
Wokół więźnia zaiskrzyło. Czarna dziura natychmiast wchłonęła każdy foton. 
„Chyba robię się rozrzutny” — przemknęło mu przez myśl. Teraz 

niespodziewanie najbardziej dręczące dla niego było oczekiwanie. Spoglądał w to 
samo miejsce wszechświata, w którym przebywał i liczył gasnące oraz powstające 
słońca. Tymczasem A shoo Ra dotarł po skomplikowanych zabiegach we wskazane 
mu miejsce. Dopiero z niedużej odległości, o ile dziesięć lat świetlnych można 
nazwać niedużą odległością, zobaczył, dlaczego w tym obszarze było o pięć słońc za 
dużo.  

Te rozpalone punkty to byli strażnicy w swoich statkach-klejnotach. Nie do 
pokonania w urzeczywistnionej myśli technicznej Tronów. Krążyli bez ustanku na 
zmiennych orbitach wokół czarnej dziury.  

„Co ja tu robię?” — pomyślał.  
Trony wybrały bardzo dobre miejsce do ochrony. Tutaj czeka na każdego bez 

wyjątku jedynie unicestwienie. Mimo tej wiedzy przemierzał nadal przestrzeń, 
sprawdzał każdą ewentualność. Przy okazji odkrył parę drobiazgów, które dodatkowo 
miały zniechęcić każdego śmiałka: ledwie wyczuwalne linie sieci grawitacyjnej, 
rozciągnięte na wszystkich poziomach wibracji, wrażliwe na każdą zmianę 
spowodowaną przez pojawiającą się masę obiektu większego od pojedynczego 
atomu lub najmniejszej wiązki energii. Na granicy zmysłów uchwycił jakieś zmiany. 
Bardzo niepokojące zmiany. Nanosekundę potrwało ustalenie kierunku, z którego 
ktoś przybywał.  

Był przygotowany na niespodziankę, więc przemieścił się w okolicę najbliższej 
planety i wniknął w jej strukturę. Po chwili w pobliżu przemknęły istoty nazywane 
przez Strażników Ognistymi Dechami. Zniknęły, by nagle wyskoczyć z innej strony. 

„Czego tu szukają zabójcy Drilli?” — myślał, śledząc ich poczynania. Twory 
inteligentnej, nieregularnej energii zamarły w bezruchu dokładnie pomiędzy nim a 
miejscem, do którego przybył.  

„Czyżby mnie sprzedał?” — przemknęło mu przez myśl. A jednak nie. Jeden ze 
Strażników opuścił swoją orbitę, znikając z przestrzeni wraz z nimi. Podczas 
drobiazgowej obserwacji zauważył, że w momencie, gdy Strażnik opuszczał orbitę, 
sieć grawitacyjna zniknęła, by pozostali odtworzyli ją w ułamku sekundy na nowo. 
Teraz była kontrolowana przez innych Strażników. Zapamiętał to zdarzenie i myślał, 
jak je wykorzystać do własnych potrzeb.  

Statek-klejnot tkwił niezmiennie w tym samym miejscu czasoprzestrzeni. 
Wyliczył więc drobiazgowo wszystkie parametry, które powinna spełniać drobina 
materii, aby trafić prosto w niego. Znalazł sposób na opanowanie jego krystalicznej 
struktury, z zebranych drobiazgowo pogłosek.  

Wejść będzie łatwo, trudniej tylko nim uciec, skoro każdy ze Strażników jest 
połączony neutronową struną. Start pojazdu nie oznacza nic innego, jak pogoń, a 
pięciu przeciwko jednemu wynosi dokładnie tyle, co spędzenie takiego samego 
wyroku w takim samym miejscu, co Ih Ren door.  

Dalej źle.  



Myślał, jak ich przechytrzyć. Niejedna gwiazda dożyła swoich ostatnich dni, a on 
nadal nic nie wykombinował. „Wracają”. Na granicy zmysłów odebrał sygnały 
zwiastujące powrót lub przybycie kogoś innego.  

