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CZĘŚĆ I
STRONY POSZKODOWANE
Wojna jest jak ka¿dy kiepski zwi¹zek. Oczywiœcie, ¿e chcesz siê wyrwaæ, ale za jak¹ cenê? I, co byæ mo¿e wa¿niejsze, kiedy ju¿ siê wyrwiesz, czy bêdzie ci lepiej?
QUELLCRISTA FALCONER
Dzienniki kampanii


Rozdział pierwszy
Jana Schneidera pierwszy raz spotka³em, straszliwie cierpi¹c w orbitalnym szpitalu Protektoratu, trzysta kilometrów nad poszarpanymi chmurami Sanction IV. Formalnie rzecz bior¹c, w ca³ym systemie Sanction nie powinno byæ ¿adnych jednostek Protektoratu – resztki planetarnego rz¹du ze swych podziemnych bunkrów uparcie g³osi³y, ¿e sprawa ma charakter czysto wewnêtrzny, a lokalni udzia³owcy korporacyjni milcz¹co zgodzili siê trzymaæ tej wersji.
W zwi¹zku z tym, statki Protektoratu krêc¹ce siê po systemie od chwili, gdy Joshua Kemp podniós³ w Indigo City sztandar rewolucji, zmieni³y swoje kody identyfikacyjne i zosta³y odst¹pione w d³ugoterminow¹ dzier¿awê ró¿nym zainteresowanym korporacjom, a nastêpnie wypo¿yczone oblê¿onemu rz¹dowi w charakterze lokalnego funduszu rozwojowego (z ulg¹ podatkow¹). Te, których nie str¹ci³y z orbity nadspodziewanie skuteczne, czarnorynkowe pociski samonaprowadzaj¹ce Kempa, zostan¹ w koñcu odsprzedane Protektoratowi bez zrywania umowy, a wszelkie straty netto znów odpisze siê od podatku. Wszystkie rêce czyste. A w tym samym czasie ca³y starszy rang¹ personel ranny w walce z si³ami Kempa zostanie wywieziony promem ze strefy walk, co stanowi³o dla mnie istotny czynnik w wyborze stron. Wiedzia³em ju¿, co znaczy brudna wojna.
Prom wy³adowa³ nas bezpoœrednio na pok³ad hangaru szpitala za pomoc¹ urz¹dzenia przypominaj¹cego potê¿ny pas amunicyjny, wyrzucaj¹c tuziny kapsu³ noszowych i sprawiaj¹c przy tym wra¿enie bezceremonialnego poœpiechu. Gdy grzechocz¹c i stukaj¹c, zje¿d¿aliœmy przez skrzyd³o na pok³ad, wci¹¿ jeszcze s³ysza³em jêkliwe wycie gasn¹cych silników, a kiedy otworzyli moj¹ kapsu³ê, powietrze hangaru sparzy³o mi p³uca mrozem œwie¿o przegnanej pró¿ni. Na wszystkim, ³¹cznie z moj¹ twarz¹, uformowa³a siê natychmiast cienka warstwa kryszta³ków lodu.
– Ty! – Kobiecy g³os, ostry z przemêczenia. – Czujesz ból?
Mrugaj¹c, pozby³em siê czêœci lodu z oczu i spojrza³em na swój zalany krwi¹ kombinezon.
– Niech pani zgadnie – zaskrzecza³em.
– Sanitariusz! Dawka endorfin i przeciwwirusowych. – Nachyli³a siê nade mn¹ i poczu³em równoczesny dotyk palców w rêkawiczkach na czole oraz uk³ucie hipnosprayu na karku. Ból znacz¹co os³ab³. – Pan z frontu Evenfall?
– Nie – uda³o mi siê s³abo zaprzeczyæ. – Szturm na Pó³nocn¹ Grañ. Co siê sta³o w Evenfall?
