskami tego, pełnego
wdzięku, duetu. Spektakl nie jest akademicki i dla niektórych obserwatorów,
brakuje w nim szacunku zarówno dla etykiety, jak i dla dobrych manier. Ale tak
bardzo podkreśla symbiozę tancerzy i muzyki, że skłania do uważnej ciszy.
Ale para jeszcze nie skończyła. Podczas, gdy Solis nadal dopinguje
orkiestrę, Aureliusz powoli do niej dołącza. Nadchodzi moment, w którym
chóry rozpoczynają diafoniczny i gardłowy śpiew ballady, do której fletnie
Pana dodają lżejszej, krystalicznej nuty.
Aureliusz obejmuje Solis, przyciskając swoją klatkę piersiową do jej
pleców, zaczynają serię lekko przeskakujących kroków, kręcą się z uniesionymi
rękami. Potem, Solis wślizguje się za niego, prowadząc taniec i kręcąc swoim
partnerem. Ich rotacje, zbliżają ich niebezpiecznie blisko do przepaści, o którą
się ocierają, zanim zmienią kierunek, w hucznej wibruacji, ale bez drżenia.
Aureliusz zbliża się, Solis odpycha go dłonią położoną płasko na jego
mostku. On rozkłada ramiona, ona kładzie ręce na jego, ich kończyny trzepoczą
w synchronicznych falach. Ich gesty naśladują niemożliwą miłość Argyla i
Morayny, z niepokojącą szczerością, która nie umyka nikomu. Hannibalowi
mniej niż komukolwiek.
Zbliża się wielki finał. Aureliusz wkłada jedną rękę pod szyję Solis, drugą
wsuwa za jej jędrne biodra, klęka na jedno kolano i pomaga swojej partnerce
zrobić gwiazdę, jej głowa ociera się o ziemię, nogi sięgają nieba, otulone
bufiastymi spoodniami, które nadają im zaskakującą objętość.
Tak pełen wdzięku jak paw wachlujący piórami ogona na pokazie
godowym.
ValRed wyobraża sobie, że Malkah skręci sobie kark, wstrzymuje oddech,
poczym wzdycha, gdy ląduje na nogach z taką samą łatwością, jakby schodziła
po schodach.
Z jednym kolanem wciąż na ziemi, Aureliusz dwukrotnie obraca Solis,
zanim wpadnie w jego ramiona, kładąc się plecami na ziemi. Ich spojrzenia
utkwione w sobie, jak miecz w skale, praktycznie już legenda.
Para utrzymuje chwilkę tę pozycję, aby zaznaczyć swój finał, poczym
wstaje, muzyka i śpiewacy milkną.
Partnerzy salutują publiczności ostatnią arabeską, zamieniając mżawkę
oklasków w prawdziwy grzmot.
ValRed słyszy wybuchy błyskawic w burzy aprobaty, dysonansowe głosy,
które wolałyby mieć właściwą królową niż tancerkę, które widzą wiatrowskaz

wymykający się spod kontroli tam, gdzie woleliby stały kurs, które opłakują
zbyt śmiałą choreografię i niefortunny wybór pospolitego partnera… Zamiata
wzrokiem tłum, wyłapuje dysydentów, zapamiętuje ich nazwiska, obserwuje ich
poczynania.
Na szczęście, większość gości jest pod urokiem. Wiwaty podwajają się,
gdy obrazy z przedstawienia są wyświetlane na ogromnej wodnej kopule
otaczającej Plenition. Talent Solis i Aureliusza znajduje ekran współmierny do
ich umiejetnosci.
Kiedy Lantana zbliża się do pary, wszyscy, ValRed pierwszy, wyobrażają
sobie, że Arkhona przybywa im pogratulować. Ubrana w zieloną płachtę, z
twarzą ukrytą głęboko w kapturze z puchu Lify, z niewidocznym wyrazem
twarzy.
Zbyt późno zauważa, Ruby, która pozostała przy stole Honory, Ethella i
pozostałych Arkhontów. Jej ręce są zaciśnięte na rękojeści jej sierpów, gotowe
by posłać je pędzące w kierunku celu. Musi rozluźnić ucisk, aby
zakomunikować swojemu kapitanowi, że czarnoksiężnicy poważnie się
rozgrzali, że należy się obawiać incydentu.
Lantana kłania się z szacunkiem przed Malkah.
„Wasza Miłość, zaszczyt nigdy nie był tak zasłużony. Więc tym bardziej
godne ubolewania jest to, że znalazłaś się w tak złym towarzystwie!”
Światło nie tylko wie, jak rzutować obrazy, ale także jak wzmacniać
dźwięki. Nikt nie przeoczył ani słowa z wypowiedzi Arkhony, chociaż jest
odwrócona plecami do reszty sali.
„Moim obowiązkiem jest oświecić cię o pochodzeniu twojego mistrza.
Aureliusz to Fort-Goten.”
Sala wybucha dudniącym koncertem zdumienia i oburzenia. ValRed
wyraźnie czuje, że jego protegowana znajduje się w tarapatach, że stara się
opanować swój gniew, znaleźć odpowiednie słowa. Rzuca mordercze spojrzenie
na Arkhonteę, której rysy, wciąż są ukryte pod zasłoną rewelacji.
Solis nagle sie odpręża, podejmuje decyzję. ValRed przesuwa ręce w
kierunku długiego miecza, który przecina jego plecy, gotowy na wszystko.
„Moim obowiązkiem jest cię uspokoić. Bylam tego w pełni świadoma”,
odpowiada Malkah wyraźnym głosem.
Mija Lantanę, kompletnie ignorując ją i zbliżając się do publiczności.
„Proszę wybaczyć Lantanie jej brak wizji. Aureliusz nie jest FortGotensem, jest Arkhańczykiem, tak jak wszyscy mieszkańcy Riftu. Tym, którzy
nie wiedzą, przypominam, że te teraz opuszczone ziemie należą do Solona,
dawnego ósmego terytorium Arkhantii. Dwadzieścia lat kruchego zawieszenia
broni, może łatwo wyjaśnić, dlaczego zapomnieliśmy o tym fakcie.”
Solis odwraca się, by stanąć twarzą w twarz ze swoją oskarżycielką. Ten
obrót sprawy porzucił łaskę na rzecz autorytetu.

„Jest to jednak niewybaczalne ze strony Światła. Powinna ona wiedzieć,
lepiej niż wszystkie inne arkomy: ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani
na jej powtórzenie.”
Lantana trochę nerwowa, nie pozostaje bez reakcji. Z rękami
przesuwającymi się w kierunku reękojeści swojej broni, ValRed powoli zbliża
się do Arkhonti, aż znajduje się w jej zasięgu.
„Moją rolą jest wyjawienie prawdy” – przypomina Lantana w cmentarnej
ciszy.
"Nie chodzi raczej o rzucenie światła?" na poinformowanie, niż na
plotkowanie?” .
Jak Malkah może nie czuć rosnącej wściekłości Arkhony? Jest tak
intuicyjna, dlaczego ciągle dokucza jej publicznie? ValRed przygotowuje się na
najgorsze, sparaliżowany obowiązkiem, który wymaga od niego reakcji bez
przyznania mu prawa do działanie.
Niestety jego miecz nie może nic zrobić przeciwko słowom.
„A co z twoją funkcją, Malkah? Dlaczego bierzesz udział w gali zamiast
karać sprawcę, który dowodził atakiem na Ścianę Kości?”
W mgnieniu oka, wizerunki Solis i Aureliusza na ogromnej kopule
Plenition, zostają zastąpione wizerunkiem młodego mężczyzny na pograniczu
świeżości młodzieńca i męskości dojrzałego mężczyzny. Jego piękną twarz
przecina blizna przesuwająca się po cybernetycznym oku.
ValRed nie daje się zwieść młodym wyglądem, ten Julian jest potężnym
wojownikiem – pomimo swojego młodego wieku, nosi swój bojowy
egzoszkielet z doświadczeniem starego żołnierza
Po raz pierwszy widzi tę twarz, a ponieważ nigdy nie opuszcza Malkah,
wie, że tak samo jest z Solis. Dlatego jako jeden z nielicznych na widowni,
przejrzał bezwstydne kłamstwo Arkhony.
„Chociaż ujawniliśmy ci jego imię już jakiś czas temu ”, mówi Lantana
oskarżycielskim głosem.
Tak oto, Światło miało kluczową informację, z którą nie podzieliło się
spontanicznie. Co gorsza, użyło go jako broni.
Można filozofować o skutkach przejrzystości, odpowiedzialności tych,
którzy milczą i motywacjach tych, którzy ujawniają wszystko. W tym
przypadku nie ma to znaczenia. Liczy się to, że teraz wszyscy wiedzą, że Solis
jest krucha, że tańczy jak wirtuoz, ale rządzi jak kulejący lider.
Już teraz Faworyci obserwują się, by dostosować swoją reakcję do reakcji
ich kolegów. Spełniają się najgorsze obawy ValReda. Spisek zagraża Solis.
Od niego zależy, czy się powiedzie, czy nie .
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> Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Konsultacje obywatelskie. Priorytet 4/5.
> Stworzenie metawersu poświęconego konsultacjom, sygn. CT429MS22/1638.
> Losowanie przeprowadzone.
> Persona wybrana z obywateli-akcjonariuszy jest automatycznie
przenoszona do dedykowanego metaversu.

+++
Krąg zewnętrzny, jest zarezerwowany do udzielania informacji
obywatelom-akcjonariuszom.
Persony zaczynają się materializować: najpierw stopy, potem reszta ciała,
od dołu do góry. Sylwetki pozostają na chwilę zawieszone, niczym granitowe
posągi, poczym ożywają w elastycznym ruchu.
Protokół przesyłania jest ściśle podobny do metawersów rozrywki – to
samo uczucie flirtowania z cyfrowym zaświatem, ten sam smak cyfrowej
wieczności – w celu zachęcenia obywateli-akcjonariuszy do wypełniania ich
obywatelskich obowiązków.
Wystrój odbiega jednak od zwykłych standardów graficznych. Wszystko
w metaversie CT4-29MS22/1638 jest ogołocone, surowe. Ascetyczne.
Na obrzeżach metaversu, wąski, lekko nachylony pas, o obwodzie
jednego kilometra, zarezerwowana jest dla Norii. Drugi, pas w kolorze
lazurowym, znajdujący się wewnątrz pierwszego i o bardziej stromym
nachyleniu, dedykowany jest influencerom. I wreszcie, pośrodku, uzupełniające
ogólny kształt tunelu czasoprzestrzennego, drzwi do głosowania z uspokajająco
ciepłym światłem.

Tysiące person idą w dół, każdy w swoim własnym tempie, bez zbędnego
pośpiechu –stosunek do czasu jest tak zoptymalizowany, aby wybrańcy spędzali
w metawersie zaledwie kilka sekund.
Aby wszystko było jak najbardziej jasne, Noria wyświetla na
gigantycznych hologramach informacje, z którymi trzeba się zapoznać przed
głosowaniem.
Pytanie: Jak uhonorować przychylność dyplomatyczną?
Przypomnienie oświadczenia: „Zaradzić okropnym warunkom, w których
wegetują tysiące Fort-Gotensów”
> Wniosek nr 1, tzw. „humanitarny”
> Wniosek nr 2, tzw. „bezpieczeństwo”
> Wniosek nr 3, tzw. „opłacalny”
> Złóż wniosek obywatelski
Te same nieprzetworzone informacje dla wszystkich i w tym samym
czasie.
Obiektywne dane. Subiektywni wyborcy.
Wolny pozostaje tylko tryb uzyskania wiedzy. Hołdowanie zasadzie
preferencji zmysłu – dotykowego, zapachowego, wzrokowego… – lub środka
przekazu – połączenia neuronowego, papierowej książki, dopalacza pamięci…
Jeśli chodzi o głosowanie, obywatele-akcjonariusze są wolni i równi w prawach
i obowiązkach.
Bez ekscentryczności, bez płatnych skinów, bez filtrów, bez
personalizacji przez SIT, tylko podstawowe funkcje: persony są
minimalistyczne, na podobieńswo metaversu. Wybrani są odpowiedzialni za
reprezentowanie populacji Mantris, a nie za obnoszenie się swoją osobliwością
dzieęki swoimi osobistymi wybora.
Obywatele, nie jednostki. Akcjonariusze, nie członkowie sekty.
Społeczeństwo zintegrowało ten rytuał w najgłębszych zakątkach ich
istot. Nieprzypominają sobie zbytnio, że wszelkie odstępstwa są sankcjonowane
miejscami straconymi w rankingu Krezusa.
Pracownicy zajmujący się ankietami, informacyjne roboty i Mantrix
krążą, by rozpowszechniać te same informacje. 1, przypomnienie wniosku
złożonego przez Malkah Solis, zarejestrowanego przez Intendenta w
Appologium. 2, szczegóły trzech wniosków zatwierdzonych przez Norię,
zgodnie z Prawami Synthii — trzema syntetycznymi prawami Sztucznej

Inteligencji. 3, możliwość zaproponowania dodatkowego wniosku,
pozwalającego na wyrażenie opinii przez zbiorową inteligencję.
W trakcie tego rytuału na żywo, wyświetlane są również dane wtórne, z
którymi można się zapoznać lub nie, jak kto chce: cena giełdowa, ewolucja
rankingu Kresuza, lista wybranych obywateli-akcjonariuszy, sposób wyłonienia
trzech zatwierdzonych wniosków, wyniki wcześniejszych konsultacje itp.
„Czy potrzebujecie dodatkowych informacji?”

+++
Środkowy okrąg, zarezerwowany jest dla akredytowanych influencerów.
Pobrano pakiet informacyjny, dostęp przyznany.
„Martwy vir! Co za nieszczęsna meta! Równie dobrze mógłbyś
spróbować rywalizować na starcie Kasselringu, na zasilanym akumulatorem
trójkołowym rowerze!”
Julian dobrze wiedział, czego mógł się spodziewać, mimo ton nie potrafił
opanować wstrętu. Wszyscy kochają MaRzenia, wystarczy tylko spojrzeć na
tysiące szwędających się ludzi, szczęśliwych, że tam są. On nie jest. Wirtualne
światy to pikselowe piekło. To, czego on chce, to żyć w raju doznań, w bólu,
który chłosta i policzkuje, w ukąszeniu wiatru przy prędkości 350 km/h, podczas
jazdy latającym motocyklem, poczuć strach w gaciach, bo jego trajektoria jest
zbyt ryzykowna, niech to zniszczy wszystko…niech zniszczy jego. Podnieca go
dreszczyk niebezpieczeństwa, prawie tak samo jak seks z Arhaxem. A
niebezpieczeństwo jest po prostu niekompatybilne z opcją „Koniec gry.
Przeładuj poprzednią grę?”.
Bez swojego skinu ICMM – Interfejs Ciało Mózg Maszyna– czuje się
nagi. Również powolny, pozbawiony mocy ultraszybkich pojazdów, do których
jest przyzwyczajony. Ale to cena, jaką trzeba zapłacić, aby wypełnić swoją
misję.
Julian uśmiecha się, cała frustracja nagle zanika. Arhax i on są w trakcie
dokonania wyczynu, jeszcze bardziej imponującego niż atak na Ścianę Kości.
Tym razem, nie planują ataku na Arkhantię, ale na demokratyczne podstawy
Mantris.
Julian nie jest jednym z wybranych, jego persona nie powinna się tu
znajdować. A jednak, będzie mógł wpłynąć na głosowanie, proponując czwarty
wniosek, w imieniu Robotyków. Dla czegoś takiego warto walczyć o aprobację
tego zgniłego, suchego i gładkiego metawersu, koszmaru bez tekstury.
Musi działać szybko. Jeśli Noria kiedykolwiek wykryje oszustwo i
wyśledzi sieć poza SITem, którą założyli z Arhaxem, nigdy się stąd nie

wydostanie. Zostanie zablokowany na całe życie w tej personie, bez możliwości
odnalezienia swojego ciała, dożywocie w więzieniu lodowatego banału,
mroźnego, napiętego do nieskończoności.
„Witaj obywatelu-akcjonariuszu. Reprezentuję Korporację Trantor,
związaną ze stylem technologicznym Genetyków. Pozwól, że pogratuluję tobie
twojego zoptymalizowanego genomu.”
Julian wpatruje się w influencera, który do niego podszedł. W jego
szorstką, niebieskoskórą personę – standardowy projekt zakodowany w
metaversie – który, bezbłędnie pokazuje jego statut: influencer nie znajduje się
tutaj, aby głosować, tylko po to, by przekonać wybranych do
wyselekcjonowania wniosku, którego on broni.
Zawsze może spróbować.
„Znasz Korporację Trantora?
- Tak, kiedyś myślałem, żeby tam pojechać.
- Naprawdę ? Opowiedz mi o tym.
- Po to by obciąć sobie jaja, ale wolałem je zatrzymać.
- I dobrze zrobiłeś. Mantris potrzebuje przystojnych ogierów takich jak ty,
aby utrzymać swój blask przy życiu.”
Gdyby ten nędzny skrawek stylenu wiedział, że jest kochankiem Arhaxa...
Julian nie może powstrzymać lekkiego uśmiechu.
„W rzeczywistońci, aby chronić Mantrian, Trantor wspiera wniosek nr 2.
Przysługa dyplomatyczna daje nam możliwość skuteczniejszego kontrolowania
granicy z Riftem. Niekontrolowana migracja zwiększa ryzyko chaotycznych
mutacji w środowisku genetycznym miasta-kontynentu Mantris. Nasza
odpowiedź? Testowanie-śledzenie-izolowanie każdego migranta, aby uzyskać
idealne miasto. Chcesz skonsultować nasz projekt?
- Przestań, nie męcz się.
- Czy jesteś już przekonany o tym co oferujemy?”
Julian rechocze, nosowym śmiechem, który zdradza jego, wciąż świeżą
młodość.
„Czy przynajmniej zgadzasz się z nami, że migranci stanowią poważne
zagrożenie genetyczne?
- Mam swoje własne rozwiązanie tego niebezpieczeństwa, jednym
kliknięciem: naciskając spust fazera.
- Promowanie przemocy jest mi zabronione.
- Nie masz szczęścia. Nie ma co się dziwić, że nienawidzę person.
- Muszę ci przypomnieć, że...
- Dlaczego marnujesz mój czasu, tchórzu! Twoje IQ jest niższe niż tych
wieśniaków Arkhańczyków, nie mogę w to uwierzyć! Podczas gdy ty poruszasz
swoimi bajtami zakłócając metavers, manipulując społeczeństwem, ja
zaproponuję jedyny możliwy wniosek, który powinien zostać poddany pod
głosowanie: skorzystać z dostępu do Riftu, aby po cichu odzyskać trisel. W ten

sposób, będziesz mógł kontynuować zasilanie twojej persona non grata o
pięknym niebieskim odcieniu muszli klozetowej.”
Poczym, Julian prześlizguje się przez influencera i kieruje prosto do
wewnętrznego kręgu, gdzie będzie mógł w końcu przedstawić swój wniosek.
Jeśli zostanie zaakceptowany, będzie musiał głosować ponownie, więc lepiej
skończyć z tym jak najszybciej. Mimo, że czas płynie tutaj wolniej niż w
prawdziwym życiu, Arhax będzie się martwił, jeśli będzie się ociągał, a gdy jest
niecierpliwy, staje się nieprzewidywalny.
Julian nie martwi się ujawnieniem swojego planu: ten metawers jest ściśle
poufny, zostanie zniszczony, po przeprowadzeniu głosowania. Nie będzie zapisu
żadnych wewnętrznych debat, to tajemnica kabiny do głosowania, nawet
wirtualnej. Więc może trochę odpuścić.
Poza tym naprawdę nienawidzi person.
+++
Pierwszym odruchem Camaka, po wejściu do metawersu konsultacji, było
klepanie się po jego łysiny. Stwierdził, że jest gładka, przyjemna w dotyku… i
ma normalny kształt.
Minęło tyle lat, odkąd jego głowa pokryta jest kapsułkami wypełnionymi
meditechami, że zapomniał o tym jak gładka jest skóra na jego głowie. Prawdą
jest, że jego implanty, zdolne do wstrzykiwania środków pobudzających
bezpośrednio do jego mózgu, bardziej przypominają erupcję pryszczy niż
najnowszą innowację meditechów. Ale Camak jest naukowcem, rodzajem
geniuszua – wielu powiedziałoby „szalony naukowiec”, co mu pochlebia –
efektywność wygrywa z estetyką. Poza tym, że jego nadmiernie pobudzony
mózg zniekształca jego czaszkę.
Gdyby częściej zanurzał się w MaRzeniach, odzyskałby głowę swojej
młodości, ale niestety nie ma na to czasu. Ma za dużo pracy. Podczas marzeń
nie zrewolucjonizuje technicznych stylów Meditechów. Tylko obowiązkowe
wezwanie do obywatelskiej ankiety, mogło skłonić go do wałęsania się po
wirtualnym wrzechświecie .
Martwienie się o jakiś dyplomatyczny drobiazg, który jest efektem gry w
piłkę, niekończące dyskusje na temat najlepszego sposobu poradzenia sobie z
Riftem.... to wszystko jest takie bezsensowne. Naprawdę ma ważniejsze rzeczy
do roboty...
Camak odczytał dane z Norii w trzynastu setnych sekundy. Wystarczył
szybki rzut oka, a jego doładowana hipermnezja zrobiła resztę. Te banalne
informacje są obrazą dla jego inteligencji.
Pytanie: Jak uhonorować przychylność dyplomatyczną?

Przypomnienie oświadczenia: „Zaradzić okropnym warunkom, w których
wegetują tysiące Fort-Gotensów”
> Wniosek nr 1, tzw. „humanitarny”
> Wniosek nr 2, tzw. „bezpieczeństwo”
> Wniosek nr 3, tzw. „opłacalny”
> Złóż wniosek obywatelski
Jak za każdym razem, kiedy musi głosować, zadaje sobie to samo pytanie.
Co najbardziej mogłoby wkurzyć Intendenta? Nic nie jest w stanie
zrekompensować zrujnowanej kariery, z winy tego nieudolnego polityka,
dlatego też, Camak wykorzystuje najmniejszą okazję by zrównoważyć szalę.
Do końca będzie zatruwać mu życie. Dzięki swojej pracy Camak wie, że
badania mogą być długie i wymagające. Zemsta też. Więc musi być cierpliwy.
„Obywatelu-akcjonariuszu, witaj. Reprezentuję Dzieci Riftu, SOAN,
Społeczeństwo Obywatelskie Akredytowane przez Norię. Na pewno słyszałeś o
naszej organizacji.”
Camak unosi brew – coś, czego zwykle nie może zrobić z powodu swoich
kapsułek umieszczonnych na jego czaszce – rozbawiony, robi to ponownie, dwa
lub trzy razy z rzędu. Persona, która do niego się zwraca, wygląda jak
chemiczny osad miedzi, niebieski i lekko papkowaty. Idiotyczne.
„Tak, potwierdza Meditecha.
- Naprawdę ? W jakich okolicznościach?
- Dopiero co.
- Ach... Oooo, fajnie. Wyjaśnię ci, dlaczego Dzieci Riftu wspierają
wniosek N°1.
- Z solidarności.
- Um..... tak. Solidarność jest ważna i...
- Pierwszeństwo dla edukacji, wynagrodzenie za zasługi, mobilność
społeczna, kwestia humanitarna.
- Absolutnie. Dlatego…
- Które moglibyśmy podsumować szybką rymowanką: wyższość bez
poczucia winy. Ale hej, jestem naukowcem, nie poetą.
- Dokładnie, bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Dla Dzieci Riftu, nie
jest to kwestia grania w paternalistycznego kolonizatora, ale danie FortGotensom środków, by stali się niezależni.
- W takim razie to nie Mantris, ale Arkhantia, która powinna się tym
zająć. Rift był częścią jej terytorium.”
Głos influencera zacina się, jak nieudana stopklatka przed wznowieniem.

„Potwierdzenie: Solon, dawny region Arkhantii, stał się Riftem po Wojnie
Bohaterów. Konsultuję się ze statutem SOAN, aby ustalić oficjalne stanowisko
Dzieci Riftu w podniesionej kwestii. Proszę czekać…
- Z pewnością nie, śmieje się Camak odchodząc.
- Proszę poczekać… "
Naukowiec ledwo zbliża się do obszaru głosowania, gdy wzywa go inny
influencer. Przyśpiesza więc kroku.
„Obywatelu-akcjonariuszu, dzień dobry, kontynuuje inny influenceur.
Reprezentuję korporację Niebieskich Snów, związaną z techstylem Meditechów.
Jestem zachwycony,że spotkałem kolegę.”
Camak zatrzymuje się i odwraca, i mówi z nutką pewności siebie.
" Wiesz kim jestem ?
- Oczywiście, że nie, anonimowość jest gwarantowana w tym metaversie.
Ale twoja smukła, sucha sylwetka, bez cybernetycznych dodatków i
krzykliwego egzoszkieletu, przypomina mi zwolennika mojego techstylu.
- Bo mam zbyt wstrętną gębę, żeby być Genetykiem, prawda?”
Tej głupiej personie udało się go zdenerwować. Wygląd nie jest
problemem, Camak nie przejmuje się tym. To za jego geniusz powinien być
rozpoznawalny. Tym bardziej w tym metawersie, tak podstawowym jak
kaustyczna soda.
„Czy znasz korporację Niebieski Sen?
- Tak, wysłałem tam moje papiery kilkanaście razy.
- Przykro mi, przepisy dotyczące prywatności, uniemożliwiają mi wgląd
w twoje akta osobowe, ale to dobra wiadomość.
- Bo nie zostałem zatrudniony przez korporację na skraju bankructwa? W
końcu się z czymś zgodzamy.
- Nie, nie słuchaj. Jako kandydat postulujący do korporacji Niebieski Sen,
jesteś z pewnością w stanie docenić znaczenie wniosku nr 3. Pomoc udzielana
Fort-Gotensom powinna odbywać się bez dodatkowych środków. Proponujemy
przemyśleć zarządzanie nadwyżkami produkcyjnymi w celu przekierowania ich
do Riftu. Dzięki temu Fort-Gotensi uzyskają dostęp do zaawansowanych
technologii, a miasto-kontynent poprawi swój bilans ekologiczny.
- Recykling skąpstwa w hojność..... to jest oryginalne. Dajcie podwyżkę
waszemu managerowi, musi być genialny.
- Dzięki ci w jego imieniu. Czy mogę liczyć na twój głos?
- Prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego Niebieski Sen tak uporczywie broni
tego wniosku… Może znaczne wydatki mogłyby skłonić Norię do rezygnacji z
dofinansowania Niebieskiego Snu, prawda? Już teraz, gdy jesteś pod ochroną
artykułu 101…, nowa porażka byłaby zbyt kosztowna.
- Nigdy oficjalnie nie potwierdzono, że Kurtis pracował dla Niebieskiego
Snu. Ta osoba nielegalnie zdobyła legendarny dopalacz, oczywiście bez
zezwolenia naszej korporacji.
- To powinniście zwolnić waszego szefa ochrony.”