„Trudno” — przemknęło mu przez myśl. Opuścił swoją kryjówkę i 
zmaterializował się za olbrzymim słońcem, które swoją aktywnością zakłócało 
możliwość odkrycia go. Wibracje przestrzeni ustały, a on w tym samym momencie 
zwinął ją wokół siebie, tworząc własny wszechświat wielkości ziarnka piasku. 
Rozpędzony obrał kurs prosto na statek-klejnot. W ostatniej nanosekundzie drogi 
zmienił kierunek, bowiem sieć grawitacyjna dziwnym trafem nadal była rozpostarta. 
Zaraz po skręcie zanurkował tuż przy niej, aby ominąć neutronową strunę. Przy jego 
prędkości graniczyło to z cudem i było to nie lada wyczynem, bo następną 
przeszkodę na drodze stanowił Strażnik.  

Na szczęście i jego ominął, bez wzbudzania podejrzeń. Ostatecznie zawrócił, 
aby odkryć, kto przybył. Nagły skok odbieranej na granicy zmysłów energii oraz 
gwałtowna zmiana równowagi grawitacyjnej mogły oznaczać tylko jedno.  

Nie było mowy o pomyłce. Pulsująca i zmieniająca swoją strukturę energia 
Władztwa właśnie tak wpływała na rzeczywistość. Wyhamował dopiero za słońcem 
i rozwinął jednocześnie przestrzeń.  

„O co tu chodzi?” — przemknęło mu przez jaźń. Ponownie przeniknął pod 
powierzchnię planety. Był cierpliwy, a zaistniała sytuacja bardzo go zaintrygowała. 
Ponownie odebrał zmiany w strukturze czasoprzestrzeni. Tym razem również tego 
nie zlekceważył. Zmaterializował się dokładnie w tym samym miejscu. Czekał jedynie 
nanosekundę. Statek-klejnot odrobinę wyhamował, a on już pędził tą samą drogą 
i w tym samym kierunku, co poprzednio — przypominał gwiezdny pyłek. Podjęte 
przez niego zabiegi nie poszły na marne. Przeszkoda zniknęła mu z drogi. 
Utrzymanie prawidłowego kursu także stanowiło wyzwanie, gdy miał przed sobą 
czarną dziurę. Skrupulatne wyliczenia panujących tutaj sił pozwoliły uniknąć 
najgorszego. Tym samym uderzył sferą utworzonego przez siebie wszechświata w 
krystaliczną powierzchnię pojazdu.  

Zmienił postać na energetyczną i wniknął w jego strukturę. Ostrożnie, by nie 
zwracać na siebie uwagi, badał otoczenie. Sprawdzał funkcjonowanie 
krystalograficznej przestrzeni. Poznawał tajniki generowania za pomocą komórek 
pojazdu pól ochronnych lub, po ich przekształceniu, możliwości wystrzeliwania 
pocisków z antymaterii. Sprawdzał wszystkie zakątki, dzięki czemu odkrył miejsce, w 
którym mógł pomieścić całą planetę przy użyciu techniki zakrzywiania przestrzeni. 
Ostrożnie, by nikt go nie odkrył, opanowywał całą, zawartą w nim technologię 
Tronów. Stanowiło to warunek powodzenia w trakcie ucieczki. Czas upływał, a on 
zajęty nauką odwlekał decyzję. Wszyscy, łącznie z Władztwem, pozostawali na 
swoich miejscach.  

Nadal miał wątpliwości co do najgroźniejszego Bytu, przybyłego tutaj w ostatniej 
chwili. Ponownie wróciły wątpliwości co do roli Ih Ren doora w tym wszystkim. 
Obliczał różne kierunki lotu, aż do miejsca, gdzie bez przeszkód mógłby przekształcić 
siebie z pojazdem w czystą energię i zniknąć w swojej kryjówce. Tuż obok anomalii 
grawitacyjnych wokół czarnej dziury było to wysoce ryzykowne i stanowiło problem. 