– Jakiœ pieprzony, cholerny kretyn zrzuci³ tam w³aœnie g³owicê j¹drow¹. – W g³osie lekarki s³ychaæ by³o ledwie kontrolowan¹ zimn¹ furiê. Jej d³onie przesuwa³y siê po moim ciele, oceniaj¹c uszkodzenia. – Czyli nie ma uszkodzeñ z promieniowania. Jakieœ chemikalia?
Przechyli³em lekko g³owê w stronê klapy.
– Dozymetr... powinien... to wyjaœniæ.
– Przepad³ – odpar³a ostro. – Razem z wiêksz¹ czêœci¹ ramienia.
– Och. – Zebra³em myœli. – Chyba jestem czysty. Nie mo¿ecie zrobiæ skanu komórkowego?
– Nie, tutaj nie. Skanery komórkowe wbudowane s¹ w pok³ady szpitalne. Mo¿e wrócimy do tego póŸniej, jak uda siê nam zrobiæ tam dla pana trochê miejsca. – D³onie mnie opuœci³y. – Gdzie ma pan kod paskowy?
– Lewa skroñ.
Ktoœ star³ z tego miejsca krew i niewyraŸnie poczu³em przesuniêcie przez twarz skanera laserowego. Maszyna œwiergotem wyrazi³a aprobatê i zostawiono mnie samego. Zaliczony.
Przez chwilê po prostu tam le¿a³em, pozwalaj¹c dawce endorfin z uprzejm¹ skwapliwoœci¹ lokaja odbieraj¹cego p³aszcz pozbawiæ mnie zarówno bólu, jak i œwiadomoœci. Jakaœ ma³a czêœæ mnie zastanawia³a siê, czy cia³o, które noszê, uda siê jeszcze uratowaæ, czy bêd¹ musieli mnie na nowo upow³okowiæ. Wiedzia³em, ¿e Klin Carrery utrzymuje garœæ klonów dla swojej tak zwanej niezast¹pionej kadry, a jako jeden z piêciu walcz¹cych dla Carrery by³ych Emisariuszy zdecydowanie zalicza³em siê do tej elity. Niestety, bycie niezast¹pionym to dwusieczne ostrze. Z jednej strony, zapewnia elitarn¹ opiekê medyczn¹, a¿ do ca³kowitej wymiany cia³a. Minusem jest fakt, ¿e jedynym celem takiego traktowania jest mo¿liwoœæ rzucenia cz³owieka z powrotem do walki przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji. Szeregowcowi na poziomie planktonu, którego cia³o zosta³o zbyt mocno uszkodzone, wyciêto by po prostu z przytulnego gniazdka na szczycie rdzenia krêgowego stos korowy, i wrzucono by go do pojemnika, w którym prawdopodobnie zosta³by do koñca wojny. Nie by³o to idealne wyjœcie, i pomimo reputacji Klina, który dba³ o swoich ludzi, nie mia³o siê w³aœciwie gwarancji upow³okowienia, ale po kilku ostatnich miesi¹cach szalej¹cego chaosu tego rodzaju odejœcie w niepamiêæ wydawa³o mi siê absolutnie po¿¹dane.
– Pu³kowniku. Hej, pu³kowniku.
Nie by³em pewien, czy utrzyma³o mnie w stanie przytomnoœci warunkowanie Emisariusza, czy do œwiadomoœci przywróci³ mnie dochodz¹cy z boku g³os. Ociê¿ale przekrêci³em g³owê, by sprawdziæ, kto mnie wo³a.
Wygl¹da³o na to, ¿e nadal byliœmy w hangarze. Na noszach obok mnie le¿a³ muskularny m³odzieniec z gêst¹ szop¹ krótkich czarnych w³osów i widoczn¹ na twarzy przenikliw¹ inteligencj¹, której nie mog³o zamaskowaæ nawet oszo³omienie wywo³ane endorfin¹. Ubrany by³ w kombinezon bojowy Klina, taki jak mój, ale na niego nie pasowa³ zbyt dobrze, a otwory w stroju zdawa³y siê nie pokrywaæ z dziurami w ciele. Na lewej skroni, gdzie powinien znajdowaæ siê kod kreskowy, czernia³a wygodna oparzelina po strzale z blastera.