Zasadniczo, Camak nie przejmuje się problemami Niebieskiego Snu.
Trzyma się swojej pierwotnej intencji: który wniosek naprawdę wkurzy
Intendenta?
„Hej, mam jedno pytanie: dlaczego zorganizowanie tej konsultacji zajęło
osiem dni? Co robili w Norii? Budowali ten metaverse piksel po pikselu?
- Nie mam dostępu do tych danych.
- Mówi, że nie ma dostępu do tych danych! A co w końcu on wie?
Intendent ma kłopoty i potrzebuje czasu. Po co, po co to wszystko. Ale
jak zwykle pociąga za sznurki pozostając w cieniu.”
To jego specjalność i nikt nie wie o tym lepiej niż Camak. I nie bez
powodu, to on był pierwszą ofiarą Intendenta.
Wówczas, Intendent zwał się Ezio. Był tylko nastolatkiem, który
marnował sobie życie – skąd Camak mógł wiedzieć, że zostanie rzecznikiem
Norii, z niemal nieograniczoną władzą?
Siostra Ezia była za to, błyskotliwą i osobą pochłoniętą ambicją,
kombinacją, którą Camak doskonale potrafił wykorzystać. Sathyne zgłosiła się
na ochotnika do jego eksperymentu, czego jej młodszy brat nigdy nie chciał
wziąć pod uwagę. Ale chciała posunąć się zbyt daleko i przedawkowała. Nie z
miłości do nauki, ale z miłości do swojej rodziny, nawet jeśli to unieważniłoby
eksperyment. Każdy wie, jak niebezpieczne jest emocjonalne zainwestowanie
się w protokoły eksperymentalne. Camak nigdy nie popełniłby takiego błędu...
Sathyne nie była więc tak błyskotliwa, za jaką się uważała.
W głebi duszy, jest mniej zły na Intendenta niż na jego siostrę, to przez
nią jego genialny pomysł nie doszedł do skutku. Jego plany dotyczące
doładowanego mózgu, jego marzenia o żywym Mantrix, hybrydowej perfekcji
organicznej i syntetycznej, trafiły do kosza, do recyklingu! Jego wspaniała
kariera w badaniach wojskowych wraz z nią; nowo wybrany Intendentem, zajął
się tym osobiście – i trzeba mu to przyznć, że wykonał dobrą robotę,
Nigdy nie znaleziono ciała Sathyne po jej lobotomii. Camak podejrzewa,
że Intendent udzielił schronienia swojej starszej siostrze, utrzymując ją przy
życiu w taki czy inny sposób. Jeśli rzeczywiście tak jest, to gdzieś w Mantris
pozostaje dowód na to, że Camak nie odniósł całkowitego niepowodzenia.
To i próbki in vivo jego dopalacza, którego wszystkie znane zasoby i dane
badawcze zostały zniszczone.
„Przekonałeś mnie, wykrzykuje naukowiec, gratulacje.
- Więc mogę liczyć na twój głos?
- W przypadku wniosku nr 1, tak.
- Jak to? Ale wniosek nr 1 jest najdroższy ze wszystkich, ten, który będzie
miał najpoważniejsze konsekwencje dla wszystkich korporacji meditechów!
- Racja, kontynuuje Camak, mówiąc do siebie samego. Jeśli Sathyne
jeszcze żyje, z pewnością musi być utrzymywana w stanie hibernacji przez całe
mnóstwo dopalaczy. Wywieranie nacisków na laboratoria meditechów zmusi

Intendenta do podjęcia ryzyka. I przy pierwszym błędnym kroku, pojawię się
ja.”
Nagle, dość optymistyczny Camak, podchodzi szybko do wewnętrznego
kręgu, tam gdzie wybrańcy przechodzą przez portale odpowiadające ich
ostatecznemu wyborowi.
Czwarty wniosek został już zaproponowany i uznany przez Norię za
wykonalny. Ma nadzieję, że nie będzie piątego. Nie chciałby, aby jego persona
została ponownie zmaterializowana w zewnętrznym kręgu, aby zacząć wszystko
od nowa. To jak maszyna stworzona do marnowania czasu. To jakaś
manipulacja. Camak ma inne rzeczy do zrobienia.
Ma niezwykle ważny eksperyment do przeprowadzenia i tym razem może
to być ten właściwy. Ten, który przyniesie mu uznanie jego kolegów. Ten, który
da mu możliwość gloryfikacji nauki, jego nauki i kto wie, rozwinięcie
następnego Legendarnego meditecha.
Stymulująca, dopingująca perspektywa, prawie taka samo jak zemsta na
tym zarozumialcu, Intendencie!
+++
Zgromadzeni w ślepym pokoju Konklawy – wieżowcu o wysokości
jednego kilometra, w którym mieści się Noria i jej Mantrix –, kilkanaście
programów analizuje CT4-29MS22/1638, aby zapewnić sprawny przebieg
głosowania. Ich głowy, znikają od samego czubka czaszki do kości
policzkowych, pod hełmem pokrytym antenami podłączonymi do sieci, jakby
pożerał ich od samych nóg, żarłoczny jeż. W permanentnych MaRzeniach, z
odsłonięty skalpami, dzięki czemu ich korę mózgową można bezpośrednio
połączonyć z Norią za pomocą implantów neuronowych, te kobiety i ci
mężczyźni reprezentują najbliższe wyobrażalne połączenie między człowiekiem
a maszyną. Półsztuczną inteligencję.
Te systemy obserwują wylosowanych obywateli-akcjonariuszy
przechodzących, jeden po drugim, przez portale do głosowania, które
przenoszą ich z powrotem do realnego świata.
W niecałe osiem sekund rzeczywistego czasu, kworum zostaje osiągnięte
i głosowanie zakończone.
> Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Konsultacje obywatelskie zakończone. Na pytanie „Jak uhonorować
przysługę dyplomatyczną?” Wyniki są następujące:
> Wniosek nr 1, zwany „humanitarnym”: 48,237%.

> Wniosek nr 2, zwany „bezpieczeństwem”: 10,248%.
> Wniosek nr 3, zwany „opłacalnym”: 23,904%.
> Wniosek nr 4, zwany „ekologicznym”: 17,611%.
> Żaden wniosek obywatelski nie został przyjęty po pętli sprzężenia
zwrotnego.
> Po analizie Norii, zgodnie z Trzema Prawami Synthii, w szczególności
na mocy pierwszego prawa wymagającego optymalizacji średniej długości życia
obywateli-akcjonariuszy Mantris, ostateczna decyzja jest następująca.
> Pomoc udzielona Fort-Gotensom będzie kwotą odpowiadającą 4,202%
pierwszego kwartyla rankingu Krezusa. W celu optymalizacji, w kilku punktach
Riftu zostaną otwarte stałe centra dystrybucyjne, zamiast wędrujących
konwojów przemieszczających się od wioski do wioski. Roboty zajmą się
logistyką, aby zapobiec ryzyku skażenia obywateli-akcjonariuszy (szacowany
wskaźnik strat robotów spowodowanych awariami w Riftcie: 32,173%, straty
uwzględnione w ogólnej przydzielonej kopercie). Kryteria sukcesu zostały
ostatecznie ustalone w następujący sposób:
> 1- pozytywna odpowiedź Fort-Gotensów na kwestionariusz satysfakcji
wyższa niż 50,001%.
> 2- pozytywne badanie opinii obywateli-akcjonariuszy powyżej
66,667%.
> 3- utrzymanie ramy budżetowej z maksymalnym autoryzowanym
odchyleniem standardowym wynoszącym 4,999% początkowego budżetu.
 4- czas trwania operacji krótszy niż 6,0 miesięcy.
> Koniec kryteriów sukcesu.
> Nazwa operacji: Atom.
> Hasło operacyjne: Bo solidarność jest niepodzielna.
> Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z personą Camille.
+++

> Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Konsultacje obywatelskie. Priorytet 4/5.
> Stworzenie
01042022/1826.
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sygn.

CT4-

> Losowanie przeprowadzone.
> Persona wybranych obywateli-akcjonariuszy jest automatycznie
przenoszona do dedykowanego metaversu.
Pytanie: Czy baterie kwarcowe powinny być płatne?
Przypomnienie oświadczenia: "Konieczne jest, by baterie kwarcowe były
płatne, aby ograniczyć ich użytkowanie i tym samym zapobiec ewentualnym
brakom?”
> Ruch nr 1: tak
> Ruch nr 2: nie
> Złóż wniosek obywatelski
> Wspólny kanał | @SSASUMARU ExSIT >
> Chyba są porąbani! Słyszałeś? Baterie ? Płatne?
> Nie? Ooo, tak? Fajny jest ten pomysł.
> Zwariowałeś, człowieku? To jest chaos!
> Co? Jesteś tak samo spłukany jak ja, prawda? Jeśli przejdą płatne
baterie, będziemy mogli przynajmniej sprzedać te, które mamy, aby trochę
zarobić szmalu.
> Nieeeee... No, nieee... nie można być tak głupim!

Rozdział 17
Elektryczność

„Więc zobaczmy… jak to działa?”
Fabro stawia kuchennego robota na blacie, klaszcze w dłonie, żeby
maszyna zareagowała, a potem, śmiejąc się z tej pierwszej porażki, zaciera ręce,
pełen entuzjastycznego zniecierpliwienia. Taki właśnie jest, zawsze gotowy,
energiczny, ciekawy świata, człowiek myślący raczej o rozwiązaniach niż
problemach. To jeden z powodów dla których Atale go poślubiła.
Małżeństwo – trwały monogamiczny związek zakontraktowany i
zatwierdzony przez samego Archiwistę – było to ich wspólną ekscentrycznością,
ich sposobem na publiczne pokazanie, że nie wierzą w gazowe relacje rodzinne,
które stały się normą w Mantris. Chcieli długoterminowego zobowiązania,
nawet jeśli ich znajomi , uznali ten pomysł za niepokojący czy zabawny.
Dwadzieścia lat potem i dwie córki, oni nadal są razem.
Manipulując kilkoma pokrętłami, doprowadzając maszynę do lekkiego
dragania i wywołując kolejny chichot z niego samego, Fabro bezmyślnie
podrapał się po brzuszku. No dobrze, nie jest już tym szykownym młodym
facetem, który, pewnego wieczoru, złamał serce Atali. Ale jego broda urosła i
stała się dojrzalsza, wydłużając jego podbródek w długi, zdecydowany szpic,
ten, który Onyx uwielbia zwichrzać – KatKa też, gdy była młodsza. Atale
uwielbia, gdy Fabro tarmosi ją i pociera jej policzki. Lub gdzie indziej...
„Spokojnie, szorstki brutalu, beszta go Atale, to precyzyjny sprzęt.
- Powiedz raczej, sprzęt bez żadnej instrukcji!
- Poważnie, tato, lamentuje KatKa. Tylko roboty z paleo kodami wciąż
mówią - Instrukcje użytkowania”.
Z twarza ochlapaną przewijającymi się ikonami sieci Coal, które
przegląda bezpośrednio na ekranie umieszczonym na skórzej jej kolan,
nastolatka przycupnęła na krawędzi jedynego okna w mieszkaniu, dużego
panoramicznego, które otwiera się na eko-dzielnicę Mantris.

Po lewej, budynek w kształcie piramidy pokryty jest kaskadami
roślinności. Trochę dalej, znajduje się inny budynek, którego piętra wystają na
wszystkie strony, niczym kopiec naleśników ułożony w pośpiechu, przez faceta
pod wpływem dopalaczy.
Po prawej stronie, na wpół ukryte za sylwetką KatKi, między budynkami,
ciągną się przypominające winorośle kładki. Jedna z nich przywołuje na myśl
kwiat, którego ogromny kielich gości DALEKI mieszkańców, podczas gdy
łodyga podtrzymuje szklane bańki, które w rzeczywistości są pojedyńczymi
mieszkaniami zawieszonymi nad pustką.
Widok jest niesamowicie stylowy… Całe szczęście, biorąc pod uwagę
cenę, jaką za to płacą! Olbrzymi widok, na który KatKa nawet nie patrzy.
Nastolatka nie czuje spokoju, jaki powinien jej dawać ten krajobraz, æl ma inne
priorytety.
Biorąc pod uwagę to wszystko, co ostatnio czyta æl, Kat nie rozumie, jak
jej rodzice mogą tak calkowicie ignorować ten demokratyczny i energetyczny
kryzys, który uderza ich prosto w twarz. Jest zbulwersowana widząc, jak jej
ojciec bawi się swoim robotem, nie mówiąc już o tym, że jej matka woli
pracować dla najbardziej radykalnych maklerów. Kiedy w końcu spojrzą
prawdzie w oczy?
„Mantris to darmowe baterie i codzienny komfort, blablabla, jeśli nie
lubisz miasta, to zamieszkaj w Riftcie blablabla. Jeśli tak bardzo nienawidzisz
Norii, idź i przekonaj się jak wygląda życie bez niej!”
Wszystko jest dla nich takie binarne…
KatKa rozmyśla, pisząc jednocześnie wiadomości Coal na wirtualnej
klawiaturze, zmaterializowanej na jej udach, jej palce są prawie tak samo
szybkie jak mikromechaniczne łapki. Odkąd, kilka miesięcy temu, pojawił się
hashtag #ÅPØLØW, æl ma wrażenie, że coś jest nie tak. Mantris jest jak gejzer,
który zaraz wybuchnie, który zerwie jej okleinę i odsłoni ją taką, jaką naprawdę
jest, brudną i nieproporcjonalną, jak diabli.
KatKa chce być częścią tego radosnego chaosu, za to æl jest w pełni
zaangażowana w filo-polityczne dyskusje na forum. Nastolatka ma nadzieję, że
wkrótce dołączy do jednej z grup dzialania, æl jest gotowa. Ktoś musi się na to
zdobyć. Tymczasem, niecierpliwi się, jej noga drży, szczęka się zaciska, tyłem
głowy dotyka panoramicznego okna, którego nie wolno uszkodzić.
Atale ma ochotę zrugać najstarsze dziecko, ale Fabro to wyczuwa.
Aktywuje interfejs sieciowy blatu, który ożywa w turkusowych refleksach
kwarcowych baterii. Wyświetlany jest rozstrzelony funkcjonalny widok robota,
którego kinematyka znajduje się między matką a córką, rozpraszając jedną i
chroniąc drugą. Animacja jest rozpikselowana, usiana obszarami cienia,
wygląda jak hologram reklamowy widzianey przez przestarzałe implanty.
„Nic nie znajdziesz w sieci, ostrzega Atale.
- Czy to jedna z twoich kreacji? Autonomiczny robot? – dodaje Fabro,
szepcząc z uśmiechem.

- Tylko w fazie rozwojowej, odpowiada Atale, powstrzymując swój
entuzjazm. Na razie autonomiczne roboty sa zakazane w sprzedaży.
- Jesteś prekursorką, moja kochana żono. Pewnego dnia zostaniesz szefem
działu AGD w Amice - Domix.”
Fabro pochyla się, by z dumą pocałować swoją żonę, która na wpół
szczęśliwa, na wpół poruszona, przyciska swoje usta do jego ust w namiętnym
pocałunku.
„Ej! Tu są dzieci, wasze brudne rzeczy zachowajcie do sypialni!”
Stojąc dalej przy oknie, KatKa udaje, że wymiotuje, wypuszczając
pikselowy zielony strumień na brodę, grymas, który sprawia, że jej młodsza
siostra się śmieje. Onyx siedzi na podłodze i bawi się ze swoimi robocikami,
Sphaxem i Kubu.
„Mówiąc o dzieciach, kiedy w końcu zrobisz sobie inSITuację Kat?”, pyta
mama.
- No nie, poważnie, nadal będziemy o tym rozmawiać? Nie liczcie na to,
pękacie. Nie mam ochoty być zaczipowana jak firmowy robot!
-Przedwczoraj, wpadłam na tatusiów twojej koleżanki, Meery.
Postanowili, że jej podarują jeden.
- Biedactwo. Ma pecha, dziewczyna!
- Czy możesz uspokoić się na chwilkę i mnie posluchać? SIT da jej
prawdziwą autonomię.
- Świetnie, posłuchałam. Już skończyłaś? Nie obchodzi mnie wasza
śledzona wolność! Jeśli Meera ma powalonych rodziców, którzy nie pozwalają
decydować jej o swoim życiu, to szkoda mi jej.
- Katy!
- I znowu się zaczyna...", ubolewa Fabro, który konflikt znosi równie źle
jak bezcukrową dietę.
Onyx wyłącza słuchawki tłumiące dzwięk, aby szum nasycił jej uszy. Nie
chce wysłuchiwać trzystutysięcznej kłótni KatKi z mamą, zresztą zna ich
argumenty na pamięć. A poza tym, Onyx już sobie wyrobiła opinię na ten temat.
Kiedy będzie wystarczająco dorosła, zrobi to samo co jej starsza siostra:
żadnego SITu! I już.
Poza tym ma lepsze rzeczy do roboty. Nyvenn dała jej niesamowity
prezent. Onyx nie jest pewien, czy ma prawo robić to, co zamierza właśnie
zrobić, więc jest bardzo czujna. Uwaga, mieszkańcy tego domu! Znajdujecie się
w niebezpiecznej strefie ryzyka, równobocznym obszarze uszkodzeń!
Rozpoczęcie operacji „Powietrzna dywersja”.
Dzieciak wysyła swojego biomimetycznego motyla fruwającego po
mieszkaniu, by odwrócić ich uwagę. Następnie nakazuje płytce pamięci
zmaterializować krzesło obok niej i siada na nim, odwracając się plecami do
swojej rodziny, tak by osłonić Kubu przed wzrokiem dorosłych.

Dopiero wtedy, nakazuje otworcie tajnego schowka w swojej kostce na
kółkach – Kubu jest jednym z autonomicznych robotów zrobionych przez
mamę, tylko, że on działa super dobrze, a nie tak jak ten głupi robot kuchenny.
Z kryjówki ucieka kilkanaście criarunów, skacząc z radości. Są takie
słodkie! Ma nadzieję, że Sphax to wszystko nagra – nie powinno być z tym
problemu, ponieważ KatKa specjalnie go zaprogramowała, a jej siostra jest w
tym naprawdę niezła!
Onyks drży, gdy criaruny wskakują na jej stopę, wspinają się po jej
łydkach i latają po niej. Zakrywa dłonią usta, żeby nie krzyczeć ze śmiechu.
Trochę zbyt za szybko, gdyż jej dłoń drapie narośl na jej podbródku, uderzenie
paznokcia wywołuje w niej krzyk zaskoczenia. Ultra niebezpieczeństwo dla
Operacji Dywersja!
Oczywiście, ojciec natychmiast reaguje.
„Czy wszystko w porządku, kijanko?”, pyta Fabro do hełmu.
- Tak, tak, wszystko gra. Nie mam niczego złamanego.”
Odwraca głowę w jego stronę, ukazując zniewalająco przepraszający
wyraz twarzy. Fabro uśmiecha się uspokojony. Uffff, mało co brakowało.
W tej rodzinie, to on spędza najwięcej czasu w domu, czuwając nad
Onyx, więc zawarli miedzy soba umowę. Fabro ma specjalny dostęp do jej
zestawu słuchawkowego, jego głosu jest jedynym, którego nie mozna wyciszyć.
Podoba jej się ten pomysł posiadania szczególnej więzi ze swoim tatą. Postąpi
jak Kat, nigdy nie założy sobie SIT. Tylko taki, który będzie łaczył ją z Fabro,
to wszystko. To będzie ich wspólny sekret.
Chociaż… Onyks nie przestaje zastanawiać się, czy jej mama nie wie o
tym. Mama zawsze wie wszystko. Oczywiście z wyjątkiem historii KatKi.
Dlatego Atale na nią ciągle krzyczy. Wie, że nie wie i to ją przeraża. Ale im
więcej będzie krzyczeć, tym mniej będzie wiedziała… To jest przeciwskazanie.
Albo sprzeczność, już nie jest pewna – uwielbia skomplikowane słowa, ale
czasem mieszają się one w jej głowie.
Widząc, że wszyscy są zajęci, Onyx próbuje stworzyć, między swoimi
kolanami, ogród dla criarunów, żeby zebrać je wszystkie razem. W tej
przestrzeni, którą buduje, nie ma potworów, są tylko przyjaciele; którzy
wspólnie się bawią. Nie ma w niej rogów, które wyrastają jej wszędzie i które
brzydko pachną, gdy wychodzi spod prysznica, są tylko wrażliwe miejsca, które
łaskoczą te malutkie pluszowe kulki, nawet jeśli musi się powstrzymywać, żeby
nie śmiać się zbyt glosno. Nie ma smutnej mamy i taty, którzy obwiniają się, za
to, że jest chora, mimo, że nikt nie może nic na to poradzić, nawet wszyscy
Genetycy i Meditechowie do których poszli. Oni też używają skomplikowanych
słów… oni też gubią się, kiedy próbują wyjaśnić, co jest z nią nie tak.
„Powiedz, tato… Mama i ty nie umrzecie przeze mnie, prawda?
- Ale skąd, Onyx, dlaczego tak mówisz moje sloneczko?
- Bo choroba sieroca to wirus, który zabija rodziców.”

Przytłoczony emocjami rozmowy na prywatnym kanale, Fabro odczuwa
jeszcze bardziej, dyskusję między jego najstarszą córką i jego żoną.
„Daję sobie radę, nie martw się!
- Ty, ty sobie radzisz?
- Ależ oczywiście. Zapewniam cię.
- Nie! Twój tata i ja mamy wszystko pod kontrolą. Ty, ty po prostu
odrzucasz absolutnie wszystko, co jest ci oferowane.
- To jest śmieszne! Umiem o siebie zadbać. Ty. Słyszysz mnie?!.”
Opowiadając obojętnym głosem, KatKa pilnuje swojej rozmowy Coal, co
irytuje jeszcze bardziej jej matkę. Æl rozmawia z cyb, który umawia ją na akcję
– użyteczny konkret, mniej czatów, a więcej akcji. Oczy KatKi błyszczą, oczy
Atale grzmią.
„ A więc udowodnij to…”
Atale zawiesza się. Pauza, zatrzymanie kadru. Stoi, z ręką wyciągniętą w
kierunku KatKi, jej niebiesko-złote usta są zniekształcone przez ostatni dźwięk,
który wypowiedziała, jej długie, kędzierzawe włosy przytrzymywane są przez
kaptur jej wewnętrznego egzoszkieletu. Żywy posąg.
"Mamuś?”
Zaniepokojona KatKa przebiega pokój, by dołączyć do niej, zanim jej
ojciec zdąży zareagować – mieszkanie nie jest zbyt duże, æl przebiega je w
mgnieniu oka.
" Mamo wszystko w porządku ?
- Co się stało mamie?, pyta Onyx za jej plecami.
- Nic, wszystko jest w porządku, kijanko” – zapewnia ją Fabro
automatycznie.
Na szczęście KatKa nie potrzebuje zbyt dużo czasu, aby zrozumieć co się
dzieje.
„Bez stresu, trwa konsultacja. Została wezwana przez Norię.
- Chodź, pomóżmy jej usiąść.
- Wow, niemniej jednak, ten hack, szczerze, nie jest to przerażające? SIT
jest jak „ bycie w piekle”, hę! Fajnie, jeśli kochasz swoją smycz, ale to nie jest
dla mnie.
- Kat, proszę cię, to nie czas…”
Æl doskonale wie, że nic nie grozi jej mamie. Biorąc pod uwagę
częstotliwość przeprowadzania ankiet, pilne wezwania nie prowokują już
wypadków. W ultra podłączonym świecie Mantris, Noria może bardzo łatwo
umieszczać mieszkańca w bezpiecznym miejscu. Niezależnie od tego, czy idzie,
czy prowadzi DALEKA, czy znajduje się w miejscu publicznym czy
prywatnym, bez względu na jego aktywność, jest wystarczająco dużo
podłączonych elementów, aby zachować nietykalność wezwanej osoby. Dziś

wezwanie w nagłych wypadkach wygląda jak telefon, który odbieramy, nawet w
trakcie rozmowy. Może cię to zaskoczyć, ale nie ma w tym nic dziwnego...
Niemniej jednak, świadomość tego, że sztuczna inteligencja ma taką moc,
by w dowolnym miejscu i w dowolonym czasie, umieścić populację inSIT w
wirtualnym więzieniu, gdy tylko ma na to ochotę… zamraża krew KatKi.
Właśnie dlatego æl jest wyznawcą filozofii cyborga: technologia, przy której
sam majstrujesz, to technologia, którą kontrolujesz.
Z podłogi wyłania się krzesło: w dorosłym rozmiarze, ale identyczne, jak
to, które nieco wcześniej zmaterializowała Onyx. Sadzają na nim delikatnie
Atale.
W czasie, gdy KatKa przegląda na jej przedramieniu, tysiące wiadomości
z serwera Coala #czerwonypomidor, w trybie nieskończonego przewijania,
Fabro kieruje się do filaru, który służy jako centralne podparcie kuchennego
blatu. Kolumna zapala się na turkusowo, po czym obraca się i zatrzymuje w
sekcji „lodówka”. Atale zawsze ma lekko suche gardło po MaRzeniach, z
pewnością doceni lodowate kharo; myśli, że pozostali rownież. Za jego plecami
filar wraca do swojej normalnej pozycji – szafki z ruchomymi półkami –
poczym bateria gaśnie.
"Wiedziałam! Popatrz.” KatKa, podchodząc do ojca pokazuje mu ekran
na swoim ramieniu z wiadomościami w holo-tatuażach,. „ÅPØLØW miał rację,
konsultacje dotyczą płatnych baterii.
Bum!”
Fabro potrzebuje chwili, by rozplątać zakodowane rozmowy Coala –
dzięki temu, że spędza dużo czasu ze swoimi dziewczynami w domu, udało mu
się załapać kilka kodów, nie będąc nawet dwujęzycznym. Nawiasem mówiąc
i na szczęście dla KatKi, nie zauważa wiadomości od wkurwionego Kapilla, jej
handlarza sprzętem z kontrabandy, który prosi o pieniądze. KatKa zdaje sobie
sprawę, że æl nie przefiltrował powiadomienia na ekranie i pośpiesznie składa
swoje ramię.
„Dobrze!, uśmiecha się Fabro. Wasza mama niebawem wróci. Z
pewnością nie zawaha się ani przez chwilę, gdyż wybór jest oczywisty!
"Na co ona będzie głosować?" – pyta Onyx z drugiego końca pokoju,
wciąż pochylona nad swoim skarbem.
- Na co ona zagłosuje, kijanko? Aby zostawić je bezplatnymi, to
oczywiste!
Wy bioomerzy nic nie łapiecie… zasady gry zmieniły się: jeśli nie
przepiszecie kodu, kod przepiszesz was.”
Wyjaśniając swojemu ojcu, jak naprawdę mają się sprawy, KatKa
przegląda opcje na kranie w zlewie. Omija „sonic” do czyszczenia na sucho,
unika „recyklingu”, który filtruje płyny domowe i w końcu dostaje się do opcji,
która pozwala jej puścić świeżą wodę na szmatkę. Dotyka nią czoła Atale, aż
dochodzi do siebie.
" Mamo ! To KatKa cię sprowadziła, Onyx płacze radośnie.