Na drugi przypadek związany ze zmianami podczas odlotu lub przylotu nie miał co 
liczyć. Natomiast tkwienie tutaj przez całe milenia nie miało sensu. Osiągnął cel 
i z własnej woli tkwił w wiezieniu, niczym Ih Ren door. Szansa przedostania się 
w pobliże słońca była nikła, ale gdyby zdołał wykonać manewr… 

Może fortel zadziała.  
— Teraz zobaczymy, czy oprócz zabezpieczeń macie jeszcze refleks — 

mruknął i zaiskrzyło w krystalograficznej przestrzeni pojazdu.  
Wszystko zrobił jednocześnie. Wygenerował osłony w miejscach, w które mógł 

zostać trafiony. Wystrzelił dwa pociski hiperonu sigma w stojącego mu na drodze 
Strażnika i w tej samej nanosekundzie wystartował w jego kierunku. Tarcze tamtego 
zaiskrzyły dosyć mocno, ale statek-klejnot tkwił w miejscu. Skręcił, lecz już miał przed 
sobą pulsujące energią Władztwo. Zmienił błyskawicznie poziom energetyczny, bo 
tamta przestrzeń pod wpływem mocy zaczęła fiksować. 

„A więc jednak pułapka — zaiskrzyła myśl. — Niedoczekanie!”.  
Kolejny gwałtowny skręt prosto w grawitacyjną studnię czarnej dziury. Zakrzywił 

jeszcze bardziej i tak mocno zdeformowaną przez nią czasoprzestrzeń. Zwinął ją 
wokół pojazdu, tuż przy jego powierzchni, tworząc własny wszechświat i znikł im z 
widoku. Ucieczka jednak nie była prosta. Prawie za nim pomknęli Strażnicy.  

Jedynie Władztwo tkwiło w miejscu. A shoo Ra wyskoczył ponad pięćset tysięcy 
lat świetlnych dalej. Czuł za sobą pogoń. Zrobił jeszcze jeden manewr. Strażnicy 
zobaczyli go pędzącego dokładnie na nich. Każdy z nich zdążył wystrzelić, lecz jego 
już nie było w tym wymiarze. Wskoczył w zdefiniowaną przez siebie przestrzeń 
tunelu. Oni obrali tę samą drogę, wlecieli w to samo miejsce, nim zdążył zamknąć 
tunel. Znów byli tuż za nim. W trakcie ucieczki odkrył dodatkowe możliwości, jakie 
dawała podróż tym pojazdem. Wykorzystał to od razu, chociaż zajęło mu to kilka 
cennych nanosekund. Rozwinął przed sobą tunel łączący z innym wszechświatem. 
Bez chwili zwłoki podążył nim przed siebie.  

Zanim dotarł na miejsce trzech z pięciu Strażników pędziło tą samą drogą 
niemalże tuż za nim. Dwóch nie zdążyło. Zostali w tamtym wszechświecie.  

Wyskoczył z tunelu, robiąc gwałtowny unik, bo jeden ze Strażników zaryzykował 
strzał. Wpadł pomiędzy skłębione w tym miejscu asteroidy, niektóre olbrzymie niczym 
planety. Strażnicy nadal byli w zasięgu strzału. Rozdzieleni omijali przeszkody lub 
wręcz teleportowali pojazdy przez nie i lecieli po kilku nanosekundach w ślad za nim. 
Gdy i on sam teleportował statek-klejnot na drugą stronę olbrzymiego ciała 
kosmicznego, jego eksplozja wytworzyła falę uderzeniową, która wstrząsnęła 
sąsiednimi obiektami.  