– Do mnie mówisz?
– Tak jest. – Podniós³ siê na jednym ³okciu. Musieli mu daæ znacznie mniej ni¿ mnie. – Wygl¹da na to, ¿e naprawdê nieŸle pogoniliœmy Kempa tam na dole, prawda?
– A to ciekawe ujêcie sytuacji. – Przez g³owê przelecia³y mi obrazy mojego 391 plutonu rozrywanego wokó³ mnie na strzêpy. – Jak ci siê zdaje, dok¹d bêdzie ucieka³? Bior¹c pod uwagê, ¿e to jego planeta.
– Och, myœla³em...
– Odradza³bym to, ¿o³nierzu. Nie czyta³eœ warunków swojego kontraktu? A teraz zamknij siê i oszczêdzaj p³uca. Jeszcze bêdziesz ich potrzebowa³.
– Hm, tak jest, sir. – Gapi³ siê trochê, a s¹dz¹c po odg³osach odwracanych na okolicznych noszach g³ów, nie on jeden by³ zaskoczony, ¿e oficer Klina Carrery mówi w taki sposób. Podobnie jak wiêkszoœæ wojen, Sanction IV wzbudza³a doœæ intensywne emocje.
– I jeszcze jedno.
– Pu³kowniku?
– To mundur porucznika. A struktura dowodzenia Klina nie przewiduje pu³kownika. Postaraj siê to zapamiêtaæ.
Nagle z jakiejœ okaleczonej czêœci cia³a nadp³ynê³a nieoczekiwana fala bólu, przedar³a siê przez uœcisk stoj¹cych na stra¿y drzwi do mego mózgu endorfinowych goryli i zaczê³a histerycznie wywrzaskiwaæ raporty o uszkodzeniach do wszystkich, którzy mogli s³yszeæ. Uœmiech, który przyklei³em do twarzy, rozp³yn¹³ siê tak samo, jak musia³ roztopiæ siê krajobraz w Evenfall, i nagle przesta³o mnie interesowaæ cokolwiek poza wrzaskiem.
* * *
Kiedy znów siê obudzi³em, gdzieœ pode mn¹ delikatnie pluska³a woda, a ³agodne promienie s³oneczne ogrzewa³y mi twarz i ramiona. Ktoœ musia³ zdj¹æ ze mnie poszarpane od³amkami resztki mojej kurtki bojowej, zostawiaj¹c mnie w pozbawionym rêkawów podkoszulku Klina. Poruszy³em rêk¹, a czubki moich palców przesunê³y siê po ciep³ych, wyg³adzonych ze staroœci drewnianych deskach. Œwiat³o s³oneczne rysowa³o na zamkniêtych powiekach tañcz¹ce wzory.
Ból znikn¹³.
Usiad³em. Od miesiêcy nie czu³em siê tak dobrze. Le¿a³em rozci¹gniêty na ma³ym, prostej konstrukcji molo, wcinaj¹cym siê na jakiœ tuzin metrów w coœ, co wygl¹da³o na fiord lub w¹sk¹ zatokê. Z obu stron zatoczki wznosi³y siê niskie góry o ³agodnych stokach, a w górze wiatr przesuwa³ bia³e ob³oki. Nieco dalej z wody wystawa³y g³owy rodziny fok, przygl¹daj¹cych mi siê powa¿nie.
Mia³em na sobie tê sam¹ Afrokaraibsk¹ pow³okê bojow¹, któr¹ nosi³em w trakcie szturmu na Pó³nocn¹ Grañ. Bez uszkodzeñ i blizn.
A wiêc...
Na deskach za mn¹ zastuka³y ciche kroki. Przechyli³em g³owê w bok, automatycznie podnosz¹c rêce do zas³ony. Du¿o póŸniej ni¿ odruch przysz³a myœl, ¿e w prawdziwym œwiecie nikt nie by³by w stanie podejœæ do mnie tak blisko bez uaktywniania czujnika zbli¿eniowego mojej pow³oki.