- Tak, ożywiła mnie. Dziękuję moje kochane.
- Na co głosowałaś?
- Kat, pozwól mamie dojść do siebie.
- Nic mi nie jest – odpowiada Atale spokojnym głosem. To była tylko
konsultacja, nie trzeba robić z tego jakiejś wielkiej afery. Jak długo MaRzyłam?
- Powiedziałbym, że trzydzieści sekund.
- Ach, myślałam, że będzie gorzej. Nie wiem ile bylo tam wniosków
obywateli, nie było widać końca.
- A koniec końców, jaki jest wynik głosowania?, pyta Fabro, nie próbując
nawet szukać wiadomości na swoim SITcie.
- Baterie pozostają darmowe.”
Odwraca się do KatKi.
„Aaa, widzisz! Nie mówiłem ?
- Wszyscy jesteście boomerami…
„W porządku, na czym skończyłem? - pyta Fabro, ignorując irytację
nastolatki.
Przesuwa dłoń przed detektorem, aby otworzyć swoją osobistą szufladę, z
której wyjmuje plaster-dopalacz, i przykleja sobie na górną część ramienia.
Efekt pozostaje umiarkowany z powodu uzależnienia, jest to raczej lekkie
poklepanie po plecach niż kop.
- Ach tak… robot. Uda nam się go uruchomić!
- Wymieniłeś baterie? – sprawdza Atale, popijając zmrożone kharo.
Uśmiechając się, Fabro odwraca się do niej, pstrykając palcami.
" Niezły pomysł.
Korzystaj dopóki są jeszcze darmowe…, szepta KatKa zrzędliwie.
- Tato, możesz mi też dać?" Kubu jest zmęczony, dużo pracował.”
Przesuwając dłonią po kolejnym detektorze, Fabro podnosi ładne
pudełeczko, z którego wyjmuje pulsujące niebieskie kwarce. Rzuca opakowanie
do recyklera, a parę baterii swojej córce.Wymienia baterie robota kuchennego
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi nad blatem, a wszystko to tańcząc do
melodii, którą tylko on słyszy .
„Nie działa!, mówi radośnie, rozbawiony swoją nową porażką.
- Zostaw to, ja się tym zajmę” – postanawia Atale, wstając z krzesła,
zirytowana okrutnym brakiem autonomii męża.
- Zrób miejsce dla profesjonalisty!
- Mamo, musi się tobie udać, inaczej tata zrobi z niego rzeźbę, jak z
poprzednich.”
Onyx na chwilę unosi głowę w kierunku metalowych figurek z
recyklingu, które jej ojciec wykonuje w wolnym czasie. Hobby, które rozwinęło
w nim pewien talent. Figurki rozmieszczone są, tu i ówdzie, w dużym pokoju
mieszkania, zajmując rzadko spotykane, niefunkcjonalne powierzchnie, w
zoptymalizowanej przestrzeni, w kątach lub na najgrubszej częsci blatu.

Dzieciak nie rozprasza sie zbyt długo, bo właśnie odkrył nową zabawę:
gdy tylko dotknie baterią criaruny, małe pluszaki zastygają z głuchym piskiem,
a włosy stają im dęba z powodu elektryczności statycznej. Oprócz tego, że są
naprawdę urocze, są również niezmiernie zabawne.
Onyx natychmiast rzuca sobie nowe wyzwanie, by zjeżyć futro
dziewięciu criarunów, które przywiozła z Nyven, naraz. Przechodzi od jednego
do drugiego tak szybko, jak jest to możliwe, ale miniaturowe czupryny
wygładzają się, zanim przeleci po wszystkich. Chichocząc jak szalona,
przyśpiesza, pogrążona do tego stopnia w tej nieco okrutnej grze, że zapomina o
wszelkiej dyskrecji.
Atale zastanawia się, kto podarował jej córce te nowe zabawki,
miniroboty zdolne do składania sią ze sobą, by twarzyć geometryczne figury. Z
pewnością Fabro, który znalazł nowy sposób na zabawianie córki...
Atale wzdycha. W ostatnim czasie przegapia zbyt wiele. Jej godziny w
Amica-Domixie są coraz dłuższe, korporacja jest pod presją. Próbowała
pracować w MaRzeniach… ale ta misja nie jest możliwa w tym parterowym
mieszkaniu. Musieliby się przeprowadzić, ale czynsze stały się ostatnio
zaporowe. Z pewnością, nie powinni narzekać, niczego im tutaj nie brakuje, ale
KatKa potrzebowałaby własnego pokoju, a gdyby mogli, dodać do tego
wszystkiego, jeszcze biuro, Atale mogłaby pracować zdalnie.
Chciałaby awansować, dlatego też tak ciężko pracuje. Niestety, wydaje
się, że jej dyrekcja nie zgadza się z jej wizją przyszłości, jaką są autonomiczne
roboty. Trudno jest obalić stare mity, o niezależnych robotach, które nagle
decydują się, by wyeliminować ich twórców. Obywatele powierzają swoje życie
zmarłym zamienionym w sztuczną inteligencję, ale to androidow się boją?
Kompletny absurd!.
Z rękoma opartymi płasko na blacie, Atale patrzy na maszynę, która nie
chce się uruchomić. Aby mżc zabrać pracę do domu, wymyśla wymówkę robota
kuchennego, który pomaga mężowi w przygotowywaniu posiłków dla rodziny.
Szczerze mówiąc nie jest z tego dumna...
Czy to wszystko jest tego warte? Czy jej wysiłki w końcu się opłacą?
Chciałaby powiedzieć tak, ale odpowiedź nie jest tak binarna – nic nie jest, w
tym momencie KatKa ma rację. Dziewczyny dorastają zbyt szybko, KatKa
wkrótce wyjdzie z domu – jeśli æl w końcu zgodzi się na inSITE – odejdzie,
zanim będą miały okazję nawiązać silną więź. I jak tak dalej pojdzie, straci
również dzieciństwo Onyx.
A Fabro, gdzie jest jego miejsce?
Odwraca głowę w stronę męża, który założył rękawicę do krojenia
ultradźwiękiem. Wciąż tańcząc, kroi kawałek ryby i obiera kilka warzyw –
„prosto od mojego małego producenta”, wyjaśnia z przymrużeniem oka, co
oznacza, że pochodzą z dzikich plantacji zainstalowanych na gigantycznym
dachu Mantris. Kroi to wszystko w trybie automatycznym, na ślepo, z

prędkością, której nawet robot nie może dorównać. Ma szczęście, że go ma. On
naprawdę dba o wszystko. Jest uczynny, uważny i zawsze w dobrym humorze.
Gdyby tylko mógł być trochę mniej irytująco miły. Jest zmęczona byciem
tą, która zawsze musi odmawiać dziewczynom wszystkeigo!
Po długim westchnieniu skupia się na robocie, musi w końcu zadziałać. W
przeciwnym razie, przysięgam, wyląduje na półce obok rzeźb Fabro i to ona
wciśnie go tam, nawet jeżeli będzie musiała założyć egzoszkielet, by to zrobić.
„Hej, tak naprawdę to przeszło to niewielką ilością głosów!”
KatKa podnosi wzrok znad swojego ekranu, powiadomienia Coal
spływają jej po policzkach, niczym łzy.
„45%, aby akumulatory byly płatne .
- Nieee!”, wykrzykuje Fabro, jego żartobliwy ton jest sprzeczny z troską
którą słychać w jego słowach.
Nigdy się nie zmieni, zauważa Atale, zawsze ukrywa to, co naprawdę
myśli. Jest to bardzo denerwujące!
- Na szczęście skonsultowano się z tobą, kochanie.
- Uwierz mi, głosowałam by byly płatne .
- Co?”
Po raz pierwszy, styl i forma tego, co mówi jej mąż, pasują do siebie.
Atale czerpie z tego niewypowiedzianą satysfakcję.
„Poważnie?”, dziwi się KatKa.
- Nie, twoja mama żartuje.
- Przestań, Fabro.Przestań mysleć za innych ludzi, robisz z siebie głupca”.
Małżonkowie patrzą na siebie, on, z rękawiczką nad obierkami, ona, z
jedną ręką położoną na zepsutym robocie, ma się wrażenie, że ich oczy zadają
ostre ciosy. Spór, który nie potrzebuje gestów, by sparaliżować KatKę, swoją
nagłą i brutalną przemocą.
„Patrzecie”, krzyczy Onyx, odwrócona plecami do swojej rodziny, jej
kask jest wciąż odcięty.
Fabro odpuszcza pierwszy.
„Gdyby ktoś mi coś takiego powiedział, roześmiałbym mu się w twarz,
rzuca między zębami.
- Zastanów się trochę! Dopóki baterie są bezpłatne, roboty nie mają szans
na to, by się usamodzielnić. Pozostaną niewolnikami karmionymi za darmo,
narzędziami Norii. Nie będą miały prawa do niczego, z wyjątkiem złomowania.
- Ty i twój projekt autonomicznego robota…
- Przynajmniej ja, mam jeden!
- Ja też, wyobraź sobie. Ten, który obiecaliśmy sobie zbudować w dniu
naszego ślubu, pamiętasz? Rodzinę.
- Może ja... ja, nie buduję tej rodziny?
- A co się z nią stanie, jeśli baterie będą płatne?”
- Proszę cię! To ja przynoszę tutaj pensję, wiem więc z własnego
doświadczenia, że nie mamy problemu z końcem cyklu.”

Fabro przyciska dłonie do blatu. Ultradźwiękowa rękawica, która nadal
działa, sprawia, że jego ramię drży z wściekłości.
„Nooo, popatrzecie, do takie zabawne!”, podnieca się Onyx przed
kosmatymi criarunami, ich sierść stała się lśniąca od naelektryzowania.
KatKa powoli oddala się od rodziców, by dołączyć do swojej młodszej
siostry.
- Nie o tym ci mówię, rzuca Fabro. Mogę mieszkać w mieszkaniu danym
nam z urzędu i łykać pigułki do końca życia, dopóki jestem z wami. Ale z czego
zapłacimy za jej leczenie?
- Jakie leczenie? To, do którego ją zmuszasz, a o które ona sią nie prosiła.
Zamiast zrobić wszystko, by bardziej uwierzyła w siebie?”
Zamknij się, myśli Atale.
„Już o tym rozmawialiśmy… byliśmy zgodni.
- Ty się zgodziłeś. Czy naprawdę miałam coś do powiedzenia?”
Przestań ! Robi się nieprzyjemnie, chcesz tego ?
„Tak, rozmawialiśmy o tym. W każdym razie próbowaliśmy. Ponieważ
nigdy nie masz czasu...
- Przepraszam, jeśli pracuje... ja!”
Przestań, gadasz głupstwa!
Ale coś w jej wnętrzu pękło, pękło pod ciężarem nadmiaru wszystkiego,
co nie pozwala jej słuchać zaniepokojonego męża, jej rozsądku, który bije na
alarm. Onyx, która krzyczy i Katka, która milczy, a powinno być odwrotnie. To
wszystko powinno już wystraszyć by zamilkła. Ale nie, nie wystarczy, ma już
dość.
„Skoro wydaje mi się, że jesteś w tej chwili do dyspozycji, więc
porozmawiajmy – proponuje Fabro, krzyżując ramiona, żeby nie eksplodować.
- Jeśli chcesz… Więc w porządku…
- W porządku, słucham ciebie.
- To, co robisz, jest bezużyteczne, powinieneś się zorientować, już dawno
temu”.
Fabro przyjmuje te słowa ze stoickim spokojem.
KatKa z zaciśniętymi ustami, siada obok siostry, jej skóra stała się
matowa, wszystkie jej ekrany są wyłączone– co jej się nigdy nie zdarza. U jej
boku, ale zamknięta w bańce criarunów, Onyx śmieje się głośno, całkowicie
nieczuła na szalejącą wokół niej rodzinną burzę.
Atale gotuje się, jak jej robot, jeśli w końcu zdecyduje się zadziałać.
Dlaczego wszyscy są tacy spokojni, kiedy ona czuje się tak źle? Nawet Sphax
fruwa cicho nad dziewczynami, jakby nic się nie stało. Nikogo to nie obchodzi,
prawda? Czy powinna krzyczeć głośniej, żeby ja usłyszano?
Więc Atale kontynuuje.
„Chcesz wszystko kontrolować, nie ma sprawy, pozwalam ci na to. Ale
jeżeli chodzi o Onyx, to ta sprawa zaszła za daleko. Torturujesz tego dzieciaka,
sprzedajesz jej nadzieję, która nie istnieje. Nie chcesz, żeby wyzdrowiala,

chcesz pozbyć się problemu. Jeśli byś trochę pohamował z tymi dopalaczami, to
może byś coś zauważył.”
Najgorsze jest to, że głęboko w niej, ona tak naprawdę nie wierzy w to co
mówi. A może tylko troszeczkę. Ale musi go wyrwać z tego samozadowolenia,
skłonić go do otwarcia oczu. Czuje się jak tama, która chce zapobiec zalaniu
całej rodziny, jak czajnik pod presją jej hierarchii i zakraplacz codziennych
zadań. To wszystko, cała ta woda, zaczyna jej ciążyć, a Fabro zdaje się tylko
widzieć własne wysiłki. Stara się odrzucać każdą ideę o depresji, niestety bestia
złożyła już swoje jaja.
Stara się odepchnąć te myśli, ale one powracają.
„Nawet Kat jest bardziej dojrzała niż ty. Przynajmniej walczy o swoje
przekonania, robi wszystko, aby wypracować sobie miejsce na tym świecie.
Miejsce, na które zasługuje. Działa, chce, jak jej matka. A ty… ty, ty…”
Nie rób tego. Błagam, nie mów nic więcej... Stracisz go, stracisz całą
trójkę...
Jeśli to nie wypalenie, to skąd bierze się ten rak gniewu, który powoduje
przerzuty na jej wnętrzności, zjada jej gardło, tworzy w niej pustkę, z której
ucieka całe powietrze, przeciek na pokładzie stacji kosmicznej, który wyrzuca w
przestrześ cały tlen, zabierając wszystko na swojej drodze?
Atale tak bardzo chciałaby zetrzeć mgłę ze szkła emocji męża. Robiła to
już setki razy, uwielbiała to robić, ale teraz nie ma już siły. Pragnienie bez
energii, jakby baterie w jej ciele stały się płatne, a ona nie miała już na to
środków.
„Kate, spójrz! Ale spójrz! „
Z baterią w każdej ręce, Onyx gorączkowo przechodzi z jednego criaruna
na drugiego. Małe stworzenia zostały zalane energią, nasycone różnumi prądami
elektrycznymi znajdującymi się w atmosferze. Tą z baterii kwarcowych, z
kłótni, z przypływu wściekłości matki, ze strachu KatKi, która nigdy nie
widziała, jak jej rodzice rozrywają się na strzępy, raniąc się, z podniecenie
Onyx...
I wtedy, po wysokim, niekończącym się, oszałamiającym krzyku, który
rozrywa bębenki, wszystko się zatrzymuje. Ogólna awaria. Awaria, powodująca,
że wszystko jest spowite całkowitą ciemnością.
W mieszkaniu wszystko gaśnie, zaczynając od świateł i hologramu, który
pełni rolę okna, a jest tylko ślepą ścianą. Szum domowych sprzętów cichnie,
interfejs blatu nie działa, meble z pamięcią kształtu przechodzą w tryb uśpienia,
zrzucając wszystko co na nich stało – artykuły spożywcze, przedmioty niedbale
rzucone na stół, rzeźby Fabro…
Drzwi frontowe zatrzaskują się, zamykając ich w środku.
Rodzina Lag'Chuo zostaje uwięziona we własnym mieszkaniu. Bez ruchu.
W ciemności. Z szumem w uszach.

Z szeroko otwartymi oczami, Onyx wpatruje się w jedyne pozostałe
źródło światła, które unosi się tuż przed nią, nieco nad podłogą, pulsującą runą
jasnych kolorów, którą utworzyły criaruny.
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Całe swoje życie, Julian poświęcił na pokonaniu śmierci. Cóż może być
bardziej logicznego w tym, skoro to ona dała mu życie?
Jego brat Adrian zginął podczas Wojny Bohaterów, jego rodzice bardzo
chcieli wychować kolejnego, jedynego syna. Ich smutek był zbyt wielki:
potrzebowali kogoś na jego miejsce, nowej szansy, środka, by nic się nie
zmieniło w ich zyciu.tak jak on – ten drugi, starszy brat, którego nigdy nie
poznał, ale w którego cieniu dorastał. Rozczarowanie stopniowo ustępowało
miejsca zakłopotaniu, wyrzutom sumienia, a potem cierpieniu i odrzuceniu...
Chłopiec spędził całe swoje dzieciństwo w kaftanie bezpieczeństwa
wyidealizowanego posągu, zbyt obcisłego dla jego rosnącego ciała, nieustannie
modyfikowanego przy najdrobniejszych zmianach przez rodziców, coraz
bardziej zirytowanych koniecznością nieustannej pracy. Poczwarka ze stali
węglowej, twarda i zimna jak grobowiec.
Julian zabrał się więc, za latanie wszystkimi możliwymi maszynami.
Zaangażowany w najniebezpieczniejsze wyścigi, miał nadzieję rozbić się o jakąś
ścianę, która w końcu zerwie mu łańcuchy, o przeszkodę, której unikał w
ostatniej chwili w mistrzowskiej trajektorii. Dzięki temu poznał zwycięstwa i
chwałę, długotrwałą popularność w sieci... blada imitacja legendy, która
otaczała Adriana, który umarł jako bohater.
Życie było tak bolesne: musiałby w końcu spotkać śmierć, coś w rodzaju
przypadkowego samobójstwa, która można znaleść na końcu absolutnego
ryzyka, gdyby nie poznał Arhaxa. Dzięki niemu Julian nauczył się akceptować
śmierć zamiast przed nią uciekać. Śmierć? A raczej małą śmierć, której
poddajemy się z radością.
„Arhaxxx…”
Boso na lustrzanych kafelkach, nie mając nic pod szlafrokiem, Julian,
zbliża się niczym gepard. Nigdy nie czuł się tak żywym. Stara melodia

rozbrzmiewa w pokoju otwartym na wiatry górnych warstw atmosfery,
starożytna i romantyczna melodia, prosta ballada, jaką tylko ci zacofani
Arkhańczycy potrafią stworzyć.
Opiera skroń o plecy swojego kochanka, swojej miłości, swojego
absolutu, swojej najpiękniejszej historii. Czuje, że drży całym ciałem i duszą.
Pieści twarz Arhaxa, pozwalając swojej dłoni wędrować po granicy ciała i
cerametowego implantu jego Janusa w połowie drogi między człowiekiem a
mitem. Ten kontakt to odurzający koktajl wstrząśnięty słodkimi, pikantnymi i
lubieżnymi efektami.
„Twój metal…”
Julian mocno, niemal brutalnie przyciska swoją miednicę do pośladków
Arhaxa, a potem, w rytm archaicznej muzyki, delikatnie gra biodrami, lewoprawo, prawo-lewo, dzieląc wściekłe pożądanie, które go opętało. Arhax lekko
wygina plecy, potem bardziej, namiętnie, dreszcz rywalizacji przebiega przez
niego, wszystko się miesza, niczym zwiastun czekającej ich przyjemności.
Arhax odwraca się z zamierzona powolnością, narzuca swój rytm jako
dyrygent ich związku. Sprawia, że przyjemność trwa. Utwardza pragnienie.
Chwyta za włosy Juliana, ciągnie mocno do tyłu, wyraźnie czuje
przyjemny ból młodzieńca, po czym nagle odpuszcza szeptając:
"Pocałuj mnie.... pięknisiu."
Julian nie może już tego dłużej wytrzymać, dotyka mokrym językiem
szyi Arhaxa, a następnie oblizuje płatek jego ucha, delikatnymi, małymi
muśnięciami. Pieniste świergotanie jego śliny nieodwracalnie wzmaga
pożądanie Arhaxa, jego potrzebę bycia osaczonym, jego niecierpliwość podczas
gry wstępnej, pragnienie muskania zębami, głód posiadania jego muskularnego
ciało wyrzeźbione ze wściekłości.
Arhax chwyta podbródek młodzika ze słodkawą stanowczością,
zmyslowym oksymoronem, by przypomnieć mu, kto trzyma wodze tej historii.
„Czy kiedykolwiek się bałeś, Julianie?
- Strach ? Czego miałbym się bać?”
Śmieje się szczerze. Pytanie wydaje mu się absurdalne.
- Kogo, raczej… czy boisz się mnie?”
Wyraz twarzy Arhaxa jest nagle tak lodowaty, że Julian przestaje się
śmiać.
„Tak… boję się. Obawiam się, że pewnego dnia mnie zostawisz.
- Jaki jesteś ...........słodki.”
A ponieważ nie może już tego znieść, Arhax gorączkowo penetruje usta
Juliana swoim wyprostowanym językiem.
Młody człowiek kładzie drżącą rękę na tyle czaszki Arhaxa, po czym
mocno przyciska usta do jego ust, niczym dwa kamienie, które pocieramy, by
utworzyć iskry i rozpalić ogień. Ich zęby spotykają się ukradkiem, ich języki
baraszkują, ślina miesza się, płcie są napięte, pośladki kołyszą się harmonijnie.
Połączeni, uciekają bez ucieczki.