Zaczynało być coraz goręcej. Nauczony doświadczeniem, tym razem 
wygenerował tunel międzywymiarowy. Wleciał do niego,  był w swoim żywiole, w 
rosnącym tempie wydarzeń. Tuż za nim wleciały dwa pociski hiperonu sigma w 
otoczce silnego pola elektromagnetycznego. Wyhamował i robił uniki, a te 
wyprzedziły go i uderzyły w burtę jakiegoś krążownika po jego drugiej stronie. 
Zaatakowana jednostka straciła momentalnie po przeciążeniu tarczę pola 
ochronnego, a antymateria spowodowała zniknięcie poszycia, a także paru 
pokładów, co w efekcie przedziurawiło statek na wylot. 



Przyśpieszył, przelatując na drugą stronę pojazdu. Strażnicy już go prawie 
dopadli, lecz on, dzięki manewrowaniu pomiędzy ostrzeliwującymi się nawzajem 
statkami szybko ukrył się w tej plątaninie. Niewiele większe od myśliwca statki-
klejnoty, pomimo swojej prędkości, zostały namierzone przez wszystkich na polu 
walki. Każda ze stron konfliktu myślała, że to właśnie przeciwnik wprowadził do walki 
tajną broń, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W kierunku trzech 
pojazdów runęły potężne salwy, wystrzelone z najróżniejszych typów broni. 
Począwszy od prymitywnej laserowej, aż po energetyczną. Większość z pocisków 
nie dotarła do celu, lecz te, które trafiły w ich pole ochronne, spowodowały sporą 
utratę energii na jego podtrzymanie, a dodatkowo kilka nanosekund opóźnienia. A 
shoo Ra teleportował się przez olbrzymi międzygwiezdny lotniskowiec i znikł z 
ekranów radarów.  

Komputery zdążyły go jedynie zarejestrować jako impuls, gdy z drugiej strony, 
leciał ostrą świecą i tarł polem ochronnym o burtę pancernika, czym spowodował 
przeciążenie generatorów pola pancernika. Te natychmiast padły, na równi z 
elektroniką okrętu wojennego. Teraz był już poza sektorem, gdzie toczono walki. 
Wykorzystał swoją przewagę, zdefiniował na nowo przestrzeń i uciekł przez 
wytworzony tunel. Manipulując poziomami, wybrał właściwy wymiar. Nim go opuścił, 
do jego wnętrza zdążył wlecieć jeden ze ścigających go Strażników, który podtrzymał 
jego strukturę i znalazł się w tym samym miejscu. Bez trudu odnalazł pędzącego 
nadal z ogromną prędkością złodzieja. Zaryzykował utratę kontaktu z nim i 
wygenerował tunel przestrzenny. Wyprzedził go jednym skokiem długości kilkunastu 
lat świetlnych. Tamten szybko odgadł, kogo ma przed sobą, bowiem skręcił 
gwałtownie w bok. 

„Ciężko ich zgubić — zaiskrzyła w przestrzeni pojazdu myśl. — Chociaż został 
już tylko jeden”.  

Strażnik był pod wrażeniem jego umiejętności. Każdy inny Byt zostałby dawno 
przechwycony, a ten nadal był poza jego zasięgiem. Mknąc za uciekinierem, 
ponownie zaczął strzelać, chociaż raczej nie liczył na jakiekolwiek efekty. Cały czas 
usiłował nawiązać kontakt z innymi Strażnikami, lecz nikt nie odpowiadał na jego 
wezwania. Widocznie w tym rejonie przestrzeni żaden z nich nie przebywał.  

Tymczasem A shoo Ra utworzył w odrębnej części swojego pojazdu dobrze 
ekranowaną strefę pamięci. Umieścił w niej zapis wszystkich miejsc z odwiedzanych 
przez siebie wszechświatów oraz potrzebne do dotarcia do nich współrzędne, 
wektory i obrazy przestrzenne. Włączył do tego banku danych parametry miejsca, 
gdzie powstanie ostatni tunel między wszechświatami. Zrobił to tak na wszelki 
wypadek, bo nikt nie wiedział co to jest, ani z czego jest zbudowana ciemna materia. 
Postawił wszystko na jedną kartę – wygenerował kolejny punkt przeskoku. Udał się 
nim w obszar nieciągłości po stronie ciemnej materii. Nikt, kogo znał, nie podejmował 
się takich podróży. Wleciał i mknął donikąd. Strażnik bez wahania zrobił dokładnie to 
samo.  