Nagle Arhax zamiera. Odpycha swojego przystojnego atletę, ociera usta
przedramieniem, posyła mu tajemniczy, nieprzenikniony uśmiech, trochę dla
niego niezrozumiały.
Julian załamuje się, zna mrocznie, które niszczą Arhaxa, które niszczą
jego półboską urodę antycznej rzeźby. Czasami może być trudny, jak wszyscy
wielcy ludzie stłoczeni w małości ich czasu. A wszystko zaczęło się tak
dobrze...
Nagle cichnie muzyka, zastąpiona przez skwierczące centrale radiowe,
brzmiące starzej niż melodia z Arkhanii.
„Tu Aiglon 1. Potwierdź kontakt pod numerem 272.
- Tu Aiglon 2. Potwierdzony kontakt, komandorze. Identyfikacja przez
pokładową AI: dorosły olbrzymi orzeł.”
Z szeroko otwartymi oczami, Julian zaczyna rozumieć. To głosy pilotów
podczas ataku na Ścianę Kości! Te, które Arhax słyszał, kiedy był w
Appologium, podczas gdy Julian znajdował się we własnej osobie, na pokładzie
jednego z dwóch statków powietrznych. Ogromne ryzyko, dalekie od
jakiejkolwiek możliwości ratunku, ale ryzyko konieczne do nawiązania
komunikacji poza siecią Norii.
„To piekielna bestia. Komandorze, pozwolenie na ogień?
- Nie ma zgody. Powtarzam: nie ma zgody. To jest reko, a nie ope.
Nowy kurs 030, oddalamy się... O rany! Co się stało? Kto strzelał?”
To był on! Julian. To on strzelił temu orłowi prosto w oko, przebijając
jego czaszkę na wylot.
Arhax uśmiecha się, półuśmiechem pełnym dumy. Dumny z odwagi
Juliana, z bezgranicznej lekkomyślności, którą wykazał podczas tego śmiałego
ciosu. W gorącej wodzie kąpany. Chwyta go za rękę i podziąga gorliwie do
kręgu ich seksualnych wybryków.
Julian nie panuje nad swoimi emocjami, jest rozdarty na pół przez wdzięk
i delikatność obecnej chwili. Jego mężczyzna jest wart, tego wszystkiego co do
niego czuje. To jest poprostu niesamowite. Będą kochać się w środku wojny.
Igrać na odpadach zabitych wrogów. I bardzo go to podnieca, nie trzeba mu tego
mówić, jego wstrząśnięte ciało mówi samo za siebie.
Arhax pochyla się nad srebrną tacą pełną dopalaczy, ustawioną obok
łóżka z przezroczystymi prześcieradłami. Chwyta źdźbło słomy między kciuk i
palec wskazujący i wącha linię pomarańczowego proszku, ciąg westchnień, bicz
do wieczność, tylko dla dreszczyku emocji.
Julian zdejmuje szlafrok Arhaxa z romantycznej tkaniny. Okrywa
pocałunkami ciało pięćdziesięciolatka, które nie jest już tak jędrne jak za młodu,
jego skóra lekko zwisa wokół mięśni, których nierówności szlifują się z
wiekiem, aż stają się pagórkami, ale jego płeć, fascynująca, zachowuje
sztywność broni, którą chcesz włożyć do ust, aby rozwalić sobie mózg. Nie
powstrzymując się dłużej, połyka go gorączkowo, aż się dusi. Arhax wygina

plecy, nie łamiąc się, uwalniając niekończący się jęk, świadek zamieszkującej
go rozkoszy i ściskając, z solą sayzmu, szyję magnetycznego kochanka.
W ostatniej chwili trzeźwości, patrycjusz uruchamia sekwencję holo,
która rozpryskuje się na prześcieradłach-ekranach. Obrazy uchwycone na
Ścianie przewijają się po tkaninie. Strzały plazmy, dzikie eksplozje, łoskot
giętych blach i walących się skał… metronom wojennych bębnów nadaje rytm
ich skoordynowanych serc.
Arhax powstrzymuje gorączkę podekscytowanego młodzieńca, czuje, że
jeśli go nie pohamuje, nie będą w stanie zsynchronizować się z atakiem. I
absolutnie chce, by działania wojenne doznały jednoczesnej apoteozy. Uspokaja
swojego zaciekłego wojownika.
„Spokojnie… Teraz moja kolej…”
Gwałtownie odwraca Juliana, chwyta jego jędrne pośladki, potem
szczypie aż do krwi, gryzie mu kark, przyciska dłoń do nieskończonego łuku
pleców, brutalnie naciska kciukiem na spiczastą kość ogonową, ssie palce, czuje
dreszcze spadający kaskadą po jego nerkach i wypycha orgazm aż do
kulminacyjnego punktu. Posiada swojego mężczyznę, zwiększając mechaniczną
gwałtowność pchnięć, z fascynacją wpatruje się w jego tłok, który pojawia się i
znika w otwierającym się ciele.
Jeden w drugim, nawiedzeni bestialską potrzebą posiadania siebie
nawzajem, nie myśląc o niczym, pasują do siebie idealnie jak szkielety Ściany,
splatają się ciasno jak ciernie między kośćmi. Kochają się, aktorzy i sympatycy
incydentu granicznego. Instynktownie. Mechanicznie. Dziko.
Pocałunki jak szalone fale w ogniu, jak wściekłe prasy hydrauliczne.
Strefy erogenne to zakopane kopalnie, eksplodowane w biały dzień
dynamitem uczuć.
Ślinić się z jęków rozkoszy i agonii.
Eksplozja orgazmów.
Męskość, opętanie wirusowe, uzależnienie, połączenie ciał.
Zapach toksyn ulatniających się w odgłosie wybuchających bomb na, pod,
w prześcieradłach?
I nagle eksplozja, implozja, rozrywająca się Ściana Kości, poszarpane
ciała, seksowne oddechy, gwałtowne szarpnięcia, pasma pocisków, błędny
ognik małej śmierci, nasienny trunek, który chce sobie przygotować mężczyzna.
Dokładnie tak, jak w scenie, rozgrywającej się na prześcieradłach, są
odłączeni od Norii, poza MaRzeniami, aby lepiej hulać. Czyja to noga, gdzie
jest kto, kogo to ogon? W niemal idealnej fuzji, obaj mężczyźni, rozkoszują się
jednocześnie okrzykami przyjemności, aż absurdem byłoby powstrzymywanie
się...
Chwilę później – godzinę, sto lat, skąd można wiesz? – Arhax patrzy, jak
Julian wstaje z łóżka. Uważa, że ma najpiękniejszy tyłek na świecie, taki sam
jak posągi starożytnych bogów, które stoją w korytarzach jego korporacji.
Zazdrości mu młodości, naiwnej pewności, świeżości emocji, jędrności ciała,

piżmowego smaku jego skóry. Wygląda jakby wychodził z regeneracyjnej sesji
fizjoterapeutycznej, podczas, gdy on ma duszność, rozszerzone źrenice i lepki
język.
Julian grzebie po srebrnym talerzu, odrzuca euforyczne, energetyzujące,
ekscytujące, pobudzające… woli „han” namiętnego Arhaxa.
Ponieważ chce zapamiętać tę scenę na zawsze, szuka bardzo
szczególnego dopalacza. Memento Mori. Czarno-brązowej fiolki w kształcie
muszli moździerzowej. Jego palce w końcu zaciskają się na niej, trochę
nerwowo, ale przede wszystkim z niecierpliwością.
Młodzieniec, całkowicie nagi, kieruje się na taras, który otwiera się na
Mantris, na szczycie spektakularnej fasady ROMA. W nieprzerwanej panoramie
miasta-kontynentu budynek jest jedynym, który został zbudowany wokół
posągu wojownika w egzoszkielecie; bez wytrzymałości albametu,
rewolucyjnego metalu, ten wysoki na sześćset metrów kolos, nigdy nie stanąłby
na nogach. Budynek tworzy za nim półokrąg. Jego okna są zamienione w
gigantyczny ekran, tworzący tło dla wizerunku ROM, nadając mu równie
olśniewającą oprawę.
Kwatera godna Arhaxa. Jego Arhaxa.
Z tarasu Julian odwraca się do swojego kochanka, który wciąż leży w
łóżku. Prześcieradła rzezi są polem bitwy. Julian jest przystojny, szczęśliwy,
nigdy nie wyglądał tak pogodnie....spokojnie. Powoli odkorkowuje fiolkę
natychmiastowych wspomnień, poczym pokazuje ją Arhaxowi przez kilka
długich sekundy. Jego ręka trochę się trzęsie, ale jest pewny siebie. Może
bardziej, niż kiedykolwiek.
Kiedy uświadamia sobie co Julian trzyma w ręku, patrycjusz podnosi się
na łokciu, nagle czujny. Dopiero wtedy, Julian odchyla głowę do tyłu i zalewa
kroplami swoje niemrugające oko. Memento Mori.
Dopalacz natychmiastowych wspomnień utrwali ich wybryki na zawsze w
jego pamięci. Osadzi jak wysublimowanym diament pod zimnym, twardym
kamieniem jego wspomnień. Ta chwila pozostanie w jego umyśle, spirala za
spiralą, wyrzeźbi wieczne miejsce kosztem innych wspomnień, wspomnień z
dzieciństwa, jego pierwszej imprezy z robotem, obrazów jego brata tak
znienawidzonego i podziwianego zarazem, jego niezapomnianych przyjaciół,
pierwszych kochanków oczywiście i wszystkie te cenne przebłyski wyścigów i
zwycięstw.
Nie wiadomo, co zostanie wymazane, jakie wspomnienia zostaną
zniszczone, aby zachować właśnie ten moment. On. Nie do wydarcia. Dla
Juliana to już nie ma znaczenia: to nie jest poświęcenie, to demonstracja miłości,
niepodrabialny dowód. To pierwszy i podstawowy akt, a nie piękne słowa, które
można wymazać tak łatwo, jak przeformatować płytę. Deklaracja. Memento
Mori. Nie zapominaj, że umrzesz.
Arhax czuje, jak jego kręgosłup wibruje jak kwarc o niskiej
częstotliwości. Siada na skraju łóżka, zaniepokojony ekstremizmem szalonego

kochanka. Umieścić ich historię na pierwszym miejscu? To jest takie silne, tak
nieoczekiwane, tak piękne, tak całkowicie ekstremalne. Takie… jak Julian!
Zupełnie jak on.
Arhax nie jest zdolny by zrobić coś takiego, wie o tym, czuje to. Mógłby
udawać, że czeka na idealny moment, ale to byłoby kłamstwo. Który moment
może być lepszy niż ten? Julian tam jest, ofiarowując się całkowicie, stoi na
balkonie, jego biodra naprzemian odsłonięte i zasłonięte przez trzepoczące na
wietrze metalowe zasłony. Jego kocia postura wyróżnia się na tle światła. Głowa
odchylona do tyłu, ramiona rozluźnione, jest szalenie spokojny i opanowany,
jego ciało lśni cudownie od przyjemnego potu. Ta chwila jest perfekcją, bez
wątpienie cudem. Złota proporcja.
Porysowany niczym karoseria przez ziarno wstydu, Arhax zanurza się w
tej scenie najlepiej jak potrafi. Wsłuchuje się w oddech Juliana, znajdującego się
w odległości dwudziestu metrów. To długi obszerny ruch, napełniający płuca
porywistym wiatrem szalejącym na tarasie. Nieświadomie, jego własny oddech
idzie w parze z radosnym oddechem Juliana, gdy próbuje sobie wyobrazić, jak
pamięć o ich miłosnej wojnie zapada w pamięć Juliana, zakorzeniając tam ich
fenomenalną przyjemność na zawsze. Chciałby być w nim właśnie w tej chwili,
poczuć co on poczuł, być sobą widzianym przez niego.
Gdyby został nim, czy czułby, jak synapsy pamięci zamykają się jak
opancerzone drzwi przeszłości, która już nie istnieje? Memento. Czy wybrałby
ten jednokierunkowy, nieodwracalny tunel, który się zatyka, za każdym
przejściem? Mori.
Oddech, który odbiera, jest nagle dwa razy szybszy, jakby...
Arhax potrzebuje czasu, aby stwierdzić, że coś się dzieje, a kiedy w końcu
integruje alarm, reaguje przesadnie: dzięki łatwej rekonfiguracji objawów
hormonalnych, niepokój, po którym następuje panika, uwolnia jego
egzoszkielet z przedramienia, uruchamiając kaskadę działań ofensywych/
obtonnych. Jego dyski siatkówki błyszczą błędną obecnością fantomu.
Arhax mruga, żeby zanalizować strzał, mikrorakieta wybucha.
Tyle, że Julian stoi dwadzieścia cztery metry od niego. Jego implant
neuronowy skraca czas reakcji do 0,04 sekundy, do czego dodaje się 5/100
sekundy, aby namagnesować lufę. Zdobycie celu i upewnienie się, że nie trafisz
Juliana, zajmuje dodatkowe 0,17 sekundy. Czas potrzebny pociskowi
hiperprędkości na dotarcie do celu jest znikomy, biorąc pod uwagę odległość.
" Nie… "
Julian odwraca się z nieczytelnym wyrazem twarzy, krwawym
uśmiechem rozciągającym się na jego szyi.
" Nie.”
Mózg Arhaxa trzeszczy jak serwer zhakowany przez atak o wysokiej
częstotliwości. Wszystko wchodzi, nic. Nie wychodzi. Julian właśnie popełnił
samobójstwo. Zabili go. Pomalował się. To jakaś gra? Czerwony. Test. Kto tam
był, zjawa która znika?

" Nieeeeee !”
Nogi młodzieńca uginają się. Nie upada, ślizga się powoli wzdłuż
panoramicznego okna, rozpryskując po nim malutkie bąbelki wyrzucane z jego
otwartej tętnicy szyjnej.
„NIEEEEE!”
Arhax w końcu wychodzi z paraliżu. Uruchamia się ponownie. Nogi jego
egzoszkieletu rozluźniają się tak gwałtownie, że stopy uderzają o ramę łóżka,
niczym z niego wyskoczy. Jednym skokiem przeskakuje przez szybę i chwyta
Juliana, zanim ten upada na ziemię. Odłamki szkła błyszczą na jego twarzy,
która wciąż się uśmiecha.
Krew jest prawdziwa. To jedyna rzecz, którą Arhax może przyjąć do
siebie.
- Aaar…?
"Jestem tutaj, kochanie. Nadchodzi pomoc.”
Egzoszkielet już uruchomił wezwanie – w rzeczywistości, gdy tylko
wykryto afekt-panikę.
Szacowany czas przed interwencją: 36 sekund.
Korekta: 53 sekundy.
„Będą tutaj za minutę.”
Julian unosi się, jego usta są czerwone od zbyt mocnego makijażu
hemoglobiny.
" To pierwszy raz…
- Co pierwszy raz?
„…jak mi zimno…”
Instrukcje przewijają się przez dysk siatkówki. Uspokajające słowa do
wymówienia na dziń dzisiejszy – chrzanić to – środki pierwszej pomocy do
podjęcia – tak!
Podnieść ranny obszar. Ucisnąć ranę tkaniną.
Szacowany czas przed interwencją: 41 sekund.
Julian umrze.
Arhax podnosi swojego kochanka, kładzie jego głowę na swoich
kolanach. Następnie wyszukuje jakąkolwiek tkaninę, zrywa zasłonę z tlenku
glinu, odrzuca ją. Kto potrzebuje tego pieprzonego materiału w swoim domu?
Kładzie swoją dłoń na gardło Juliana, ale krew sączy się między grubymi
palcami tego przeklętego egzo, który potrafi zmiażdżyć metal, ale nie może
powstrzymać tego tryskającego płynu. Błagam, zróbcie coś. Nie, nie możesz
naciskać zbyt mocno, on się dusi, pomóż mu przetrwać, proszę, przysięgam, że
zrobię, co chcesz, ale nie to, nie to...
Szacowany czas przed interwencją: 17 sekund.
Krew tryska coraz słabiej, pierś Juliana jest usiana szkłem, jego ciało
drga. Wygina gardło, próbując mówić, ale wypływa tylko krew, wymiotuje
czerwonym płynem chłodzącym, wymachując niemym językiem.
Arhax kładzie go na dywanie z pokruszonego szkła.

W dłoni Juliana znajduję się fiolka Memento Mori, Arhax widzi, jak
migocze i chwyta ją. Natychmiast podnosi ją do oczu, wpatrując się w Juliana,
pokazuje mu ją, jak trofeum, jak skarb, ostateczny dowód, jak szalony czyn,
który on też może dla niego zrobić, zrobi to, on robi to „Spójrz Julian, spójrz!”
krzyczy, poczym wstrzykuje sobie ogromny strumień serum natychmiastowej
pamięci i przyciska jego twarz, patrząc w odpływające oczy Juliana, w jego
źrenice, które oddalają się i rozszerzają ponownie w oceanie zieleni i błękitu,
tak ogromne jak wirująca ziemia.
„Nie zapomnę cię, Julianie, nie zapomnę cię, ja też, ja też… kocham,
kocham cię…”
Powiedział to. Po raz pierwszy w życiu.
Po raz ostatni.
Zrobił to.
Szacowany czas przed interwencją: 4 sekundy.
Julian nie żyje.
Ludzki mózg jest najwspanialszą z maszyn, nawet Robotycy muszą to
przyznać. Ma niesamowitą zdolność adaptacji w obliczu tragedii, to jest prawie
słodkie to między dwoma stronami, to ukradkowe przetrwanie umysłu nie
zapisane na żadnej karcie pamięci. To dlatego, że nie chce w to uwierzyć, nie z
tchórzostwa, nie, to nie jest opowieść o odwadze, po prostu duch, dusza,
sumienie lub to, czego chcemy, idzie w bezpieczne miejsce, omija oczywiste,
woli zamykać drzwi i okiennice, dopóki burza nie zniszczy wszystkiego, nawet
jeśli trwa to tylko kilka sekund. Sekundy niczym mille-feuille wieczności.
Tyle że ta burza jest zbyt silna, zbyt nagła... niekończąca się.
Przerażająca, jak lodowate milczenie Juliana.
Julian z podciętym gardłem, więc to Arhax wyje w jego agonii.
Jego twarz jest zniekształcona, jak dźwigar albemetu w ogniu. Jego krzyk
to niesamowita gwałtowność, wycie, które może rozedrzeć materię, skręcić
wnętrzności.
Julian nie żyje. Popełnił samobójstwo. Zamordowali go. Już nie wie, nie
chce wiedzieć. Jeszcze mniej zakceptować.
To niemożliwe.
Julian obudzi się w końcu, mrugnie do niego, wybuchnie śmiechem,
promienie zabłysną wokół jego wciąż mokrych od wspomnień oczu. Wstanie,
będzie podskakiwał jak criaruny, podejdzie do Arhaxa, przytuli go delikatnie.
Znowu będą się kochać. Arhax odważy się powiedzieć mu jeszcze raz, ja też cię
kocham. Ja też wziąłem Memento Mori. A teraz już nigdy nie odejdziesz. To
koniec. Nie możesz odejść, już nigdy.
Julian leży w kałuży krwi.
Arhax wybucha śmiechem, ślini się i pluje, hektolitry łez zalewają mu
oczy i rozcieńczają dopalacz, szlochy wściekłości sprawiają, że wymiotuje,
całuje usta Juliana, chwyta za jego czaszkę i gwałtownie nią potrząsa.
" Obudź się !”

Spustoszony przez wściekłość, ściska w pięściach potłuczone szkło,
Arhax tnie swoje niezabezpieczone dłonie, ale ból, który sobie zadaje, jest
niczym.
Przeszukuje podłogę. Odnajduje fiolkę wspomnień i przyjmuje ją jeszcze
i jeszcze raz. Biaława piana uchodzi spomiędzy jego zaciśniętych zębów. Nigdy
nie chce zapomnieć tego, co się właśnie wydarzyło. Nigdy. Nigdy. Ściska fiolkę
tak mocno, że pęka między jego stalowymi palcami, dopalacz rozpryskuje się na
jego przekrwione oczy, miesza się ze łzami. Jest nienawiścią, szaleństwem,
potrójnym bólem. Jest także miłością, niepodzielną.
Pamięć krystalizuje się, pęka niczym metal, który zbyt szybko stygnie,
połyka lata kapryśnego i nieważnego życia, by jak diament zamrozić tę chwilę
cierpienia i czystej miłości.
DALEK ląduje na dachu. Dwóch Meditechów wyskakuje z niego i
biegnie w kierunku strzaskanego okna.
W tym momencie, Arhax nie jest już człowiekiem, on jest taflą szkła
balansującą na krawędzi przy silnym wietrze. I nagle, diament pamięci przecina
go, przecina go na pół.
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„Uważaj do kogo mówisz, Lynn?”
Intendent wbija swój wzrok w Genetyczkę, która przewodzi obozowi
humanitarnemu. Sprawia wrażenie, jakby patrzył się jej prosto w oczy, mimo że
dzieli ich pięćset kilometrów. Uważa, by nie odwrócić wzroku w stronę Kory,
która czeka poza kamerą. Wiadomości przyniesione przez wojowniczkę są na
tyle niepokojące, że natychmiast kontaktuje się z dowódcą projektu
odpowiedzialnego za Operację Atom.
Transmisja, mimo, że emitowana z Riftu, jest niskazitelnie czysta. Skóra
Lynn, w kolorze kości słoniowej, perefekcyjnie uchwycona, przypomina
ceramiczną maskę. Jest tak gładka i lśniąca, że odbija się w niej wizerunek
Intendenta – polityk ma wrażenie, że widzi siebie podwójnie.
„Nie znajdujesz się przed Zarządem Kyotech, kontynuuje rzecznik Norii
tym samym suchym tonem. Zachowaj więc swoje przemówienie dla
akcjonariuszy i odpowiedz na moje pytanie: jak przedstawia się operacja
Atom?”
Pięćset kilometrów stąd, Lynn stara się zachować spokój. Linia
zmartwień, zaczyna szpecić gładką powierzchnię jej twarzy – Intendent ma
wrażenie, że słyszy jej trzask. Lynn odchrząkuje, zanim odpowie.
"Jak już powiedziałem, my...
- Daję ci sto słów. Nie zmarnuj ich.
- Jesteśmy… osiedliliśmy się obok największego „miasta” w Riftcie,
które jest ruderami blaszanych chałup bez bieżącej wody i elektryczności.
Najłatwiej byłoby zbudować nowe miasto ze szpitalami, szkołami,
przyzwoitymi mieszkaniami, różnorodną infrastrukturą. Operacja trwa, ale
wskaźnik awaryjności robotów jest znacznie wyższy niż oczekiwano. Robotycy
wymieniają wadliwe elementy zbyt wolno, prace opóźniają się. Musimy

wezwać miejscową siłę roboczą, ale mamy problem z rekrutację wśród FortGotensów, i...
- Twoje sto słów właśnie się skończyło i nie słyszałem nic oprócz litanii
problemów i wymówek. Lynn, musisz się bardziej postarać. Lepiej i szybciej:
Malkah przybywa zobaczyć plac budowy.
- Co? Ale... to za wcześnie!
- Powiesz jej to osobiście, jak będzie na miejscu. Następne spotkanie
dotyczące postępów: jutro o tej samej godzinie. Chcę mieć szczegółowy plan
działania z dokładnym harmonogramem.”
Intendent przerywa komunikację nie czekając na reakcję swojej
rozmówczyni. To jeden wielki mętlik, prawdziwy sok ze stylenu, a on nie ma
ani czasu, ani chęci, żeby dodawać sobie otuchy. Kariera Lynn zależy od
Operacji Atom, była wolontariuszką; musi teraz stawić temu czoła.
„Sytuacja nie jest dokładnie taka, jaką ją opisałeś – koryguje go Kora,
neutralnym tonem głosu i bez żadnych wyrzutów. Dokładniej mówiąc,
ambasadorka Shakti robi wszystko, by przekonać Malkah do udania się do
Riftu, ale Rzeźbiony Tron nie podjął jeszcze oficjalnej decyzji.”
Intendent kieruje surowe spojrzenie w stronę wojowniczki o niezwykle
czarnych oczach. Jego surowość rozpływa się po tej pozbawionej emocji twarzy,
która jest jak maska skóry naciągnięta na metalową czaszkę. Przodkowie Lynn
starannie dobierali rysy jej porcelanowej twarzy, poświęcając wyrazistość na
ołtarzu piękna. Kora za to, nie wybierała niczego: jej szkielet był w całości
pokryty cermetalem, a skóra utkana ze stali węglowej, gdy jej nikczemny wuj
postanowił zmienić ją w żywego robota. Lynn afiszuje zimne człowieczeństwo,
wyobrażając sobie, że stała się lepszą osobą; ludzkość Kory, została zanurzona
w kąpieli z płynnego helu, aby ją zamrozić, unieśmiertelnić, a tym samym
wyeliminować z równania.
Mimo wszystko Intendent uważa, że Kora jest bardziej żywa niż Lynn.
W przeciwieństwie do Lynn, wojowniczka jest fizycznie obecna w
Mantris. Polityk przywitał ją w swoim osobistym gabinecie, przypominającym
muzeum poświęcone Arkhantii. Ekstrawaganckie instrumenty muzyczne, księgi
czarów z pergaminowymi stronicami i ręcznie robiona biżuteria, dzielą między
sobą, półki drewnianych szafek kupionych w sklepie Nyvenn. Każdy Mantrianin
uznałby tę dekoracją za dekadencką, ale nie Intedent. On chce zapoznać się z
kulturą swoich przeciwników, zanurzyć się w ich sztuce i ich zwyczajach. Są
one jak liczne mosty rzucone między Arkhantią a nim, wieloma szansami na
lepszą komunikację z jej przywódcami… lub na lepsze manipulowanie nimi .
Intedent nalewa sobie bursztynowego trunku z pirackiego miasta Alvilid
– jeden z wielu aspektów sztuki Arkhańczyków. Wącha odurzające opary, zbyt
mocne dla jego nosowych filtrów, pozwala upoić się odurzającym zapachem
zapomnienia, który obiecuje napój, ale któremu nie może się poddać.

„Wiem o tym Kora. Niestety Shakti skomplikowała tak sytuację, że
muszę to teraz naprawić. I jeśli muszę potrząsnąć trochę Lynn, żeby to osiągnąć,
to niech tak będzie..
- Czy ja również przyczyniłem się do skomplikowania sytuacji?
- W jaki sposób?
- Moja misja polega na szpiegowanie dla ciebie poczynań ambasadorki
Shakti.
- I twoja praca jest skończona.
- Z wyjątkiem tego, że mój raport jest najwyraźniej trochę spóźniony.
- …by był jak najbardziej kompletny. Przypomnij mi: przekonałaś Shakti,
by wysłała cię do Riftu, byś przyniosła fotografie i przekonała Malkah, by tam
pojechała, prawda?
- Dokładnie.
- Co pozwoliło ci dowiedzieć się więcej o intencjach ambasadorki i dało
ci pretekst do osobistego zlożenia raportu.
- Dokładnie.
- Wszystko to nazywam dobrą pracą szpiegowską. Więc czym się
przejmujesz?”
Kora uważnie obserwuje Intendenta, który jako jedyny może podtrzeć jej
prosto w oczy.
„Pobłażliwość, której mi udzielasz, w dziwny sposób kontrastuje z
surowością twojego zachowania wobec Lynn. Dlaczego?”
Niczym odpowie, Intendent bierze gorący łyk. On, który normalnie jest
taki doskonały w przemówieniach, nie wie, jak wytłumaczyć przywiązanie,
jakie czuje do niej, biednego dzieciaka zniszczonego przez wstrętną rodzinę.
Czy to dlatego, że przeżył tę samą trajektorię? Albo dlatego, że jeśli uratuje
Korę, to może uda mu się uratować Sathynę?
A w rzeczywidtości, czy tak naprawdę działa z empatii, czy po prostu z
kalkulacji?
Nie ma czasu żeby to rozgryść: bezwzględny ratunek medyczny zostaje
uruchomiony w siedzibie ROMA.
Tego typu procedura jest uruchamiana tylko w przypadku grubej szychy i
to w nieprzewidywalnych okolicznościach. To jest sygnał, na który czekał
Intendent, dowód na to, że zabójca wysłany przez Malkah, właśnie uderzył w
samym sercu Mantris.
W ROMIE. U Arhaxa. A więc to on nakazał atak przeciw Arkhantii w
czasie trwania Appologium.
Solis się nie myliła: pośrednio wskazała mu winowajcę.
System alarmowy niszczy wszystkie zapory sieciowe korporacji,
wszystkie jej zabezpieczenia. Celem jest zapewnienie Medytekom kontroli nad
całym sprzętem niezbędnym do ratowania życia poszkodowanego. To jest
właśnie cena ratowania życia.
Intendent nie przepuszcza takiej możliwości.

Czas interwencji to początkowo 36 sekundy. Prostym rozkazem do Norii,
wydłuża go do 53 sekund. Ten dodatkowy czas pozwoli Archiwiście
wykorzystać wszystkie możliwe środki, aby znaleźć dowody oficjalnie
obciążające Arhaxa. Jest ranny, Mantrixi wypatroszą go do trupa.
To zadanie AI. Intendent wyznaczył sobie inną misję: schwytanie zabójcy
wysłanego przez Malkah. I do tego będzie potrzebował pomocy.
Obecność Kory jest tutaj cudem. A dokładniej synchroniczność.
> ®Kanał priorytetowy | KORA ∆ Bezpieczeństwo \ Noria >
> Kora, mam dla ciebie misję, polowanie na niebezpiecznego osobnika.
> Na rozkaz.
> Poprowadzę cię. I będziesz eskortowana przez Gwardię Matrycy.
> Za wolne. Bardziej wydajna jest praca solo.
Intendent instynktownie przełączył się na tryb SIT, ponieważ wymiany
przebiegają szybciej. Rozmowa rozpoczęta w biurze, jest kontynuowana na
odległość, ponieważ Kora,nie znając jeszcze swojego celu, natychmiast udała
się w kierunku wyjścia. Otworzyła bezpośrednie połączenie ze swoim
implantem neuronowym, pozwalając Intendentowi na widzenie jej oczami,
komunikować się bezpośrednio umysł-umysł, wchodzić w interakcje i
współdziałać tak skutecznie jak persona.
Kora ufa Intendentowi bardziej niż samej sobie.
Zdalnie sterowana, wojowniczka zostaje przewieziona naddźwiękową
windą do prywatnego hangaru, gdzie czeka na nią niewidzialny statek
powietrzny. Maszyna startuje w sekundzie, w której jej podeszwa odrywa się od
ziemi.
Urządzenie slalomuje między budynkami Mantris, lecąc z prędkością 400
km na godzinę w kierunku ROMA. Dzięki kamuflażowemu systemowi
optycznemu, wyjątkowo cichym silnikom magnetycznym i izolacji termicznej
jest ona niewykrywalna.
Z jednym okiem dzielonym z Korą, z drugim na jego własnych ekranach
pojawiających się wokół niego, Intendent monitoruje nagrania zhakowane przez
Mantrix, aby upewnić się, że korporacja nie podejrzewa ich podejścia. Dopiero
po zapoznaniu się z obrazami z wewnętrznych kamer ROMA uświadamia sobie
swój błąd.
Ofiarą nie jest Arhax. Ale jego kochanek Julian.
Na żywo obserwuje śmierć młodego człowieka. Pomoc nadeszła za późno
o kilka sekund. Opóźnienie, jakiego udzielił archiwiście, skazała młodego
człowieka. Śmierć Arhaxa nie poruszyłaby Intendenta – każda decyzja o
charakterze wojennym ma swoją cenę. Z drugiej strony śmierć Juliana
pozostawia w ustach nieprzyjemny posmak: bez względu na przyczynę, ofiary
uboczne są niedopuszczalne. Nigdy. On nie zabił Juliana, wie o tym dobrze .
Ale pozwolił mu umrzeć.

Bierze się w garść i odrzuca wyrzuty sumienia, ponieważ jego uwagę
przykuwa alert. Odsuwa na bok inne podglądy, przybliża ten, który wskazał mu
archiwista.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA∞ Mantrix \Noria >
> Dane z ROMA przedstawiają anomalię statystyczną. Pomieszczenie
techniczne zostało otwarte dwa razy, w czasie krótszym niż 29 minut, w celu
przeprowadzenia losowej konserwacji, gdy średnia częstotliwość wynosi 48 dni.
Holograficzny plan przedstawia budynek korporacji, rozpoznawalny po
nieproporcjonalnym posągu na jego fasadzie. Dzięki kolejnym ustawieniom
ostrości, podobnym do trzepotanie powiek, małe pomieszczenie w piwnicy
pojawia się w zbliżeniu. Ślepy pokój z jednym wejściem. Brak kamery – nie ma
powodu, aby ją montować w takim miejscu. Wysłanie tam drona
obserwacyjnego zajęłoby co najmniej minutę. Za długo. Gdy przegląda funkcje
udostępniane przez pomieszczenie techniczne, na ekranie wyświetla się:
„Zarządzanie flotą konserwacyjną IV klasy. Chcesz dowiedzieć się coś
więcej?”
Prosi o więcej szczegółów na temat misji klasy IV. Lista przewija się
przed jego oczami: czyszczenie sieci elektrycznej, rury ewakuacyjne, trudno
dostępne przestrzenie zamknięte, zwalczanie szkodników, zarządzanie...
Intendent cofa się.
" Rurociągi. Pokaż mi system ścieków.”
Skala się zmienia, przechodzi w ogólny plan.
> ®Kanał priorytetowy | ARCHIWISTA ∞ Mantrix \ Noria >
> Piętnaście metrów odległości między budynkiem a głównymi rurami.
Brak fizycznego połączenia.
> Plan nie jest aktualny, wykopali przejście. To tędy zabójca wszedł do
budynku.
„Kora — powiedział na głos ordynator — zrób magnetyczny sondaż.
- To obniży na współczynnik niewidzialności.
- Ale już !”
Gdy statek powietrzny pędzi w kierunku celu, jego magnetometry emitują
impuls o szerokiej wiązce, którego pasywne czujniki ROMY nie mogą
przeoczyć. Na wyświetlaczu taktycznym pojawia się mapa podziemia z rozległą
siecią zagłębień. Wśród zakłóceń materializuje się sylwetka, jak duch
wyłaniający się z mgły.
"Mam cię!” To bardziej krzyk ulgi niż zwycięstwa. ”Kora,
prawdopodobny zabójca. Twoja kolej !
- Dobrze, zrozumiałam.”
Niecałe dwie minuty później statek powietrzny ląduje w pobliżu węzła
sieci kanalizacyjnej, niedaleko stadionu lotniczego. Kora wyskakuje z maszyny
w pełnym locie, turla się, pada na kolana przed płytą ochronną, którą zrywa
energicznym pociągnięciem. Poczym pogrąża się w ciemności.

Wizja wojowniczki dostosowuje się automatycznie, Ordynator widzi w
ciemności podobnie jak ona.
Kora pojawia się w sali o szerokości około dziesięciu metrów, w kształcie
szerokiej niecki. Jej wyświetlacz identyfikuje nachylenie terenu jako przewagę
taktyczną w przypadku walki wręcz.
„To prawdopodobnie czarnoksiężnik cienia – zakłada polityk. Użyj
reflektorów, aby go oślepić.”
Przestrzeń jest natychmiast zalane wieloma wiązkami silnego światła.
Pozwala to im zobaczyć samotnego mężczyznę z głową schowaną pod głębokim
kapturem. Przy nagłym blasku światła, ma się wrażenie, że jego głowa cofać się
jeszcze bardziej.
Cień, któremu światło dało życie.
"Jesteś Faworytem Cienia, prawda?”
Usta Kory poruszają się, ale wypowiadają słowa Intendenta, który siedzi
sobie bezpiecznie w wieży Norii.
„Wybacz te środki ostrożności, ale twoja reputacja cię wyprzedza. Chcę
tylko z tobą porozmawiać.”
Arkhańczyk pozostaje nieruchomy i cichy. Jego sylwetka drży w taki
sposób, że oczne implanty Kory nie są w stanie skupić na nim uwagi. Jej
system automatycznego celowania jest zakłócony.
" Słyszysz mnie ? Mamy wspólne interesy, Malkah i ja.”
Intendent nalega, musi usłyszeć faworyta, martwi go jego milczenie,
powolny i głęboki oddech. Żałuje, że naraził Korę na niebezpieczeństwo, nie
powinien był jej słuchać i powinien wysłać z nią eskortę Gwardi Matrycy.
Nie jest pewien, czy coś by to zmieniło...
„ Mam informacje, którą chcę przekazać Malkah, próbuje Intendent.
- Nie jestem posłańcem. Jestem przesłaniem.
- Przepraszam?
- Każdy. Gdziekolwiek.”
Uruchamia się system alarmowy Kory, który omija połączenie z
Intendentem.
Krytyczne zagrożenie, natychmiastowa reakcja.
Jej lewe przedramię chowa się, uwalniając pulsacyjne działo, które
natychmiast strzela. Skoncentrowana wiązka jonów pędzi w kierunku celu,
przenosząc ciepło równoważne słonecznej koronie Galany.
Faworyt omija ją, przemierzając ją z jednego boku na drugi, niczym duch
antymaterii. Bez żadnych uszkodzeń.
To niemożliwe.
Ale kogo to ochodzi, wróg nie jest jeszcze bezpieczny.
Wiązka ma włączoną głowicę wyszukiwania, będzie więc śledzić swój
cel, dopóki nie zabraknie jej energii. Innowacja technologiczna, której królikiem
doświadczalnym jest Kora.
Tyle że nic nie idzie zgodnie z planem. Co gorsza, nic nie ma sensu.

Zabójca wydobywa swój miecz i wbija go w ziemię. W świetle wielu
reflektorów Kory, ostrze rozpada się na serię wąskich cieni, zaciemniając ściany
niecki, rysując pręty kutej żelaznej bramy.
Promień zakrzywia swoją trajektorię, pędzi w kierunku celu. Faworyt
rozpływa się w cieniu, przeskakuje z pręta na pręt, za każdym razem znikając w
ciemności zanim zostanie trafiony, nieuchwytny chip, który przeskakuje z
miejsca na miejsce.
Wiązka nieustannie zmienia trajektorię, skręca i zakręca, by dotrzeć do
celu, trzeszczy w stłumionej ciszy podziemia. Arkhańczyk ostatecznie
materializuje się... w cieniu Kory, tuż za jej plecami.
Cel jest w końcu nieruchomy. Wiązka może w końcu pędzić w jego
kierunku w chciwym blasku. Szkoda tylko, że musi przebić się przez przeszkodę
umieszczoną między jego ofiarą a nią samą.
Kora upada na ziemię, jej brzuch jest ziejącą dziurą ze zwęglonymi
ustami, trafiona własnym strzałem, nie mając czasu zrozumieć, co się stało.
Za jej plecami, Faworyt już odleciał do innego cienia, odległego i poza
zasięgiem. Zmęczona, jej energia wyczerpana, wiązka abdykuje, rozprasza się,
nie osiągając swojego celu.

Rozdzial 19
SASSAKI >< SHADO

Sassaki przemierza ulice Mantris w bojowym rynsztunku. Z gołą głową, z
włosami zebranymi w kucyk, jak zwykle podróżuje bez zbędnego bagażu.
Powściągliwa prosta zbroja, tylko miękka kurtka wzmocniona paskami
albemetu. Maska z respiratorem bez żadnych fanaberii, zasłaniająca dolną część
jego twarzy. Dwie szable przyczepione do jego pasa, to jego jedyna broń.
Pomimo lekkości jego uzbrojenia, w czasach, gdy karabiny plazmowe stały się
normą, emanuje od niego aura zabójczej skuteczności.
Jego wygląd nikogo nie szokuje, zdecydowanie nie jest największym
ekscentrykiem w tłumie. Wielu przechodniów naśladuje wygląd ich ulubionej
gwiazdy, czy to słynnego artysty, czy kultowej postaci z gier holo. Inni nawet
nie zadali sobie trudu, aby poruszać się we własnej osobie. To ich persona błąka
się po ulicach i wchodzi w interakcje ze zdematerializowanymi sprzedawcami i
cyfrowymi terminalami.
Aby udoskonalić jeszcze bardziej ten wyimaginowany wystrój, MaRzenie
nakłada swoją wirtualną warstwę. Siedziba korporacji Lightmare wydaje się
zredukowana do pojedynczej konstrukcji nośnej, przekształconej w klatkę o
wysokości siedmiuset metrów, wewnątrz której latają tysiące mamutaków. Są
to ostatnie znane okazy gigantycznych ptaków ze zwężającymi się czaszkami,
służące jako wierzchowce podczas wyścigów w wolierze. Albo ten niski i
przysadzisty magazyn, którego rozpikselowane cegły mogą być przesuwane
przez przechodniów, aby komponować nowe obrazy, a fasada staje się płótnem
dla holograffiti.
Można więc spokojnie powiedzieć, że Sassaki pozostaje w takiej scenerii
zupełnie niezauważony.
To samo dotyczy zabójcy, który idzie sto metrów przed nim.
Od czasu incydentu na granicy, Genetyk spodziewa się odwetu ze strony
Malkah. Zakładając, że winny zostanie zamordowany przez Czarnoksiężnika
Cienia, nakazał nieustanne monitorowanie sieci w Mantris.

Znalazł niezawodną metodę na wykrycie śladu Arkhańczyka. W tym
skrajnie połączonym środowisku, takim jak Mantris, osoby noszące SIT są
nękane przez ukierunkowane reklamy, holo z dostosowaną treścią, wirtualni
asystenci wygenerowani na podstawie preferencji seksualnych i upodobań
każdej osoby… W takim kontekście możliwe jest zdalne śledzenie kogoś, kto
nie ma SITu. Sassaki wie o tym dobrze, ponieważ sam go nie nosi – właśnie
dlatego, że jest świadomy tej luki, pomyślał o tej metodzie wykrywania.
Zazwyczaj cisza jest sprzymierzeńcem zabójcy. W tym konkretnym
przypadku jest śladem, który go zdradza w nieustannym zgiełku Mantris.
Zaalarmowany przez sztuczną inteligencję swojej korporacji, Sassaki
znalazł się na tropie zabójcy. Po dokonaniu zbrodni, zabójca udaje się na
zachód, aby pieszo opuścić miasto-kontynent – pomysł, którego nigdy nie
miałby żaden obywatel Mantris. Wydostanie się z miasta może zająć kilka
godzin, więc polowanie może się rozciągnąć w czasie. Będzie miał nawet szansę
ponownie znaleźć swoją ofiarę, gdyby zgubił ją z oczu.
Ma też czas na przygotowanie się do śmierci. Gotowość do poświęcenia
wszystkiego nie gwarantuje zwycięstwa, ale tłumi lęk przed skorzystaniem z
nadażającej się okazji. Sassaki zdecydował się nie mieć rodziny ani żadnych
przyjaciół, więc ten wybór dotyczy tylko jego. To nie znaczy, że jest odporny na
strach, po prostu ma odwagę pogodzić się ze swoją decyzją.
Na chwilę gubi ślad zabójcy, co powoduje, że natychmiast wraca do
teraźniejszości. Przyśpiesza kroku, przeciska się przez gęsty tłum, nie dotykając
nikogo, będąc, niczym woda płynąca między kamykami.
Ponownie dostrzega swoją ofiarę dzięki ciemnemu strojowi Arkańczyka,
który zderza się z kolorowymi światłami neonów i gigantycznych hologramów.
W rzeczywistości zabójca nie jest bardziej dyskretny niż zaćmienie słońca, tak
długo jak odważysz się patrzeć na Galanę i Rainara.
Obserwując nadprzyrodzoną grację swojego celu, Genetyczny wojownik
dochodzi do następujacego wniosku: to rzeczywiście Faworyt Cienia, który jest
jego przeciwnikiem, a nie jeden z jego uczniów. Malkah wysłała swojego
najlepszego agenta, aby popełnił przestępstwo.
Sassaki kontroluje swój oddech, gdy dociera do niego myśl, że walka,
która sie zapowiada, może być jego ostatnią. Shado to zupełnie inny kaliber niż
Niguane czy przeciwnicy, których ostatnio pokonał.
Ich walka będzie bezlitosna i za żadną cenę, nie może toczyć się w
środku tłumu. W przeciwnym razie zaatakowałby Faworyta tutaj, na ulicy.
Źródła światła są tak liczne, że nie ma żadnych obszarów cienia, co ogranicza
możliwości oferowane Shado. Inwokator jest w stanie przeskakiwać z jednego
cienia do drugiego, ożywiać go, modyfikować swoje własne cienie… tyle zaklęć
niemożliwych do użycia przy braku ciemności.
Sassaki zna doskonale swojego przeciwnika i jego magiczne zdolności,
studiuje je od dwóch dekad. Odkąd wpadło mu do głowy, żeby powtórzyć mecz

Chaka przeciwko Faustowi... i tym razem wygrać go bezdyskusyjnie. Wtedy
honor jego dawnego pana zostałby przywrócony.
Wielu ucieszyłoby się z tego, że kłótnia zostałaby ostatecznie
rozstrzygnięta, że ostatecznie udowodniono by, że technologia Mantris
przewyższa magię Arkhantii. Życzę im powodzenia. Wszystko, na czym zależy
Sassaki, to udowodnienie, że Genetycy to najbardziej wyrafinowany styl
technologiczny.
I że tytuł „Legendarny” powinien już dawno do niego powrócić.
Cierpliwie czekając na dobry moment, Sassaki cieszy się
ekstrawaganckim pięknem Mantris, które może obserwowuje już po raz
ostatni...
W końcu docierają do dzielnicy przemysłowej, położonej na granicy
Riftu. Jak okiem sięgnąć, znajdują się tu zautomatyzowane fabryki
przypominające roboty, które produkują, ogromne chłodnie kominowe z
szerokimi podstawami i rozkloszowanymi profilami oraz kondensatory
energetyczne sięgające wysokości drapaczy chmur, w których produkowane są
krystaliczne baterie. Nie ma najmniejszego dymu, z wyjątkiem pary wodnej,
żadnych zanieczyszczeń, z wyjątkiem wizualnych; Mantris to czyste i zdrowe
miasto.
Nasycony energią obszar jest obficie oświetlone milionami
akumulatorów, napędzających maszyny. Tam też nie ma najmniejszego
cienia…
W tym labiryncie, Sassaki ryzykuje ponowną utratą celu: miejsce jest
znacznie mniej uczęszczane, jego metoda śledzenia traci skuteczność.
Zmuszony jest skrócić dystans między nim a czarnoksiężnikiem, aby mieć
kontakt wzrokowy, który w każdej chwili może go zdradzić. To już naprawdę
nie ma żadnego znaczenia. Jego instynkt podpowiada mu, że zabójca wie, że jest
śledzony, być może nawet od samego początku. Może on też chce bronić honoru
swego dawnego pana?
Po krótkim wahaniu, niczym tropiona bestia szukająca schronienia,
Arkhańczyk wkracza do fabryki maszyn budowlanych. Podejrzenia Sassakiego
stają się pewnikami: ofiara wyczuła łowcę.
W tym budynku odbędzie się walka. Zabójca kontra wojownik. Tak się
stanie.
Kilka minut później, dwaj przeciwnicy stają naprzeciwko siebie na dachu
fabryki, gdzie przeplecione rury utkały dywan o szczególnie grubym wątku. Z
budynku dochodzą dudniące wibracje, echa linii montażowych trawiących metal
i elektronikę, by zamienić je w zautomatyzowane pojazdy.
Zabójca stoi plecami do wojownika, spoglądając na zachód w kierunku
swojego kraju. Wysokość dachu i niezakłócony widok pozwalają dostrzec
deszcz iskier z budowanych budynków, które podgryzają granicę ziemi niczyjej;
biedny świt, który wschodzi nad walką, która zapowiada się epicko. Nawet
ogromna kopuła, która góruje nad całym miastem-kontynentem, nadaje temu

wszystkiemu dramatyczny charakter: ciemna jak noc, ukazuje burzowe chmury,
która nie chcą eksplodować. Mieszkńcy nie chcą dziś deszczu, a jedynie jego
obiecane orzeźwienie.
W Mantris często dzieje się tak: nikt nie odważa się, iść na całość.
Sassaki nie jest jednym z nich.
Shado odwraca się z twarzą ukrytą w opuszczonym kapturze. Powoli
wyciąga miecze, których rękojeści wystają poza jego ramiona. Sassaki robi to
samo, uwalniając ostrza z ostrymi krawędziami z nanofilamentów antymaterii.
Sassaki czeka na tę walkę od dwudziestu lat, ale stara się, ukryć swoje
emocje. Musi pozostać skupiony, jego umysł czysty jak szkic pędzla, jego ciało
zrównoważone jak pogodny wiersz.
Dwaj wojownicy mierzą się nawzajem w milczeniu, stopy zakotwiczone
w ziemi, zrelaksowana poza, przygotowana broń. Nie pada ani jedno słowo.
Otoczenie – hałas, zapachy, kolory – rozpuszczają się w ich intensywnym
skupieniu. Czas kruszy się, sprowadzony do ekranu zbyt cienkiego, by ukryć to,
co ma ukrywać.
Shado mruga oczyma.
Sassaki podrywa się.
Shado rusza.
Miecze zderzają się w trzasku kuźni, w iskrze krzemienia, w rozdarciu
ciała i metalu.
Obaj przeciwnicy miękko lądują na nierównym terenie, można by
powiedzieć, że zamienili się pozycjami. Na zgiętych kolanach, wyprostowują się
powoli, jak drapieżniki mierzące się nawzajem.
Sassaki odkrywa, że jego lewy naramiennik jest przebity, czego nie
mógłby dokonać pocisk o dużej prędkości.
Shado zdaje sobie sprawę, że jego prawy miecz został strzaskany przez
nanofilament, a ostrze przecięte czystym cięciem. W następnej sekundzie, jego
ramię zostaje oderwane od ciała, chirurgicznie odcięte w połowie bicepsa.
Zdumienie Faworyta ginie w głębinach jego nieprzeniknionego,
mrocznego kaptura. Co to jest za ostrze, zdolne do odcięcia kończyny? Jego
świetlista nić, gorąca jak powierzchnia słońca, jest częścią technologii, z którą
nigdy się nie zetknął. Technologia, tak samo niebezpieczna ja magia Światła.
Shado wpada w stan pół-transu, który sprawia, że jego ciało jest bardziej
czujne niż jego umysł. Zanim jeszcze poczuje ból, mięśnie jego ramienia
zatrzymują gejzer krwi tryskającej z przeciętej tętnicy. Krwotok zamienia się w
czerwonawą strużkę, dając mu krótkie wytchnienie.
Jego prawa ręka upada na ziemię z wiotkim dźwiękiem kawałka mięsa
rzuconego na ladę rzeźnika. Kończyna ślizga się po zalanej krwią powierzchni,
prześlizguje się przez rury i znika.
Shado podbiega do krawędzi dachu i skacze w pustkę. Jedyną ręką, jaka
mu została, chwyta za bicz, owinięty wokół jego talii. Odwraca się w powietrzu,
wykręcając miednicę – prawie przegapia swój manewr, zdestabilizowany przez

nowy rozkład ciężaru. Wysyła bicz w górę, by owinął się wokół rury. Skóra
uderza ponownie o metal, bicz się napina. Zatacza łuk, który prowadzi go nieco
poniżej okna. W ostatnim wysiłku podciąga się na ramieniu, aby wspiąć się
nieco wyżej. W ostatniej chwili puszcza bicz i przelatuje przez okno, które
rozbija się z łoskotem.
Odłamek szkła wbija się w jego policzek, inny robi bliznę na czole. Miał
tylko jedną ręką, by chronić swoją twarz.
Kula się, zatrzymuje i podnosi się w metodycznie uporządkowanym i
obficie oświetlonym magazynie. Roboty użytkowe poruszają się między
towarem z sykiem ogumienia .
Nie musi zbyt długo szukać odciętej kończyny. Jego poczucie orientacji
pozwoliłoby mu ją odnaleźć, nawet gdyby znalazł się w absolutnej ciemności.
Mimo tej pewności, odczuwa ulgę, gdy jej dosięga. Będąc nawet w pełni sił, nie
ma gwarancji, że wygra tę walkę; jedno ramię mniej to pewna śmierć.
Dociska oderwaną kończynę do kikuta, tam gdzie powinna się ona
znajdować. Natychmiast wypowiada zaklęcie. Niestety tutaj, w tym martwym
mieście, mobilizacja magii jest tak samo trudna, jak oddychanie pod wodą i
niewiele bardziej wydajna – nie mówiąc już o tym, że walka z cyborgiem
zmusiła go do skorzystania z części jego zapasów. Inkantacja jest tak długa, że
nie wystarczy jeden wydech, musi więc nadal szeptać podczas wdechu.
Daje to przeciwnikowi mnóstwo czasu na przecięcie szablami rur
dachowych, aby zrobić sobie przejście. Sassaki przeskakuje przez szczelinę i
ląduje miękko dwie sążnie niżej, amortyzując wysokość upadku ugięciem kolan.
Shado wyobrażał sobie, że tylko Czarnoksiężnicy Cienia mogą dokonywać
takich fizycznych wyczynów. Oczywiście się mylił.
W moemencie, gdy ostatnie słowo zaklęcie zostało wypowiedziane,
członek zostaje przyczepiony do ciała, z pulsującymi żyły i nabrzmiałymi
mięśniami. Odcięte ramię zgubiło rękaw skórzanej kurtki, odsłaniając zawiłość
jego atramentowo-czarnych tatuaży.
Shado porusza palcami. Działają doskonale.
Walka będzie mogła zostać wznowiona, ale nie od razu. Ponieważ ten
drugi używa szabli zdolnej przeciąć każdy materiał, zabójca musi koniecznie
użyć swojej magii. Potrzebuje czasu na odzyskanie sił i złapanie oddechu.
Zaczyna biec.
Shado przylega do poruszającego się robota użytkowego, skrzyni
uwięzionej w generowanym przez niego polu magnetycznym. Wspina się po
maszynie na samą górę, wskakuje na kontener, który kołysze się bezwładnie pod
wpływem uderzenia i podskakuje na nim jak na trampolinie. Potem chwyta za
pobliską półkę, robi z niej drabinę, wspina się na górę. Nie zatrzymując się
wcale, biegnie na szczyt półek, z głową opuszczoną, by nie uderzyć w sufit,
dostrzega rury przecinające ścianę w otworze niewiele szerszym niż jego
ramiona. Pędzi naprzód, przerzuca swoje napięte w poziomie ciało, przecina
wąskie przejście niczego nie dotykając i znikna po drugiej stronie muru.