Kiedy wylecieli po drugiej stronie, A shoo Ra od razu stracił orientację. Przestał 
też odbierać jakiekolwiek sygnały. Zagęszczenie masy było olbrzymie, jak nigdzie we 
wszechświatach. Żadnej iskierki.  



Nic, dosłownie nic. Tylko ciemność.  
Zwolnił, bo zastanawiał się, czy nie pobrać próbki z przestrzeni. Jednak 

niepewność przed niewiadomym go powstrzymała. Przeleciał w tych warunkach klika 
nanosekund, całkowicie instynktownie. Wyczuwał wokół siebie jakieś nieskończenie 
stare obiekty, sięgające swoją historią dalej niż nawet początek powstawania 
wszechświatów. To go zdumiało i zaintrygowało. Coś starszego niż poznany kosmos 
nie powinno istnieć. A jednak… 

„Kto to stworzył i co tu się stało, że wszystko zgasło?”. 
Stracił w tym wszystkim kontakt ze Strażnikiem, którego czuł bez przerwy 

gdzieś na granicy swoich zmysłów. Sięgnął do utworzonego wzorca. Obrał kierunek 
i wygenerował coś, co miało być tunelem, lecz bardziej przypominało całkowite 
zaćmienie słońca przez jakąś planetę. Mimo to skierował swój pojazd w tamtym 
kierunku. Rozpędzenie się w tym ośrodku stanowiło nie lada wyzwanie. Po kilku 
nanosekundach przeleciał na jego drugą stronę.  

„Uff” — westchnął niemal całym sobą.  
Wyskoczył w znanym sobie obszarze jednego ze wszechświatów. Szybko 

przeskoczył kilka poziomów i po zdefiniowaniu przestrzeni następnym tunelem 
podążył w nieokreślonym kierunku. Wykonał kilka podobnych manewrów, stale 
nasłuchując, czy na pewno nikt za nim nie podąża. Przemienił siebie wraz z 
pojazdem w strumień energii i mknął w stronę dobrej kryjówki. Tam zamierzał 
przeczekać powstałe zamieszanie, a później… Później rozważy, czy Ih Ren door 
miał swój udział w ostatnich wydarzeniach.  

Chociaż z drugiej strony… Dlaczego Strażnicy dostali pomoc tylko jednego 
Władztwa? Nie było też Serafinów. Krążyły pogłoski, że Władztwa, jedne z 
najwyższych Bytów, potrafią przewidzieć w jakimś stopniu przyszłość.  

„Dlaczego więc? Co się za tym kryje?” — niespokojne myśli iskrzyły w mknącym 
przez wszechświaty strumieniu energii. Dotarł na miejsce, gdzie krążące wokół 
pulsara dwie czarne dziury maksymalnie wypaczyły przestrzeń. Tutaj, w tym tworze, 
miał swoją kryjówkę. Krążył w kosmosie kilka lat świetlnych od niej i sprawdzał 
zmysłami otoczenie. Z powodu ostrożności wygenerował tunel międzywymiarowy i 
przeskoczył nim kilkadziesiąt lat świetlnych w zupełnie inne miejsce. Tam 
przyśpieszył i znikł za dwoma słońcami krążącymi wokół wspólnego środka. 
Jednocześnie zmienił poziomy wibracji, przeskakując do innego wymiaru. Nim na 
dobre się tu zmaterializował, już kolejne miejsce przeskoku było gotowe. Zmieniwszy 
w ciągu nanosekundy podczas lotu jego poziomy, wyleciał ponownie koło kryjówki, 
lecz tym razem tuż przy niej. Wziął kurs na jedną z czarnych dziur i zakrzywiając 
przestrzeń, teleportował się do olbrzymiej jaskini w głębi pulsara. Pojazd opadł na 
podłoże. Mimo tego nadal go nie opuszczał. Musiał na spokojnie przemyśleć 
wszystkie wydarzenia. Zawarł przecież układ.  