Sassaki może tylko podziwiać taką zwinność: w mniej niż pięć sekund
Shado znalazł się poza jego zasięgiem.
Wojownik wyrusza w pogoń za zabójcą.
Styl Genetyka radykalnie kontrastuje ze stylem Czarnoksiężnika: on pędzi
prosto przed siebie. Okno blokuje mu drogę? Przeskakuje przez nie. Zamknięta
śluza powietrzna? Rzuca swoją przepustkę na detektor, aby zainicjować
otwarcie i chwyta ją, zanim spadnie na ziemię. Ma przed soba ścianę?
Identyfikuje jej wady i dwoma uderzeniami szabli wycina sobie drzwi, a
antymateria nanofilamentu przecina przegrodę jak papier.
Obaj wojownicy spotykają się ponownie w głównym hangarze, na
poziomie punktu kontrolnego, który znajduje się w rozległym pomieszczeniu.
Blask stopionego metalu, purpura płynu z pras hydraulicznych, iskry ze
stanowisk spawalniczych, fosforyzująca chmura z dysz lakierniczych, wirujący
pomarańcz migających świateł… ma się wrażenie, że jest biały dzień, a to
miejsce roi się od zmieniających się cieni. Zapach roztopionej stali miesza się z
zapachem rozpuszczalników, upojna i nieco toksyczna kombinacja.
Co ciekawe, brakuje tylko hałasu: w pełni zautomatyzowana fabryka
działa w trybie cichym.
Shado wchodzi na schody prowadzące do prostokątnego silosu. Skacze z
poziomu na poziom, nie dotykając najmniejszego stopnia, kręcąc ramionami tak,
aby móc utrzymać swoją trajektorią, wykorzystując każdą podporę, aby odbić
się w kierunku następnej platformy. Wystarczy mu pięć skoków, by zejść na
dziesięć sążni.
Sassaki uważa, że jest za późno, by pójść jego śladami. Zauważa
urządzenie podnoszące, załadowane metalowymi blokami, które wciąż są
gorące, gotowe do stemplowania. Czeka, aż dźwig znajdzie się w jego zasięgu,
po czym rzuca się między liny podtrzymujące ładunek. Udalo sie, trzymając się
jedną ręką lin, zsuwa się na ziemię, regulując nacisk palców, aby kontrolować
prędkość opadania. Wzmocniona rękawica chroni jego dłoń, która w
przeciwnym razie zostałaby przetarta do samych kości. Kończy swój wyścig
stając na haku dźwigu zawieszonego dziesięć metrów nad ziemią, w połowie
drogi między niebem a ziemią.
Dziesięć metrów to za wysoko, nawet dla niego.
Ale Shado dotarł już na sam dół schodów i pędzi w kierunku wyjścia z
niewyobrażalną prędkością.
Nie może pozwolić na to by mu uciekł.
Sassaki przecina dwa z trzech kabli, zawieszając się na który został.
Włącza się alarm, w końcu dając głos temu zbyt cichemu hangarowi. Dźwig
przechodzi natychmiast w pozycję gwarantującą bezpieczeństwo, co powoduje,
że ładunek jest sprowadzony natychmiast na ziemię. Ledwie schłodzone bloki
metalu pękają pod wpływem wstrząsu, odsłaniając stopione jądro,
przypominające formujące się karłowate planety. Sassaki skacze nie biorąc
rozpędu, jak najdalej jest to możliwe, by uciec przed erupcjami wywołanymi

uderzeniem o ziemię. Wiruje między kroplami stopionego metalu i ciężko
ląduje, używając rąk, aby zamortyzować upadek.
W niestabilnym podparciu, z twarzą blisko ziemi, praktycznie z nosem na
butach Shado. Ofiara wykorzystała akrobacje myśliwego, aby odwrócić role.
Wojownik jest na łasce zabójcy.
W każdym razie zwykły wojownik byłby. Ale Genetyk nie jest kimś
przeciętnym: wieki eugeniki uczyniły jego ciało zdolnym do nadludzkich
wyczynów.
Opiera cały swój ciężar na trzech palcach, wyrzuca swoje nogami
pionowo, przewraca swoje ciało do góry nogami, głową w dół. Nie dotyka
Shado, który na czas wycofuje się, ale to nie był jego cel – to było zrobione po
to, by go zaskoczyć, powstrzymać przed atakiem.
Wykorzystując siłę bezwładności, kręci się wokół swojej osi, ciało wciąż
do góry nogami i opierając się na jednym ramieniu. Zamiata przed sobą szablą,
po czym gładko spada na nogi, znajdując się poza zasięgiem .
Shado nawet się nie poruszył. Powinien mieć przycięty brzuch aż do
kręgosłupa. A jednak stoi wysoki, czujny.
Co jeszcze bardziej jest zaskakujące, to jest to, że zabójca jest w stanie
gotowości, z zaciśniętymi pięściami, lekko stąpając i podskakując, niczym
pięściarz gotowy do pierwszej rundy.
Sassaki zostaje pogrążony przez dreszczyk radości i podniecenia. Musi
zapomnieć o przerażających mocach Faworyta, które sprawiają, że jego ramię
odrasta i powodują, że jego ciało jest nienamacalne jak mgła, inaczej będzie się
bał, że nie będzie w stanie pokonać takiego przeciwnika. Musi się skupić na
przekonaniu, że tak jak on, Shado chce powtórzyć pojedynek, który zakończył
Wojnę Bohaterów.
Wreszcie afront, jakiego doznała Chaka, będzie mógł zostać wymazany.
Ze swojej strony Shado wie doskonale, że musi szybko zakończyć tę
walkę: ostrza przeciwnika są przerażające, a jego moce Cienia są osłabione,
pomimo pran, którąudało mu się zmagazynować podczas tego niesamowitego
wyścigu. Jego najlepszą taktyką będzie szybkie i mocne uderzenie.
Dematerializuje swoją pięść, która staje się tak nieuchwytna jak duch i
uderza z prędkością błędnych ogników.
Umiejętność przechodzenia przez materię może zmienić każdego w
bezlitosnego zabójcę. Pstryknięcie palcem do mózgu lub nacisk na serce
oznacza pewną śmierć. Wojownik, z którym zmierzy się, jest szlachetnym
przeciwnikiem, ale zabójca wie, że śmierć nie jest honorowa.
Jego nieuchwytna pięść leci w kierunku klatki piersiowej przeciwnika... i
rozbija się o zbroję.
Niemożliwe !
Shado ma tylko chwilkę na to, by zdematerializować swoją szyję, zanim
przetnie ją nanofilament. Ostrze nie napotyka na większy opór niż wtedy, gdy
przeszło przez jego brzuch.

Shado ponownie próbuje szczęścia, ale jego eteryczna pięść znów
twardnieje w kontakcie ze zbroją. Rozpoczyna się wtedy dziwny balet, między
Sassakim, który bije swojego przeciwnika ciosami szabli, trafiających w pustkę i
Shado, który nie znajduje słabego punktu zbroi, w którą trafiają jego ciosy.
Najmniejszy błąd będzie fatalny, więc ich koncentracja jest ekstremalna.
Jednak, gdy przemykają z jednej strony na drugą stronę tego ogromnego
hangaru, ich wojownicze arabeski budzą w ich umysłach niezrozumiałe obrazy,
reminiscencje wydarzeń, których żaden z nich nie przeżył. Twarda łuskowata
pięść gada, kapryśne zwoje dymu, które owijają się wokół mieczy o ostrych
krawędziach...
Zaskoczeni, jeden podobnie jak drugi, obaj wojownicy odsuwają się w
tym samym czasie, aby dać sobie wytchnienie. Obserwują się, przyglądają się
sobie nawzajem, uspokojeni okryciem tego, że są tak samo zdezorientowani.
„Imponująca technika, przyznaje Sassaki, starając się wypędzić te
pasożytnicze myśli, aby skoncentrować się na walce. Ale Chaka mówiła, że
miecz zawsze będzie silniejszy od tarczy. Zwłaszcza, gdy czycha na ciebie
wyczerpanie i brakuje ci tchu.”
Shado po raz kolejny dematerializuje swoją pięść. Sassaki unosi swoje
ostrze, które wciąż nie napotyka oporu. Uniknąwszy ostrego ostrza, zabójca
rematerializuje swoją pięść w samą porę, by ponownie uderzyć zbroję. Uderza
w napierśnik przeciwnika z taką siłą, że odkształca się, jakby przeszedł pod
jedną z pobliskich pras hydraulicznych.
Shado nie potrzebuje magii, by zamienić się w śmiertelną broń, dziesiątki
lat nieludzkiego treningu zadbały o to.
Sassaki zostaje odrzucony do tyłu pod wpływem siły uderzenia. Jego
stopy odrywają się od ziemi, jego pochylony tors wydaje się cofać szybciej niż
jego kończyny, pozostające z tyłu. Upada ciężko na ziemię, ślizgając się przez
dziesięć metrów w metalicznym szeleście zbroi, która rysuje powierzchnię.
Iskry powstające w wyniku tarcia mieszają się z iskrami z okolicznych
stanowisk spawalniczych.
Genetyk zrywa się na nogi z oszałamiającą prędkością, przygotowany na
cios, który nie nadchodzi. Shado trzyma się z daleka, wciąż z zaciśniętymi
pięściami, jakby zamrożony w ataku; nie wykorzystał swojej taktycznej
przewagi.
Sassaki korzysta z okazji, by ocenić obrażenia: kilka złamanych żeber,
które zagoją się w mniej niż dziesięć minut, i trochę bardziej porblematyczne,
czyli rozbity napierśnik, który uniemożliwia mu prawidłowe oddychanie. Jego
przeciwnikowi brakuje tchu, ale on nie może nawet oddychać.
Shado prostuje się powoli, dając jasno do zrozumienia, że nie będzie
atakował. Ale nie przestanie walczyć.
Sassaki każe otworzyć swoją zbroję, która odczepia się w całości.
Spowolniona jednak przez zdeformowany napierśnik, operacja trwa więc długie

sekundy. Nieruchomy i cierpliwy Shado, daje mu czas, którego Sassaki
potrzebuje.
Sassaki jest teraz z gołą klatką piersiową. Wzdłuż jego lewej ręki biegnie
wspaniały tatuaż, stworzenie zwijające się od nadgarstka do ramienia. Jego
głowa przywołuje Therana, demona ognia – Shado jest przekonany, że to inny
rodzaj potwora, ale nie zna jego nazwy. Subtelny efekt świetlny sprawia
wrażenie, że obraz pełza mu po ramienia, z kłami gotowymi do gryzienia.
Szybkim uniesieniem podbródka, Faworyt pyta się przeciwnika, czy jest
gotowy. Sassaki nie rozumie tego zabójcy. Na swój sposób jest jednym z
najbardziej honorowych wojowników, z jakimi keidykolwiek walczył.
Zwycięstwo jest jednak nieodzowne.
Wojownik staje w gotowosci, stawiając czoła wciąż nieuzbrojonemu
zabójcy. Zmienił się wygląd i sposób ich walki: Sassaki musi teraz unikać
zdematerializowanych ataków Shado, najmniejsze potknięcie będzie oznaczać
jego śmierć.
Tak zaczyna się balet, jakiego prawie nigdy nie widziano w całej historii
pojedynków. Obaj wojownicy kręcą się, zbliżają i oddalają sie, przyjmują
powietrzne pozycje, wykazują nadprzyrodzoną zwinność. Dosłownie tańczą ze
Śmiercią.
Unikają użytkowych robotów, obojętnych na ich zmagania, czepiają się
haków dźwigów, nurkują nad strumieniami roztopionej stali, są rozddzieleni
kaskadą iskier, które przecinają ich ciosy, prześlizgują się między blatami pras
tuż przed zatrzaśnięciem się ich głodnych szczęk…
Ich starcie ma wdzięk weselnego lotu smoków, elegancję podwójnego
zachodu słońca widzianego przez opalizującą kopułę Mantris. Tylko drony
inwigilacyjne mogą kontemplować taka ekstrawagancki spektakl bez
wzruszenia się.
Kiedy obrazy staną się wirusowe w sieci Norii, kiedy będą wyświetlane
na wodnych ścianach Neftydy lub gdzie indziej, nikt, kto uczestniczył w
Appologium, nie omieszka nakreślić paraleli z archiwami walki Chaka-Fausta. I
nie bez powodu, ponieważ ich uczniowie kreślą tę samą choreografię, z tą samą
umiejętnością.
Cały świat będzie zaniepokojony tym podobieństwem, z wyjątkiem
dwóch zainteresowanych stron, które są całkowicie pogrążone w tej śmiertelnej
konfrontacji.
Shado rozumie, że przegra, gdy wyczerpie się w nim magia. Ciemność
opuszcza go, jak płaszcz zużywa się po zbyt długim noszeniu. Czarnoksiężnik
wymyka się, zostawiając na jego miejscu wycieńczonego mężczyznę. Wciąż ma
jeszcze ostatnie zaklęcie do rzucenia, ostatni tatuaż do zmobilizowania. Potem
będzie koniec Faworyta.
W ostatnich kilku rundach tego pojedynku, zabójca nie dematerializuje
już swoich pięści. Sassaki to zauważył, nie tracąc jednak czujności. Może to być

po prostu taktyczna sztuczka: udawanie słabego, przytępienie czujności, aby
lepiej uderzyć.
Genetyk nadal atakuje, używając jednocześnie obu szabli. Tak, to
potwierdzone: wszystko co robi teraz Shado to odbijanie ostrzy. Sassaki
cierpliwie czeka na swoją szansę.
Szansa! Dźga lewą szablą na wysokości klatki piersiowej, aby lepiej
ukryć prawą, która celuje prosto w gardło przeciwnika.
Shado lekko cofa się, jest gotowy na paskudne cięcie w klatkę piersiową,
aby pozostać w zasięgu drugiego ostrza. Pstryka po powierzchni ostrza, lekko
odchylajac jego kurs w kierunku bloku albemetu, odcinając kawałek o wadze co
najmniej pięciu funtów.
Metalowa masa odrywa się, dwie szable Sassakiego biorą udział w
wyścigu przełajowym... Dokładnie taką okazję, chciał stworzyć Shado.
Faworyt po raz ostatni dematerializuje swoją pięść. Jego ciało łączy się z
dużym kawałkiem metalu wyciętym przez nanowłókno, zamieniając jego ramię
w prowizoryczną maczugę. Potężnym gestem wyrzuca rękę w górę, prosto na
odsłoniętą brodę Genetyka, który nie może już polegać na swojej broni, by robić
uniki.
W nadludzkim odruchu, Sassaki odwraca tor swojej krótkiej szabli, tej
wymierzonej w klatkę piersiową Shado. Maczuga wyrzuca miecz w powietrze,
łamiąc nadgarstek, który ją trzymał, ale omija szczękę, która bez tego
niesamowitego parowania zostałaby zatopiona w jego czaszce.
Sable wiruje w powietrzu. Lądując zagłębia się w ziemię, ograniczana
jedynie rękojeścią.
Obaj przeciwnicy cofają się, zataczając się – jeden z bólu, drugi z
wyczerpania. Potrzebują długich sekund, aby odzyskać równowagę. Dają sobie
nawzajem czas, raczej z szacunku niż z poczucia obowiązku.
Shado zagrał swoją ostatnią kartę i przegrał. Ale to nie znaczy, że się
poddaje i akceptuje porażkę.
Sassaki ma tylko jedno ramię i jeden miecz – paskudny nawyk, w który
wpadł od czasu walki z Niguaną. Ale ma bezgraniczny podziw dla odwagi i
woli tego, którego wziął za zwykłego zabójcę, a który ostatecznie okazał się
wyjątkowym wojownikiem.
Pojedynkowicze wpatrują się w siebie w milczeniu, stopy ślizgające się
po ziemi, niepewne postawy. Nie pada ani jedno słowa, ich oddech, ciężki z
wyczerpania zastępuje rozmowę. Głośne środowisko fabryki próbuje odwrócić
ich uwagę, ale na próżno. Czas się zatrzymał, by los ich dogonił.
Sassaki wyrzuca swój ostatni miecz ponad głowę. Druga , wytatuowana
ręka bezwładnie uderza w bok, bestia liże rany w furii pulsujących kolorów.
Shado stoi bardzo wyprostowany, z dłońmi złączonymi pod brodą.
Wydaje się, że modli się o lepsze przygotowanie swojego odejścia do
następnego świata.
Sassaki mruga.

Shado podrywa się.
Sassaki uderza.
Miecz napotyka opór, jakby był wbity w kamień.
Shado klęczy na jednym kolanie, wyciąga przed siebie ręce. Ostrze jest
zablokowane w jego dłoniach, nanofilament wcina się w skórę bez możliwości
poruszania się.
Szabla Sassakiego jest bezużyteczna.
Shado jest unieruchomiony.
Jeśli zabójca zdematerializuje swoje ręce, będzie mógł dotknąć serca
wojownika, ale zostanie rozcięty na pół ostrym ostrzem.
To status quo.
Ramiona Shado zaczynają się trząść. Sassaki ma przewagę, mógłby
porzucicć swoją szablę, by zakończyć walkę gołymi rękami. Ale ten koniec
byłby niegodny takiej konfrontacji.
Pojedynkowicze , nie konsultując się ze sobą, wycofują się w tym samym
czasie.
Sassaki chowa szablę, po czym kłania się z szacunkiem. Zmusza się
nawet do zaangażowania w ten gest, swojego lewego ramienia, mimo
złamanego nadgarstka.
Shado naśladuje go, kłaniając się z kolei. To, czego mogłoby brakować w
jego geście, by był bardziej formalny, w dużej mierze rekompensuje szacunek,
który okazuje.
Nagle, zabójca zostaje pochłonięty przez wir absolutnej ciemności, który
zamraża krew wojownika, który nie boi się śmierci.

Rozdział 20
TRZY KŁY ZA JEDEN KRZYK

„Taumaturgowie, ze szczytu tych gór, obserwuje was pięć wieków
historii.”
Wtajemniczeni podnoszą wzrok na Szczyt Filarów, górujący na skalną
ścianą klifu wyrzeźbioną w płaskorzeźbie, jak pieczęć na królewskim orędziu.
Rzeźba, która zmienia się w rytm ochrypłego głosu Tumula, mgła, która owija
szalik wokół zamarzniętego szczytu, smugi lodu, które tworzą koronkowe
zasłony na stromym urwisku, to wszystko dodaje powagi tej chwili.
Dzisiaj Ziemia wyznacza swoich nowych członków, wtajemniczonych i
filary.
Hannibal przygląda się otaczającym go kandydatom, oceniając
konkurencję. Niewielu przykuwa jego uwagę. Jest Elba, z dwoma paskami
błota, przecinającymi jej policzki, jako wyraz malowideł wojowniczek. Cildor,
nie większy od dziecka, ale tak mocno zakorzeniowny w ziemii, że wściekle
szarżujący kozioł nie mógł go powalić. Chloris, prawdziwa inkarnacja Ziemi, ze
skórą w kolorze torfu, kędzierzawymi włosami pokrytymi gliną w kolorze ochry
oraz obfitymi i jędrnymi krągłościami, niczym wzgórza i doliny.
I Aureliusza.
Hannibal wzdryga się, nie mogąc skoncentrować się na przemowie
Tumula. Jak może znaleźć się wśród nich gladiator, który był nieznany
arkhomom jeszcze przed zachodem księżyca? To prawda, że bycie
wtajemniczonym nie wymaga szczególnie rozwiniętego talentu – tytuł jest
przede wszystkim honorowy, pierwszy krok długiej inicjacji, by następnie
osiągnąć rangę filara. Ale dlaczego Tumul pozwolił mu uczestniczyć w tym
rytuale? Co mógł widzieć, czego on, Hannibal, nie dostrzegał?
W głębi duszy kolos zna odpowiedź. Aby zostać wtajemniczonym, należy
przedstawić Faworytowi dzieło demonstrujące twoje umiejętności w rzeźbieniu
w kamieniu. Hannibal był bardzo dumny ze swojej naturalnej reprodukcji larwy
skalnej, wyrzeźbionej z ryolitu, kolorowej skały wulkanicznej, którą bardzo

trudno jest obrabiać. Setki godzin cierpliwej pracy pozwoliły mu odtworzyć
delikatne małe łuski, które znikają, gdy larwa staje się gigantycznym robakiem.
Aureliusz, przyszedł z pustymi rękami. Podniósł przed Tumulem kredę,
zbliżył się do gładkiej fasady Szczytu Filarów i gołą ręką nakreślił idealne koło.
Jednym gestem. Demonstracja czystości i prostoty, która porusza serce.
Aueliusz okazał się genialny tam, gdzie Hannibal był pracowity.
Hannibal nie może tego znieść.
Koncentruje się ponownie, w momencie, gdy ziemia drży pod jego
stopami.
„Jeżeli możemy się tutaj spotkać, grzmi Tumul, zirytowany tym, że nie
jest słuchany , to dzięki odwadze kobiety.”
Płaskorzeźba zmienia się w pęknięciu kamienia ukształtowanego przez
magię, ukazując wojowniczkę Moraynę, rozpoznawalną po zbroi z wylinki
skalnego robala.
„W czasie, gdy pierwsi Faworyci właśnie podpisali pakt z Legendarnymi
Siedmiu Zaklęć, podczas gdy czarnoksiężnicy wciąż uczyli się panować nad ich
oddechem i praną, gdy najmniejsze zaklęcie wymagało intensywnej
koncentracji, całkowitego zaangażowania… które młodsze pokolenia mają
tendencję do zaniedbywania” – dodaje Tumul, improwizując, mimo, że
wygłaszał do tej pory dobrze wypracowaną przemowę.
Na płaskorzeźbie ożywiona z kamienia Morayna dołącza do Argyla,
pierwszego przewoźnika skalistych trzemieli, zdolnych wywoływać straszliwe
trzęsienia ziemi i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, od Argyla do
Tumula. A wkrótce do jego następcy.
Hannibal nigdy nie pozwoli, by trzmiele wpadły w ręce Aureliusza.
Nigdy!
„Morayna była speierem Argyla, obrończynią, szańcem, za którym
chronił się podczas rzucania zaklęcia. Cisza przed burzą, jak się ją nazywało…”
Rzeźba ożywa na nowo, rozbijając lód , wciąż przywierający do kamienia
w powolny deszcz połyskujących płatków. Zamknięta w swojej zbroi Morayna,
odbija potop metalu, od grotów strzał po ostrza mieczy, przyjmując ciosy,
których nie może odeprzeć, chroniąc za wszelką cenę czającego się za nią
Argyla. Poczym, pierwszy z taumaturgów wstaje i wyciągając ręce, otwiera
brzuch ziemi, by pochłonąć armię, którą tylko jego speier mógł kontrolować.
„Bez odwagi i wytrwałości Morayny, Argyl nie byłby w stanie rozwinąć
swojego mistrzostwa w magii ani oprzeć się dynastom, których autorytet został
nagle zakwestionowany. Arkhom nie otrzymałby solidnych fundamentów
pozwalających mu na przetrwanie. Taumaturgowie nie mogliby uchwycić
świeckiej wiedzy o Ziemi, a was by nie było tutaj, naprzeciw mnie.”
Tumul przygląda się nowym wtajemniczonym, którzy stoją przed nim,
jego otoczona pierścieniami skała, unosi się nad jego głową bez najmniejszego
widocznego wysiłku. Nawet Hannibal, wyższy od swojego mentora o dwie
głowy, czuje się onieśmielony.

Cisza przedłuża się, przeszywana pękaniem naciskanego lodu i
trzeszczącym obrotem skały Tumula, która obraca się wokół własnej osi, jak
glob Artellium, otoczony orbitami trzech księżyców.
„Morayna i Argyl byli doskonałą ilustracją dwóch filarów naszego
arkhomu, kontynuuje Faworyt: otrzymanie i odbieranie.”
Słowa Tumula ożywiają w Hannibalu legendę o dwóch założycielach
arkhomy... a także powodem, dla którego przerzuca wizerunek bohaterów na
Solis i na siebie samego.
Niewzruszony jak wieczna góra, Argyl nigdy się nie starzał, podczas gdy
Morayna wypalała się broniąc go. Obawiając się, że nie będzie już w stanie
chronić czarnoksiężnika, wojowniczka prosi Argyla, aby zamienił ją w mur z
kamienia, aby na zawsze pozostała jego ostoją. Nie mogąc pogodzić się z myślą
o utracie kochanej przez lata kobiety, pierwszy Faworyt przemienił ją w posąg.
Był to ostatnia rzecz, jaką zrobił, przed przekazaniem trzmieli swojemu
następcy. Historia głosi, że para wciąż żyje… i jest tutaj, w animowanej
płaskorzeźbie Szczytu Filarów, przedsionku gór Acongua.
Hannibal uśmiecha się, przypominając sobie nagle, rozmowę z Solis.
Oboje znajdowali się w pływającej bibliotece pałacu. Tam, wśród zawieszonych
w powietrzu szafek, z czterema powierzchniami przeładowanymi rękopisami,
kodeksami i innymi księgami zaklęć, przed Solis pochłoniętę codzienną lekturą,
na głos idealizował miłosną historię między Argylem i Morayną.
„Daj spokój, Hannibal, przerwała w pewnym momencie młoda kobieta,
nie mów mi, że dałaś się zwieść temu mitowi?
- Co masz na myśli mówiąc, mit? Przypominam, że mówisz o Ziemi,
arkhomie, który nie żartuje sobie z Historii!”
Jak zwykle, Solis rozbroiła go swoim prostym śmiechem.
„Nie zrozumiałeś mnie. Nie wątpię w Historię, ale w ich historię. Argyl i
Morayna nie żyli w bajce. Nie zamienił jej w posąg z miłości, ale po to, by
została tam gdzie było jej miejsce.
- Które miejsce ? Speiera?
- Nie, Hannibalu. Wiernej kobiety.”
W odpowiedzi na jego niezrozumiałe spojrzenie, Solis sięgnęła ręką w
kierunku półki, która bezszelestnie zatrzymała się niedaleko od pulpitu, na
którym czytała. Wyciągnęła grubą księgę zaklęć i dwa zwoje.
„Oto najlepsze traktaty na ten temat.
- Skąd to wszystko wiesz?, zapytał, zabierając pisma bez otwierania ich.
To znaczy… wiem, że spędzasz tu setki godzin, ale po co studiować taki
temat?”
Uniosła głowę, tracąc swój wzrok w powietrznym balecie półek.
„Historia jest pełna przydatnych szczegółów, potrzebnych do tego by
unikać ciągłego powtarzania tych samych błędów. W tym przypadku, wydaje mi
się bardzo ważne, aby wyjść poza opowiadaną historię.

„Prawda jest taka, że Morayna była zmęczona byciem tylko wojowniczką,
też chciała nauczyć się magii. Argyl był zaciekle temu przeciwny, ale speier
wiedziała, jak być tak samo upartą jak on. Kiedy oddała się w służbę innego,
bardziej przychylnego taumaturga, pokłócili się i Morayna została skamieniała
przez zaklęcie. Jeśli Argyl następnie zrzekł się tytułu Faworyta, to nie po to, by
zostać z Morayną, tylko dlatego, że jego współbracia wygnali go.”
Hannibal nie mógł w to uwierzyć. Słyszał spokojne bicie serca Solis, jej
niezmącony nerwowością bezruch, cichą regularność jej wibracji... Nie kłamała,
była pewna tego co mówi.
Przysiągł sobie tego dnia, że nie będzie zachowywał się jak Argyl, że
będzie kochał swoją Moraynę prawdziwą miłością, miłością godną legendy.
Obietnica dziecka, które nie wie, o czym mówi.
A dzisiaj jest zazdrosny o Aureliusza, reakcja, która skłania go do
zakwestionowania własnego magicznego talentu – dlaczego boi się takiego
nowicjusza, skoro sam tak ciężko pracował nad opanowaniem prany? – ale także
o jego uczucia do Solis – widzi siebie jako opiekuńczego starszego brata, więc
dlaczego boi się tego pięknisia?
Hannibal doskonale wie, że zazdrość go pożera, ale nie chce się do tego
przyznać. Woli zamknąć prawdę w niezniszczalnym kokonie, zamrozić ją i na
zawsze ukryć.
Jak Argyl z Morayną…
„Otrzymanie i odbieranie”, konkluduje Tumul, to dziedzictwo jest teraz
wasze. Zdaliście pierwszy test, wszyscy jesteście wtajemniczonymi. Teraz
pytanie brzmi, czy jesteście godni zostania Filarami Ziemi. Aby się tego
dowiedzieć, musicie zrobić tylko jedną rzecz: przynieść kieł skalnego robala!”
Hannibal uświadamia sobie, że nie słuchał nic z przemówienia swojego
Faworyta. Jest to niedopuszczalne, ale na szczęście bez konsekwencji. Nie
potrzebuje jednoczącej przemowy, aby się zmotywować. Przede wszystkim chce
udowodnić swoją wyższość nad Aureliuszem. Pokazać to całemu światu, innym
uczniom, Tumulowi.
I jej, nawet jeśli jej tutaj nie ma.
+++
Po nocy poszukiwań Hannibal odnajduje ślady skalnego robala,
widzianego poprzedniego dnia. Można by pomyśleć, że zdobycz tej wielkości
będzie łatwa do znalezienia, ale jest wręcz przeciwnie. Olbrzym zostawia łatwy
do śledzenia ślad, ale robal skalny kopie bruzdę tak szeroką, że myśliwy nie
widzi śladu, ponieważ jest w nim!
Hannibal odnajduje drogę po piargach, zmianie struktury śniegu,
najmniejszych zmianach jasności rozrzedzonego i lodowatego powietrza –
panuje tutaj śmiertelne zimno, które byłoby dla niego śmiertelne, gdyby nie
dorastał w górach Acongui.

Co dziwne, zaczyna cieszyć się tym polowaniem Podoba mu się ten
pościg, jak żaden inny. Zwykle z łatwością odnajdywałby swoją zdobycz po
wstrząsach jej kroków lub biciu serca, ale skalne robale to Legendarni,
magowie Ziemi, równonogi odnowionej prany… nie emitują wibracji, tylko ją
ucieleśniają. Są zatopionym, wielopulsującym sercem infradźwięków, to
właśnie one, podstawową częstotliwością planety..
Gdyby był rozsądny, szukałby po prostu kła, zagubionego w
pozostawionym po robalu śladzie – zbliżenie się do jednego z nich, to już jest
wyczyn, biorąc pod uwagę, że niektóre są tak szerokie, że rzeka Namani nie
wystarczyłaby im, by się w niej wykąpać.
To właśnie zrobił Aureliusz, zobaczył kła. Pokopał w ziemi, podniósł
kamyki, wydobył kieł, który wyglądał jak siekacz… typowe zachowanie
skalopendry. Gdyby to były Elba lub Chloris, które wybrałyby tę opcję, być
może zrobiłby tak jak one, aby szybciej wrócić do obozu. Ale zrobić to samo co
on? Nie ! Odmawia użycia tego samego środka.
Dlatego też, Hannibal postawił sobie znacznie bardziej ambitny cel:
znaleść go na żywym robalu. Szalony projekt, w który on sam nie może
uwierzyć, ale z którego nie może zrezygnować, pomimo strachu, morożącego
jego kości głębiej niż przenikliwe zimno.
Szczególnie jedno odkrycie, przekonuje w końcu Hannibala, że jego
pomysł jest całkowicie szalony. Natrafia na coś, co początkowo uważa za
wydłużony kopiec. Kiedy się do niego zbliża, uświadamia sobie, że jest pusty,
więc myśli o jaskini. Dopiero kładąc rękę na zaskakująco gorącym kamieniu,
rozumie: ma przed oczami wylinkę robala.
Ten kamienny lewiatan, powolny i imponujący, przerysowuje linie
grzbietu, czołgając się, zanim porzuci swoją otoczkę w miarę swojego wzrostu.
W miarę wapnienia, jego skóra odkłada się warstwami, które stopniowo tworzą
właśnie tę górę.
Kręgosłup Acongua jest spóźnizną pokoleń robali skalnych, ofiarą na ich
kolosalną skalę, która ukształtowała zarówno kontynent, jak i jego klimat.
Oczywiście Hannibal to wszystko wie: wyjaśniono mu to w młodości, jest
to część jego dziedzictwa. Ale jest różnica między grzecznym słuchaniem
starych ludzi z granitu, a widzeniem na własne oczy, że nie tylko nie
przesadzali, ale wszystkie ich opowieści były mniej imponującej niż
rzeczywistość.
Zdał sobie sprawę, że skalne robale nie są przerażającymi potworami, ale
świętymi stworzeniami.
Wzdycha, a jego oddech, pod wpływem polarnej temperatury,
natychmiast zamienia się w parę. Nie zrobi tego. Nawet gdyby mógł, co jest
bardzo mało prawdopodobne, nie może tego zrobić. To byłoby karygodnie
aroganckie.
Rezygnuje z prób wyciągnięcia kła z paszczy skalnego robaka. Byłoby to
równoznaczne z oswojeniem samej Ziemi, położeniem podeszwy swojego buta

na jej szyi, aby pokazać jej, kto jest panem. Byłoby to świętokradztwo, wina nie
do odkupienia. Nic nie usprawiedliwia takiego aktu, zwłaszcza jeśli spełnia on
potrzebę zabłyśnięcia w oczach Tumula czy Solis.
Zaledwie chwilę temu, uparcie realizował swój szalony projekt; w
następnej, uświadamia sobie całą absurdalność swojego zamiaru. Czuje się
znacznie lepiej, pogodzony ze swoją decyzją. Znajdzie inny sposób, ale nie ten.
W zagłębieniu masywu rozbrzmiewa długi, rozdzierający serce krzyk,
niczym oracja żałobna, która zagłusza chęć rywalizacji z naturą.
Przy drugim wycie bólu, zwierzęcego i potężnego, rozumie swój błąd. W
rzeczywistości po drugiej stronie grzbietu, rozgrywa się dramat.
Obchodzi jeszcze ciepłą wylinkę i wspina się po dwudziestu sążniach,
które oddzielają go od szczytu. Ostatni odcinek, pozostałe kilka łokci, czołga się
i spogląda ze szczytu.
To, co widzi po drugiej stronie, wykracza poza nasz rozum.
Smok walczy z robalem skalnym.
Zwierzę stoi tuż przed szeroko otwartą paszczą kamiennego tytana.
Mimo, że jest równie imponujący jak wieża strażnicza, wydaje się maleńki w
porównaniu z Legendarnym.
Przyzwyczajony do niekwestionowanego panowania nad światem
zwierząt, smok zostaje zredukowany do mrówki atakującej węża. Potoki ognia
buchające z jego rozwartej paszczę nie rzucają więcej światła, niż pochodnia
odkrywcy w ogromnej jaskini. Trask płomieni smoka i przeszywający dźwięk
jego wściekłego wycian jest wzmocniony przez ziejącą przepaść, a ich echa
odbijają się rykoszetem, po całym górskim łaścuchu. Przerażona konfrontacją
tych dwóch mastodontów, górska fauna chowa się w swoich norkach lub
jaskiniach, drżąc ze strach, czekając, na moment, w którym walka wyłoni
swojego zwycięzcę. Hannibal nie jest wyjątkiem.
Uświadomienie sobie, że coś jest nie tak, zajmuje mu wieczność.
Smok jest tak bardzo zmęczony, że nie może już rzucać gniewnym
ogniem, podczas gdy robal skalny pozostaje zaskakująco pasywny. Wyczerpani,
wojownicy nie są już w stanie roztrzygnąć tej walki.
Smok i robal skalny zneutralizowali się nawzajem, Hannibal ma więc
swoją szansę. Nie lekceważyłby jego świeżo odkrytych zasad, ale ponieważ los
daje mu tą niesamowitą szansę, nie rozumie, dlaczego nie miałby jej
wykorzystać.
Wstaje, walcząc z mroźną bryzą, by przekroczyć grzbiet i schodzi po
przeciwnej stronie góry w kierunku dwóch potworów.
Widziany z bliska, smok odzyskuje swoje imponujące rozmiary. Robal
skalny miażdży scenę swoją tytaniczną sylwetką. Sto razy Hannibal myśli o
poddaniu się. Sto i raz jeszcze, mobilizuje swoją wolę i odwagę.
Wreszcie znajduje się w zasięgu smoka.
Ze swymi ogromnymi skrzydłami podobnymi do żagli, miedzianymi
łuskami większymi niż tarcze, nogami z poczerniałymi pazurami jak zwęglone

ostrza, rogami grubymi jak pnie drzew, stwór jest godny by znaleść się na górze
królestwo zwierząt. Kiedy go spotykasz na swojej drodze, możesz czuć tylko
szacunek.
Szacunek i okropne uczucie, że śmierć jest blisko. Bardzo blisko.
Mimo wyczerpania zwierzę wydziela niesamowite ciepło. Zbliżenie się do
niego, jest niczym stanie w pobliżu pracującej kuźni. A raczej przy kominku, bo
głuchy pomruk bestii, podobny jest do trzeszczenie polan. Gdyby Hannibal był
magiem Ognia, a nie taumaturgą, przeżyłby prawdziwe olśnienie.
Podchodzi do smoka od tyłu, aby uciec przed jego wzrokiem. Robal
skalny nie ma oczu, dreszcze ziemi wystarczają mu aż nadto, by nadać światu
sens. Rusza do przodu, tłumiąc wibracje swoich kroków, modląc się, by nie
przyciągnąć uwagi potworów. Na szczęście wokół skrzydlatego stwora stopił się
śnieg, więc nie musi się martwić, że bedzie on skrzypił pod butami.
Podchodzi do paszczy naszpikowanej kłami. Jedyne, co musi zrobić, to
wyciągnąć jednego i może triumfalnie powrócić do Tumula. Aureola jego
sukcesu zepchnie Aureliusza na należne mu miejsce, prostego nowicjusza.
Powróci jako bohater na dwór Neftydy, z odnowionym zaufaniem Faworyta i
podziwem ze strony Malkah. On będzie…
Smok odwraca się w jego kierunku.
Kiedy jego oczy skupiają się na nim, trzepot podwójnych powiek zdradza
jego zdziwienie. Jego nozdrza rozszerzają się ze złości, paszcza otwiera się z
chciwości. Przesuwa się, by podnieść głowę cięższą niż wóz… i jęczy z bólu.
Jego prawe skrzydło jest nadziane na kieł robala. Niezdolny do lotu,
wyczerpał się, wyrzucając wszystkie płomienie, jakie tylko mógł. Robal, nie
żyje już od dawna.
Przytłoczony cierpieniem smok, nie zwraca uwagi na nieszczęsnego
człowieka, który przyszedł mu rzucić wyzwanie. Jest wyczerpany, nie może się
uwolnić bez oderwania swojego skrzydła. Hydra poświęciłaby jedną ze swoich
głów, aby uciec, ale nie smok: te stworzenia są zbyt szlachetne, by
zaakceptować okaleczenie, po to by przetrwać.
Hannibal jest wzruszony, widząc tego władcę przestworzy przybitego w
ten sposób do ziemi, jak przygwożdżony owad w kolekcji Czarnoksiężnika
Natury. Hannibal podejmuje bardzo głupią decyzję: wyciągnie go z tego
kłopotu.
Wspina się po paszczy robala, ostrożnie stawiając stopy między kłami
dłuższymi niż miecze – i znacznie ostrzejszymi. Obchodzi zranione skrzydło
pod uważnym spojrzeniem smoka, który zdaje się rozumieć jego zamiary.
Hannibal ma przynajmniej taką nadzieję.
„Chcę ci pomóc, staruszku, ale do tego musisz pozwolić mi żyć.”
Plotka głosi, że smoki rozumieją ludzki język. Hannibal rozpaczliwie
musi w to uwierzyć.

Skrzydło utknęło w przegubie, złapane w chropowatość powierzchni kła,
podobnie jak ryba na haczyku. Ryba ważąca kilka ton, która połknęła haczyk tak
długi i gruby jak jego ramię.
Niemożliwe jest uwolnienie skrzydła bez rozerwania go, konieczne więc
będzie, wyrwanie kła ze szczęki.
Hannibal kręci głową, jakby przeganiał koszmar, który pojawił się na
jawie. Ten, który jest przyzwyczajony do dominacji w każdej sytuacji, tutaj
czuje się malutki, przytłoczony, zamieszany w sprawę, która mu umyka.
Okoliczności są tak wyjątkowe, że nie ośmiela się uciekać się do magii. Tutaj, w
obecności robala skalnego, nawet martwego, wydaje się to... niestosowne.
Byłoby to nawet świętokradztwem.
Chyba, że celowo narażać się na niebezpieczeństwo, celowo stawia się w
zasięgu fatalizmu, by go odciąć, jeśli kiedykolwiek popełniłby niewybaczalny
grzech.
„Ostrzegam cię, będę musiał użyć mojej broni”, ostrzega kolos, tłumiąc
własne lęki.
Powoli sięga po swój bojowy młot, nie odrywając wzroku od smoka.
Paszcza otwiera się szerzej, wydobywa się z niej dym... Hannibal połyka kulę
przerażenia, która ciężko wpada do jego żołądek. Zmienia zdanie i chwyta za
topór.
„Wiem, to może boleć.”
Hannibal tłumi napad chichotu. Rozmawia ze smokiem... żeby go
uspokoić... zanim wyrwie kieł skalnemu robalowi, tak jak ścina się drzewo...
mając nadzieję, że smok będzie łaskawie czekać, kiedy ząb będzie poruszał się
we wszystkich kierunkach... Gdyby trubadur zaserwował mu podobną historię,
wyrzuciłby go przez okno kopniakiem w tyłek!
Bez ostrzeżenia wbija topór w dziąsło, u nasady ogromnego zęba. Odrywa
ostrze przekręcając nadgarstek i uderza nim tuż obok, po czym powtarza ruch
tak szybko jak potrafi, okrążając kieł.
Przy pierwszym uderzeniu smok warczy.
Przy drugim ciosie, smok warczy.
Trzeciego, Hannibal już nie słucha i jeszcze bardziej przyspiesza.
Nagle, przegub ugina się i wygina, szarpiąc za ząb, który wyrywa się z
gąbczastym trzaskiem. Smok wstaje, rozpościerając skrzydła, monumentalny,
majestatyczny, przerażający. Połknięty przez cień potwora, Hannibal spodziewa
się, że pochłonie go dymiąca paszcza, która wydaje z siebie wycie triumfu.
Walka tytanów w końcu wyłoniła zwycięzcę.
Ciężki i niezdarny smok skręca w stronę zbocza i ślizga się na brzuchu.
Dociera do krawędzi półki i spada w pustkę, znikając przed wzrokiem
Hannibala.
Skromna lawina, którą spowodował, ustaje, poczym zapada cisza. Potem
na dnie doliny rozlega się potężny ryk, rozchodzący się w niekończących się
echach.

Ponieważ absolutnie nie chce przegapić widoku latającego smoka,
Hannibal ostrożnie opuszcza paszczę robala i rusza, by rzucić okiem na dolinę.
Smok przelatuje nagle, z ogromną prędkością, nad półką skalną, tak blisko
Hannibala, że turbulencje odrzucają go do tyłu.
Jeszcze nigdy Hannibal nie czuł się tak żywy, nawet na arenie
Appologium!
Siedząc z pośladkami na śniegu, krzyczy z radości, a także z ulgi.
Instynktownie odkrywając na nowo swoje połączenie z Ziemią, czuje
rozbrzmiewające w całym masywie echa, krzyk triumfu i ulgi, który radośnie
wibruje przez skałę.
Nagle wszystko się zatrzymuje. Jakby był brutalną ofiarą rozrzedzonego
górskiego powietrza, jego śmiech dławi się, uświadomia sobie ogrom tego,
czego właśnie dokonał.
Odwraca się do Legendarnego: jego paszcza jest najeżona setkami kłów,
które tylko czekająna to, by pokazać je Tumulowi.
+++
„Gotowy ?” sprawdza Faworyt.
Siedząc na stołku z kawałkiem drewna między zębami, Aureliusz tylko
kiwa głową. Są sami, w jaskini obficie oświetlonej pochodniami, ból i łzy, które
nastąpią, zostaną ich tajemnicą. Migoczące płomienie ożywiają skalne draperie,
które ich otaczają. Osadowe warstwy, nagromadzone cierpliwie przez pokolenia
liniejących robali, odcisneły swoje piętno na górze jak słoje drzewa.
Tumul, za każdym razem obserwuje otaczające ich ściany i czerpiąc
inspirację z tysiąclecia cierpliwej pracy Ziemi, zanim uchwyci sztylet i płótno
zanurzone w wodzie gotującej się na piecu. Kładzie płótno na ramieniu
Aureliusza, szczypie skórę tuż obok i czubkiem ostrza rysuje krótką bruzdę.
Zmywa krew, zanim wklepie w ranę szczyptę proszku z kła przyniesionego
przez Aureliusza. Proszek otrzymuje się przez cierpliwe zmielenie - przy
pomocy tłuczka i mnóstwa magii. Następnie Tumul rysuje nową skaryfikację.
Tumul od początku zastanawia się, czy zrobić z Aureliusz ucznia Ziemi.
Po prostu , nie potrafi do końca dostrzec ani potencjału młodego człowieka, ani
jego prawdziwego charakteru. Jego wibracje są zwodnicze, niczym linia uskoku
ukryta pod grubą warstwą śniegu. Z pewnością krąg, narysowany kredą, czyni
go wtajemniczonym, z pewnością jest godny zostania filarem, ponieważ zdał
egzamin kła. Jest też jedynym z kandydatów, który przyniózł jeden z nich,
pozostali wrócili z pustymi rękami – ale Hannibala wciąż brakuje, być może też
coś przyniesie.
Jednak Tumul waha się.
Wie, że zbliża się wielka zmiana, czuje jej zwiastuny. Nie zna jej
rozmiarów, ale nie wątpi, że nastąpi. Ale się też starzeje, jego talent powoli
osadza się, wapnieje, staje się bardziej odporny, ale też bardziej kruchy,

silniejszy, ale jednocześnie słabszy. Może raczej wzmocnić falę nadchodzącego
przewrotu, niż ją stłumić. Uważa więc, że lepiej będzie, aby arkhom znalazł się
w rękach bardziej elastycznego Faworyta, który będzie w stanie lepiej
dostosować się do linii napięcia. Zdolność przystosowania się nie jest jedną z
pierwszych cech Ziemi, u niego nawet mniej, niż u niektórych innych .
Od dawna liczył na Hannibala, ale kolos jest bardziej oddany Solis niż
swojej roli taumaturga; mędrcy z arkhomy są tego w pełni świadomi, będą
sprzeciwiać się jego nominacji. To wszystko wina Tumula, to on zepsuł talent
kolosa po odkryciu jego niesamowitego potencjału na arenie Appologium.
Od urodzenia, Solis była dla Tumula zagadką. Ona… nie brzmi
prawdziwie. Wibruje jak duch, wymijająco, okrakiem między dwoma światami
– trochę jak Aureliusz. Tumeul dobrze zdaje sobie z tego sprawę. I nic bardziej
nie przeszkasza Faworytowi, niż tajemnica.
Wykorzystał więc fakt, że Hannibal został obrońcą Solis, z rozkazu
Maleka jej ojca, by stali się sobie bliscy. Zgodził się nawet na to, żeby kolos
inicjował, swoją podopieczną, do tajemnic Ziemi, niebezpiecznie flirtując z
porozumieniami Kreuzeta. W rezultacie Hannibal spędzał zbyt dużo czasu w
pałacu, a za mało w Gimnazjum Ziemii, a jego potencjał nie rozkwitł w pełni.
Tak jak wojownik musi trenować każdego dnia, aby uniknąć stagnacji, tak
czarnoksiężnik musi ćwiczyć niestrudzenie, jeśli chce w pełni opanować pranę.
Hannibal pozostaje utalentowanym taumaturgą, głównym rekrutem dla Ziemi,
ale brakuje mu potencjału Faworyta.
Tumul musi znaleźć gdzie indziej ucznia, który przywróci równowagę
arkhomie. Pytanie, które go nurtuje - czy Aureliusz jest tym uczniem.
Po wydarzeniach, które zakłóciły jej podróż po terytoriach Arkhantii,
Malkah osobiście zleciła mu zbadanie stanu prany. Tumul dostrzegł w tym
możliwość zorganizowania rytuału inicjacji, na który zaprosił Aureliusza. Teraz
tego żałuje: zamiast martwić się tylko wstrząsami magii, martwi się także o
polityczną przyszłość swojego arkhomu.
Chociaż jego myśli są gdzie indziej, ręce Faworyta pozostają skupione na
ich zadaniu. Pod palcami czuje, jak Aureliusz zaciska zęby tak mocno, że
drewno pęka pod jego trzonowymi zębami. Gladiator zmusza się do wzięcia
długiego, głębokiego oddechu, starając się z każdym wydechem usunąć ból,
zapomnieć o bólu promieniującym z ramienia i paraliżującym kark i plecy. Ta
walka powoduje drżenie, drgawki i przewrotne emocje, a Tumul potrafi
wychwycić każdy akord tego koncertu. Dostrzega nawet w Aureliuszu, nuty
dumy z dokonanego wyczynu i szczyptę strachu na myśl, że jego skaryfikacje
zostaną zainfekowane.
Wszyscy kandydaci przeżywają te same emocje. Jednak Aureliusz
zakopuje je głębiej niż pozostali. Jedno jest pewne, jest odporny na ból z
niezachwianą determinacją.
„Czy wiesz, dlaczego Ziemia jest najpotężniejszą z siedmiu magii?” pyta
Tumul.

Jest usatysfakcjonowany niejasnym warczeniem Aureliusza, które jest
pretekstem do kontynuacji.
„Ponieważ Ziemia jest jedyną, która posiada wielu Legendarnych. Baram,
Loo, Nox i inni, wszyscy są wyjątkowi. Robale skalne są niezliczone – muszą
być, ponieważ ich rolą jest przekopywanie gruntu Artellium w celu regeneracji
prany. Na przykład Widzący Światło, mają ograniczony dostęp do przeobrażeń
Lify i dlatego posiadają tylko niewielką liczbę zasłon objawienia.
Taumaturgowie mają dostęp do wielu kłów i stale uzupełniany zapas. Poprzez
skaryfikacje, filary Ziemi mają możliwość zjednoczenia się z praną. To jest
nasza siła.”
W odpowiedzi, Aureliusz łamie kawałek drewna, który gryzł zaciekle,
poczym mdleje jak wszyscy inni. Pochłonięcie mocy Legendarnego, to nie lada
sprawa.....nawet jeśli nie dał ci nie więcej niż mały skrawek swojej mocy.
Tumul właśnie zakończył swoją pracę – skaryfikacje idą w górę lewego
ramienia i rozciągają się na ramieniu i całej łopatce w regularnym falowaniu –
kiedy okrzyki radosnej niespodzianki, docierają do niego z zewnątrz. Hannibal
wrócił, rozpoznaje mocny i miarowy rytm jego chodu. Dostrzega też nutę dumy,
ale też… czegoś innego.
Zaintrygowany Faworyt wyciera ręce i zbliża się do wejścia do jaskini,
gdzie pozostaje zaczajony w cieniu, by nie zdradzić swojej obecności.
Dominując o pół głowy zachwycone zgromadzenie, które zgromadziło się
wokół niego, Hannibal wymachuje swoim trofeum, trzema kłami. Przyniesienie
trzech kłów zamiast jednego jest już rekordem, ale nikt nigdy jeszcze nie
przyniósł żadnego z krwawiącym korzeniem. Podczas, gdy większość
kandydatów nie przechodzi tego testu, Hannibal dosłownie wyrwał zęby
żywemu robalowi.
Tumul nie wie nawet, jak to jest możliwe. To wyczyn, do którego czuje
się niezdolny. Bohaterski czyn, dzięki któremu będzie mógł zdobyć tytuł
Faworyta, pomimo niechęci arkhomy.
A jednak coś jest nie tak, niewłaściwa nuta, która zakłóca pieśń Ziemi, jak
szczelina, która powstaje, by natychmiast zostać zalaną przez lawę
zapowiadającą wulkan.
Krew na kłach... jest nieświeża. Nie żyje. Odstawiona od prany.
Hannibal nie wyrwał kłów podczas walki, wyjął je z trupa.
Tumul jest zdestabilizacowany. On, Faworyt Ziemi, słabnie. Hannibal nie mówi
prawdy, o tym, w jaki sposób przywłaszczył sobie kły, zamienia swój
oportunizm w triumf, zachowanie godne Powietrza, ale z pewnością nie
taumaturga; będzie musiał za to odpowiedzieć. Jednak to nie jest najgorsze. Nie,
głównym problemem jest to, że robal skalny był śmiertelnie chory.
Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Magia nie tylko wymyka się spod
kontroli, ale cały cykl prany zapada się. Niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko
tego czy innego arkhomu, ale całe Artellium jest w niebezpieczeństwie.