Dlatego była potrzebna szczegółowa analiza. Rozpatrywał okoliczności, aż 
stwierdził, że w tym, co miało miejsce, nie brał udziału Ih Ren door. Pora więc 
wypełnić swoją część umowy.  

Dopiero teraz teleportował się poza kryjówkę. Tym razem ominął pobliskie 
czarne dziury i przekształcił się w strumień energii, by podczas kluczenia we 



wszechświatach, trafić w rejon będący pod całkowitym nadzorem Drilli. Krążył 
ostrożnie i szukał na granicy zmysłów któregoś z niższych Bytów. Całkowity brak 
ruchu w granicach ich sektora mógł mieć związek z opuszczeniem przez Strażnika 
swojego miejsca w ochronie statku-klejnotu, wraz z towarzystwem Ognistych 
Dechów. Lecz to były jedynie jego spekulacje. Z uwagą zmniejszał wolno dystans. 
Jest, poczuł ulgę. Tkwił niezbyt głęboko w skale asteroidy.  

— Drillu, nawet Ognisty Dech by ciebie wytropił, a w zasadzie zwłaszcza on. 
Mam dla was wiadomość. Przekaż ją pozostałym. 

Cisza.  
— Ih Ren door ma dla was propozycję. Jest co prawda uwięziony, ale może się 

komunikować na niewielką odległość. Przebywa w tym miejscu — przesłał w jego 
kierunku obraz zakątka jednego z wszechświatów. — Pamiętaj! Przekaż to 
pozostałym. 

Miał pewność, że tamten odebrał wiadomość, więc ponownie klucząc, wrócił do 
swojej kryjówki. 

 
*** 

 
Ih Ren door wreszcie odzyskał wolność. Trwało to niesłychanie długo, a do tego 

utracił dwie cenne informacje, lecz było warto. Co do Drilli — był pewien, że same nie 
zdołają zdobyć najcenniejszego z artefaktów po Tronach, więc być może jeszcze 
będzie mógł tę informację wykorzystać. A shoo Ra… „Ten mógłby tego dokonać, lecz 
nic o nim nie wiem. I niech tak zostanie” — pomyślał. Krążył po wszechświatach, 
unikając miejsc zgromadzeń Serafinów. Gorzej było z Władztwami. One potrafiły być 
wszędzie i to na kilku poziomach jednocześnie. Znalazł w końcu na obrzeżu jednej 
z galaktyk dobre miejsce. Raczej mało uczęszczany szlak gwarantował spokój i 
bezpieczeństwo. Istniała tu co prawda cywilizacja, lecz była w powijakach. 
Zajmowała całkiem spory kontynent pomiędzy innymi lądami. Na nich również coś 
się działo, ale wszystko było dopiero w początkowej fazie.  
Ludzie mieszkali w prymitywnych szałasach, a częściowo i w jaskiniach. Na tym 
najbardziej rozwiniętym lądzie odnalazł zagadkowe źródło mocy. Zaintrygowany 
dostrzegł w centralnym punkcie potężny kryształ emitujący specyficzny rodzaj 
energii. Bez trudu przybrał kształty odpowiednie dla lokalnej społeczności, chociaż 
trochę wyróżniał się wśród niej wzrostem. To mu jednak nie przeszkadzało. Gdy 
szedł w stronę widocznej, dużej budowli, odczytywał ludzkie myśli, aby poznać tę 
kulturę i język. Niewielu z nich wiedziało o czymś więcej niż to, jak zarobić na życie. 
Czasem przeleciał w powietrzu jakiś pojazd, w niczym nie przypominający statku-
klejnotu. 