Nad jego głową, nieco za nim, skalista kula przestaje się obracać i pęka.
Jakby Artellium wykręcał się ze swojej orbity, by dryfować w bezkresną pustkę.

Rozdział 21
Mrok jest Światłem

Są takie miejsca, gdzie straż królewska nie musi eskortować Solis, gdyż
są one bezpieczne i nieprzystępne. Krezuet, kolegium kolegiów, miejsce gdzie
spotykają się Faworyci, jest jednym z nich.
Faktem jest, że Kreuzet jest tak dobrze strzeżony, że nawet Malkah nie
powinna tam się znajdować, przynajmniej nie sama i bez upoważnienia
najwyższych Czarnoksiężników.
Więc, co ona tam robi? Nie zna odpowiedzi na to pytanie, ma tylko
intuicję, dziwne przyciąganie, drżącą ambicję. W czasie gdy Solis wchodzi do
budynku, ValRed zostaje na straży przy wejściu, jego naramienniki są tak samo
szerokie jak podwójne drzwi, których pilnuje. Jego cień rozciąga się na mroczny
hol, czujna sylwetka, gotowa przekroczyć próg przy najmniejszym zagrożeniu.
Solis porusza się czujnym krokiem, rozgląda się dookoła. Nie ma nikogo.
Jest sama, słychać tylko echo jej kroków.
Kreuzet, jest obszerną, pentagonalną salą, zakończoną sklepieniem z
szerokim oculusem, który przypomina boskiego judasza. Miejsce to, jest
zamiatane przez przeciągi, które chciwie uciekają w kierunku otwartych drzwi.
Zabierając za sobą wilgotny pył, powodując migotanie światła gniewnych
pochodni. Solis wzdryga się, tak samo z zimna, jak i z trwogi przed tabu, które
narusza.
Tworząc pięciokąt, ściany oddają honor historii i mitom pięciu
elementarnych magii. Płaskorzeźba o niewiarygodnej finezji i powściągliwym
pięknie, przedstawia najważniejsze wydarzenia każdego arkhomu: jego
powstanie, legendę pierwszego Faworyta, najbardziej śmiałe wyczyny jego
czarnoksiężników.
Powietrze, Ziemia, Ogień, Woda i Natura.

Elementarne wyczyny każdego z żywiołów.
Na podobieństwo Tronu, który nie jest do końca wyrzeźbiony, duże
połacie są jeszcze nienaruszone pierwszym uderzeniem dłuta, znak, że Historia
zakonu, nie została jeszcze napisana.
Solis jest dotknięta powagą tego miejsca. Jeszcze rok temu, marzyłaby o
tym, by być wyrzeźbiona z tyłu Tronu w tak prestiżowym towarzystwie. Ale
wiele zmieniło się od tego dnia. Nie jest już zainteresowana odznaczeniami. Ma
inne sprawy na głowie.
Pytania wirują w umyśle tej młodej królowej, o oczach koloru groźnego
nieba, purpurowych chmur, gwałtownych burz: które wybory, ze wszystkich
dokonanych przez nas przejdą do Historii? Jak zostaną ocenione? Ale przede
wszystkim, czy to sakralne miejsce będzie jeszcze istniało za sto lat, by o nich
opowiadać.
To wszystko zbiega się do jednego pytania: czy Arkhantia ma szansę
przeżyć zanik prany? Droga jaką nakreśla sobie Solis w teraźniejszość, decyzje,
które będzie musiała wkrótce podjąć, odegrają determinującą rolę w przyszłości
jej narodu. Wyzwanie jest tak wielkie, a ona taka mała.
Czuje się nagle przyparta do muru, przez swoje wątpliwościami, przez
niepewność co do własnej prawowitości do noszenia tej korony, przez zdolność
do ucieleśniania - bycia – Tronem, przez odczucia zagnieżdżone w jej wnętrzu,
pod wpływem ogromnych obowiązów, które są tak istotne dla Arkhańczyków,
a które z tego wynikają.
Kim jest tak naprawdę? Czego jest warta? Jej statut Malkah nie
wystarczy, by jej wybory były uzasadnione. Urodzić się z błękitną krwią ma
swoje zalety, ale nie jest gwarancją sukcesu. Co powinna, więc zrobić?
Głęboko w niej czuje, że zakorzenia się ziarno rezolucji. Być po prostu
prawdziwą, w pełni, bez ułudy, odrzucić wszelkie pretensje i fałszywe intelekty.
Co zaowocuje z tego nasiania zasianego w locie? Łodyga pokrzywy, jaśmin,
który będzie wiecznie kwitnął czy zwykły kiść trawy? Co wyhoduje wzdłuż tej
drogi, która poprowadzi do odnowy prany?
Tylko przyszłość zna odpowiedź na to pytanie, a ona nie jest jeszcze
wyryta. Może właśnie to jest prawdziwym sekretem tych ścian. Prawda nie
istnieje. Na koniec, liczą się tylko wybory, których dokonaliśmy, dobre albo
złe, to one robią z nas całość. I to jest jedyna ścieżka, którą powinniśmy pójść,
by znaleść nasze miejsce w Kreuzet.
Podczas uroczystości, które się tutaj odbywają, Czarnoksiężnicy
przekazują sobie tego typu sekrety ?
Gotowe na przyjęcie ich wrażliwych pośladków, trybuny rozciągają się od
płaskorzeźby, aż do środka pomieszczenia. Zatrzymują się przed pierścieniem
zlożonym z dziesięciu krzeseł, para dla każdego elementu: jedno dla Faworyta,
drugie dla jego ucznia i naznaczonego następcy.
Solis zatrzymuje się przed parą foteli należącą do arkhomu Ziemi.
Zrobione z kutego brązu, rustykalne, bez upiększeń, są zgodne z taumaturgami.

Kolejny raz ma wrażenie, że architektura Kreuzeta zadaje jej pytanie, na punkcie
którego ma kompletnego bzika, nawet bardziej niż chce się do tego przyznać.
Kogo Tumel wybierze na swojego następcę? Aureliusza czy Hannibala?
Los zadecyduje wkrótce, podczas rytuału Filarów Ziemi. Faworyt był
początkowo niechętny, by zorganizować taki rituał bez zapowiedzenia, ale Solis
naciskała na niego: tego typu rutuał pozwoli Malkah otrzymać kilka wskazowek
na temat stanu obumierającej prany. Ma przynajmniej taką nadzieję. Robale
skalne są prawdziwymi inicjatorami jej cyklu. A poza tym …. Rytuł powinnien
także dać odpowiedź na temat sukcesji Tumula. A on musi to wiedzieć.
Ceremonia ma miejsce w górach Acongua, w samym sercu arhkomu
Ziemi - widząc, która jest godzina, z pewnością rytuał już się odbył!
Podescytowana, Solis codziennie udaje się do zagrody smoków, by sprawdzić,
czy smoczek nie przyniósł jakiejś informacji od Faworyta.
Niestety, do tej pory, nie ma jeszcze żadnej wiadomości. Ta cisza ją
denerwuje. Aureliusz ? Hannibal ? Ich twarze ją rozgrzewają. Strażnik tradycji,
czy młody geniusz? Ostoja Malkah, niezastąpiony przyjaciel ? Czy poszukiwacz
przygód, tajemniczy, niespokojny ?
Czuje jak jej tętno przyspiesza, czuje niespokojne wibracje jej serca.
Nagle ej serce zatrzymuje się, Solis opiera się o ścianę i zamyka oczy. Gdzie
podziała się jej dalekowzroczność ? W co, tym razem się wpakowała ? Kreuzet
jest miejscem skoncentrowanej magi. Dlaczego tutaj przyszła?
Na tablicy harmonijnych wibracji Kreuzeta, jej wibracje mają teksturę
suchego węgla. Solis zamyka ponownie oczy, bierze wdech, relatywizuje,
wydycha powietrze, powoli dochodzi do siebie. Zbyt często czuje się, niczym
ofiara w sieci własnych wątpliwości, jakby była zatrzymywana w głębi swojego
ciała, przez czyjąś rękę.
Podczas, gdy wznawia swój spacer w kierunku świetlnej studni oculusa,
obraz jej ojca zakłóca jej umysł. Jej usta drżą, próbuje odrzucić wspomnienia,
które rosną niczym wzburzona rzeka po burzy. Jednocześnie, Solis doskonale
wie, skąd bierze się ziarno braku zaufanie do decyzji, które podejmuje. Nagle,
jej wahania dotyczące Aureliusza i Hannibala, wydają się trywialne, niczym
kurz znajdujący się na meblach. Powrócić do gry. Udowodnić Dynastom,
Faworytom, ale przede wszystkim jej samej, że nie jest tylko rodowodem, że
błękitna krew, to tylko anegdota w obliczu jej działań.
Decyzje, które zostały podjęte po Plenitionie są uzasadnione, czy są
niepotrzebne, jak zamek z piasku, odbudowywany po każdym odpływie i
przypływie ? Tak są, jest tego pewna. Mimo, że wszyscy widzą tylko nieużytki,
jej działania dadzą piękne, dojrzałe owoce. Zaczynając od zabicia Juliana przez
Shado. Solis nie ma wieści od niego od co najmniej dziesięciu dni, ale to nie jest
ważne, ponieważ ślepo ufa swojemu Faworytowi Cienia. Ten czyn, jest zbyt
podobny do postępowanie jej ojca, ale trzeba było oczyścić honor Arkhantii.
Kilka kroków od środka wielkiego koła utworzonego przez fotele
Faworytów, Solis nagle zamiera. Kto inny przeszedłby obok wycięcia, które

naznacza płytę ze starego kamienia znajdującą się pod jej stopami, ale nie Solis.
Dzięki przestudiowaniu stromej ścieżki, którą inni przeszli przed nią, zdobyła
gruntowną wiedzę o Historii swojego królestwa. Więc, chociaż matowe et
poczerniałe przez lata wycięcie, błyszczy w jej oczach, niczym świetlik w
ciemnościach.
Malkah przykuca z szelestem perłowego materiału, przesuwa palcami po
naciętym kamieniu. Jej twarz nie jest niczym więcej, niż sękami drewna, które
kiedyś było gładkie i bez żadnej skazy.
„Stryge szaleniec....”
Chociaż był to zaledwie szept, samo wypowiedzenie tego imienia na
głos, było jak kopnięcie w brzuch. Na długo przed nią, wcześniejszy Malek
został jednogłośnie obalony przez Kreuzet, ponieważ miał obsesję na punkcie
frywolnej misji, a nie dobra własnego narodu. „ Obalony ”, a bardziej „
pozbawiony głowy ”, o czym świadczy ten znak, który jest niczym innym, niż
śladem po ciężkim toporze, który ściął mu głowę.
W momencie, gdy jej drobne palce dotykają nacięcie, pamiątki tego
fatalnego dnia, Solis prawie słyszy świętujące okrzyki tłumu czarnoksiężników,
zgromadzonego, by uczestniczyć w tym spektaklu, ich wulgarne śmiechy
zdeformowane przez jej niepokój. Solis stoi w tym samym miejscu i nagle to nie
Stryge szaleniec, który traci swoją głowę, to pęka jej wątła szyja. Czuje jak
metal dotyka jej przeszytego zimnem karku, szum w jej uszach rezonuje
hałasem łamiących się kości, jej skronie pulsują, ciężko dyszy, prawie
wymiotuje krwią na zimny kamień, świat kręci się wokół w rytm jej
storpedowanego brzucha, upada na kolana, a łza wymieszana z kwaśnym potem,
upada prosto na szare nacięcie.
Może właśnie taki los przewidział dla niej jej ojciec, kto to wie?
Podporządkować ją, ją zniszczyć, a nie podnieść ją na wysokości jej rangi.
Doprowadzić ją do takiego szaleństwa, by jej głowa poturlała się po bruku
Kreuzeta.
Solis głośno oddycha, kładzie dłonie na ziemi, niczym kule, by móc się
podnieść. Wyobraża sobie jej ojca, prostego, bezwzględnego, zimnego i
bezdusznego, jak szkieletowe wieże Mantris, wyobraża sobie, że jest on
świadkiem jej panowania i wybucha śmiechem. Gardłowym śmiechem,
śmiechem zgorzkniałym i szczerym, który przerywa ciszę et uderza echem
przeszłości. Zrobiłaby wszystko, by móc zobaczyć wyraz jego twarzy, na myśl
jej bluźnierczego planu odbudowy Riftu! Człowieka, który nienawidziłby
altruistycznej kobiety, którą się stała, sto razy więcej, niż gardził małą zbyt
delikatną dziewczynką.
Nowa fala napływa do jej gardła, ponownie niszcząc zamek z piasku
zabójczymi pytaniami.A jeżeli odnowa Riftu, to tylko niedorzeczna zemsta
sfrustrowanej dziewczynki?
Dlaczego nie ma odwagi by, udać się osobiście do Riftu, by sprawdzić,
czy przychyłek dyplomatyczny jest wypełniany przez jej wroga, jeżeli tak

bardzo zależy jej na tym terytorium? Dlaczego wysłała Korę na jej miejsce?
Dlaczego szuka dla siebie wytłumaczenia ? Może dlatego że, tak naprawdą, nie
chce, by Rift należał do jej królestwa, bo w głębi siebie, robi to wszystko tylko
po to, by coś sobie udowodnić?
Solis chwieje się, fizycznie i moralnie. Ściany z dolnymi płaskorzeźbami
przywołują pięć arkhomów, które wydają się jej denerwujące.
Te oczy.....
Te surowe oczy, które spoglądają na nią ze wszystkich stron, przesuwają
ją, popychając ją do środka sali. Gardło Solis jest wysuszone, ma wrażenie,
jakby stąpała bosymi stopami, po gorącym żwirze jej wątpliwości.
Uderza w estradę znajdującą się na środku Kreuzeta. Na podwyższonej o
pięć stopni wyżej niż reszty, znajduje się inny fotel – bardziej tron, widząc jaki
jest majestatyczny.
Usytuowany bezpośrednio pod oculusem, jest wyrzeźbiony w całości z
jednego olbrzymiego kryształu. Można do niego dojść przemierzając dwa
dodatkowe stopnie, służące jako siedzenie dla wyznaczonego następcy. Padające
od sufitu światło nadaje siedzisku życie, promienie słoneczne zniekształcają się
w tym ogromnym pryzmacie w niezwykłą tęczę. Kolory wybrane z samego
serca światła malują poruszające dzieło, zawieszone w próżni, powietrzny obraz
w trzech wymiarach, który inscenizuje porządek Światła.
Ta fascynująca poświata, utkana w magicznej materii, jest karmiona
kontrastem ciemności alkowy usytuowanej pod estradą, radzaj haniebnej jaskini,
która chce się ukryć przed wzrokiem innych. To jest kryjówka Cienia, o
ścianach ochlapanych przez perłowe odbicia oślepiającego kryształu,
umieszczonego pod oculusem, które odkrywają stopnie zarezerwowane dla
przywoływaczy i ich Faworyta.
Żadne z oferowanych przez Kreuzeta miejsc, nie jest przeznaczone dla
Dynastów, ani dla Malkah. Arkany i arystokracja są jak Światło i Cień: dwie
strony tej samej monety, które potrzebują siebie, by tworzyć całość, ale nie
mogą się mieszać ze sobą bez unicestwienia się.
Tak zadecydowały porozumienia Kreuzeta, podpisane właśnie tutaj,
pięćset lat temu.
Otacza ją niewyraźna zasłona, dziwna, niepokojąca prawda, niebieskawe
olśnienie, perłowa szarość, lodowa czerń, biel smutku. Coś, między jednym a
drugim, coś ją uspokaja, a jednocześnie przeraża. Nieprzyjemny i
niekontrolowany pociąg do porzucenia Światła na rzecz Cienia. By pójść
zobaczyć i znaleść swoje miejsce, mimo zagrożenia, że odkryje to czego jeszcze
nie wie.
Musi iść w kierunku Cienia. Zanurzyć się. Skonfrontować się ze sobą.
Poznać to, co się nie ujawnia, mimo promieni słoneczych, nawet ukośnych.
Pozwolić się poprowadzić bez latarni, na węch, zapał, odwagę, ze strachu, by
lepiej zobaczyć. Być oświetloną przez ciemność. Wyłączyć światło, by nie
zasnąć.

Na miłość boską, idź za swoją intuicją!
Nie udawaj, działaj!
„Zanurz się!, słyszy jak krzyczy
- Właśnie w ten sposób.”
Solis zastyga, przerażona, zmarznięta, jakby została zanurzona w
lodowatej kąpieli. Głos dochodzący z jaskini jest tak samo niepokojący, jak
miejsce z którego pochodzi. Jej rozum mówi jej by uciekała, ale jej nogi nie
chcą jej słuchać.
Jej atak paniki ją denerwuje, jest głęboko dotknięta reakcję, przerażonej,
małej dziewczynki. Zaczyna rozumieć co się dzieje, ten głos, to głos, który ją
zaprowadził do tego miejsca. Nie ma mowy, by się teraz wycofała, będąc tak
blisko celu!
Zelektryzowana gniewem, współmienrym do jej przerażenia, schodzi pod
estradę, by wejść na królestwa Shado.
Tam, w cieniu alkowy, odkrywa zamkniętą za onyksowymi kratami istotę.
Więźnia w klatce, stworzenie, o którym istnieniu, nie wiedziała do tej pory.
Astromorgue.
Kilka rzadkich ksiąg czarów, wymienia jego imię i Solis je czytała, biorąc
to za mit. Było tam napisane, że jest ostatnim z jego gatunku, że jego krwią
podpisano porozumienia. Legenda mówi, że jego uwięzienie, było kulminacją
współpracy między arystokratami i czarnoksiężnikami. Pierwsi byli w stanie
oprzeć się jego mocom, drudzy, jako jedyni, potrafili go uwięzić - Kreuzet
zostało zbudowane właśnie na tę potrzebę.
Solis zafascynowana, przygląda mu się. Te wszystkie historie są więc
prawdziwe ? Ta istota, uwięziona w podziemiach od wieków? Nie może w to
uwierzyć.
A jednak.....Na ogromnej czarno-białej kameli, która otacza grotę,
alabastrowe i onyksowe rzeźby, przedstawiają Kana, Faworyta, twórcę Zakonu,
łączącego sześć innych arkhomów, w walce z nieprzyjacielem Legendarnych.
Ten nieprzyjaciel jest tutaj, naprzeciw niej.
Zafascynowana, Solis idzie w jego kierunku. Astromorgue wygląda jak
człowiek, ale ta iluzja szybko znika. Wrzecionowaty, bardzo smukły,
przypomina drewnianą kukłę, o szkielecie tyczkowatego olbrzyma. Wszystko w
jego sylwetvce jest mizerne i kościste. Sprawia wrażenie wyniszczającej
choroby, wzmocnione nędzną tunikę, okrywającą go niechlujnie.
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że dziwna, przezroczysta kula
służy mu za twarz. Obskurne światło, które ochlapuje to miejsce, bardziej niż je
oświetla. Wewnątrz tej idelanej kuli można odgadnąć, niewyraźne formy, które

przeplatają się w długich i wolnych oparach, podobnie jak mleko, które
rozpuszcza się w smole.
Nieufność Solis rośnie na sile. Porusza się do przodu krok po kroku. Jej
oczy się zwężają, po to by przebić otaczającą ciemność, ale też po to by,
przewidzieć każdy podejrzany ruch. Mimo, że ma się wrażenie, że Astromorgue
nie jest w stanie jej dosięgnąć: kraty splatają wokół niego sieć tak samo napiętą,
jak ołowiane linie w witrażu.
Solis zatrzymuje się w bezpiecznej odległości - nie byłoby rozsądne
zbliżenie się bardziej. Krąży wokół jeńca, wystawionego jak egzotyczny ptak w
klatce. Nie może złapać jego wzroku. Gdyby można było powiedzieć, że
Astromorgue ma oczy, albo nos i usta, to byłoby to odbicie Solis w szklanej
kuli.
Wpatrując się w samą siebie, nie może uciec przed własnym wzrokiem.
„Astromorgue...., szepcze, nie odrywając swojego wzroku.
- Nawet szeptając moje proste imię, twój głos łamie się. Twoje
wątpliwości są tak samo głośne, jak huk wodospadów Namani.”
Istota wzdycha, po czym kontynuuje.
„ Ostatni raz, gdy zamoczyłem moją rękę w jej wodach, te wodospady
nie były jeszcze Nephtys. Ostatni raz, jak kontemplowałem Rainar, słońce to
było o jedną czwartą mniejsze. Ostatni raz, jak chodziłem po Artellium, dwóch z
siedmiu Legendarnych jeszcze się nie urodziło.”
W kuli, która służy mu za twarz, wiruje czarno-biała burza.
„Ja....
- Przyszłaś tutaj, by dowiedzieć się, czy jesteś godna Rzeźbionego Tronu.
- Jest.... Jestem Malkah i jestem jego godna! Odpowiada Solis, urażona tą
obelgą.
- ale odpowiedź na to pytanie, nie jest tym co ciebie najbardziej martwi.”
Głos kreatury jest płytki i suchy, jak kurz na strychu. Ale jej śmiech jest
złowrogi, rozbryzg szkła niczym rozrysk śmiechu, proroczy wrzask mumi,
cierpliwie czekającej, aż podróżnik zbyt odważny, zgubi się i umrze w grobie,
który eksploruje.
„ Co mnie niepokoi, to nie otrzymanie żadnej odpowiedzi.
- Istnieje tylko jedna pewność: to więzienie zardzewieje wcześniej niż
moje kości. Tego niestety, twój ojciec nie zrozumiał w porę.
- Tornhil? Przyszedł zobaczyć ciebie? Co tobie powiedział?”
- Opary mleka i smoły, znajdujące się w kuli, niepokoją się, co mogłoby
uchodzić za wzruszenie ramionami.
„Tornhil mylił się.
- Co mu się stało?
- Nie zadajesz poprawnych pytań, Solis”
Malkah wzdryga się słysząc ostatnią sylabę swojego imienia, zbyt
przeciągniętą, niczym syczenie węża.
„ Ja......

- Pytaj, Malkah!
- Co.... Co dzieje się z praną?
- Pytaj!”
Solis zaczyna się gotować. Czuje jak pytanie nadchodzi i nie może go
powstrzymać.
„ Czy uda mi się uratować Arkhantię?”
- Najwyższy czas! Prawie udowodniłaś mi, że twój ojciec miał rację i
spowodowałaś, że umarłem ze znużenia.... Popatrz na kulę, tylko raz w życiu
będziesz mogła zobaczyć takie przedstawienie.”
Zahipnotyzowana, Solis gubi się w meandrach srebra i sadzy, które
przeplatają się w zaokrąglonej głowie Astromorgua.
Widzi......
Widzi siebie.
Śmieje się, krzyczy! Niczym skorumpowany anioł, niczym diabeł, który
szuka rozgrzeszenia.
To ona, ale to nie ona. Rozpoznaje siebie, ale nie potrafi się
zidentyfikować. Fałszywa psyche, podwójne odbicie.
„Niezdecydowany lider, to podwójne kłopoty! Rzuca Astromorgue, w
odrażającym śmiechu.
- Nic nie rozumiem...”
Pośród wizji pojawia się twarz Aureliusza. Solis zaczyna chichotać,
nieśmiałym śmiechem pomiędzy czkawkę i chrapaniem. Czymś niezbyt
estetycznym. Również oburzonym.
Idea, że jakiś człowiek jest kamieniem węgielnym jej przeznaczenia, to
jest dla niedopuszczalne. Czuje się uwięziona, oszukana. To wyjaśnia ten
magnetyzm.... Jaki jest jego sekret ?. Do licha, kim właściwie on jest ? Dlaczego
nie była bardziej ostrożna ?.
„Starasz się przewidzieć przyszłość, na którą patrzysz z przymrużonymi
powiekami.”
Przed tą młodą, bezbronną, śmiertelną kobietą, nitkowaty gigant
zastanawia się na każdym wypowiedzianym zdaniem, robiąc przerwę, jakby
dopasowywał swoje banderilla.
„Byłoby to zabawne, gdyby nie było to tak bardzo przewidywalne.
- Kim jest Aureliusz? - pyta Solis.
- Nie chodzi o to kim jest, ale dokąd cię poprowadzi. Chcesz uratować
Arkanthię, uratujesz więc Rift. Oddasz mu jego dawną nazwę.
- Solon....
- Tak Solis. Solon. Dawne ósme terytorium. Królewska lilia, aby
przywrócić magię opustoszałej krainie, która była jej pozbawiona przez
takdługi czas. Twoje przeznaczenia od dawna było związane z Riftem. Tylko
tam będziesz mogła rozkwitnąć.”

Jasność i ciemność mieszają się na twarzy Astromorgua, niczym lustro
sprzecznych dyfrakcji umysłu Solis. Czy to prawda? Czy to naprawdę może być
tak trywialnie prawdziwe?
„ Nie biegnij ślepo w kierunku światła. Nie jesteś skarabeuszem, Solis!
Twoja droga jest wybrukowana cieniem.”
Śmiech Astromorgue jest niski, muślinowy wiatr, który wywołuje u Solis
dreszcze.
„ Odkrywasz to, o czym już wiedziałaś. Tak samo jak twój ojciec. Jakiej
przysługi dyplomatycznej zażądał twój ojciec, po zwycięstwie na pierwszym
Appologium?
- Wyeliminować rodzinę Hadriana, ostatniego dynasty Solon, w odwecie
za jego wycowanie się podczas Wojny Bohaerów, odpowiada Solis podnosząc
się.
- Dokładnie.”
Solis, chwieje się na nogach, to nie może być zbieg okoliczności.
Wszystko się zgadza. Jej ojciec był tylko pionkiem na szachownicy kogoś
innego? Jej skóra jeży się na tę myśl i bezlitosna gra przeznaczenia ciąży na jej
ramionach.
„ Tornhil działał na twój rozkaz....
- A ty? Ty, co zrobisz?
- Nigdy!
- Twój ojciec powiedział mi to samo dwadzieścia lat temu. Pomyśl, gdzie
jest teraz.
- Nie jestem moim ojcem!
- O tym, tylko przyszłość nam powie....”