– Takeshi Kovacs – odezwa³a siê kobieta w mundurze, staj¹c obok mnie, w³aœciwie wymawiaj¹c miêkkie s³owiañskie „cz” na koñcu nazwiska. – Witamy w przechowalni rekonwalescencyjnej.
– To mi³o. – Wsta³em, ignoruj¹c wyci¹gniêt¹ d³oñ. – Nadal jestem na pok³adzie szpitala?
Kobieta potrz¹snê³a g³ow¹ i odgarnê³a z twarzy o regularnych rysach d³ugie, niesforne w³osy w kolorze miedzi.
– Pañska pow³oka wci¹¿ przebywa na intensywnej terapii, ale œwiadomoœæ przes³ano drog¹ cyfrow¹ do przechowalni Klina Jeden do czasu, a¿ bêdzie pan gotów do fizycznego o¿ywienia.
Rozejrza³em siê wokó³ i znów zwróci³em twarz w stronê s³oñca. Na Pó³nocnej Grani ci¹gle pada.
– A gdzie mieœci siê przechowalnia Klina Jeden? Czy to tajne?
– Obawiam siê, ¿e tak.
– No i sk¹d ja to wiedzia³em?
– Pañskie kontakty z Protektoratem bez w¹tpienia umo¿liwi³y panu zaznajomienie siê z...
– Och, daj spokój, to by³o pytanie retoryczne. – I tak orientowa³em siê, gdzie mieœci³ siê ten wirtualny format. Standardow¹ praktyk¹ w przypadku wojny planetarnej by³o umieszczanie na szalonych, eliptycznych orbitach garœci satelitów o niskim albedo w nadziei, ¿e nie zahaczy o nie ¿aden sprzêt wojskowy. W takiej sytuacji ma siê ca³kiem du¿e szanse, ¿e nikt nigdy tego nie znajdzie. Jak to pisuj¹ w podrêcznikach, kosmos jest wielki.
– Przy jakim stosunku to puszczacie?
– Odpowiednik czasu rzeczywistego – odpowiedzia³a natychmiast. – Ale mogê to spowolniæ, jeœli pan sobie ¿yczy.
Idea rozci¹gniêcia mojej, niew¹tpliwie krótkiej, rekonwalescencji o dowolny wspó³czynnik, na przyk³ad do oko³o trzystu, by³a kusz¹ca, ale jeœli mia³em zostaæ œci¹gniêty z powrotem do walki w miarê szybko w czasie rzeczywistym, prawdopodobnie lepiej by³o nie traciæ gotowoœci. Zreszt¹, nie by³em pewien, czy dowództwo Klina pozwoli³oby mi na zbytnie rozci¹gniêcie odpoczynku. Kilka miesiêcy pustelniczego obijania siê po tak piêknej, naturalnej okolicy musia³oby ujemnie wp³yn¹æ na mój entuzjazm do masowej rzezi.
– Tam mo¿e pan zamieszkaæ – stwierdzi³a kobieta, wskazuj¹c przed siebie rêk¹. – Jeœli ¿yczy pan sobie jakichœ modyfikacji, proszê daæ znaæ.
Spojrza³em we wskazanym kierunku, gdzie na brzegu piaszczystej pla¿y sta³ dwupiêtrowy budynek z drewna i szk³a, przykryty dachem o szerokich okapach.
– Wygl¹da nieŸle. – Owinê³y mnie ledwie wyczuwalne macki seksualnego pobudzenia. – Czy masz stanowiæ mój idea³ interpersonalny?
Kobieta znów potrz¹snê³a g³ow¹.
– Jestem wewn¹trzformatowym konstruktem technicznym kontroli systemów Klina Jeden, wzorowanym fizycznie na porucznik major Lucii Mataran z G³ównego Dowództwa Protektoratu.
– Z tymi w³osami? Nabijasz siê ze mnie.
– Dysponujê swobod¹ i dyskrecj¹. ¯yczy pan sobie, ¿ebym wygenerowa³a dla pana idea³ interpersonalny?
Podobnie jak oferta spowolnienia czasu by³o to kusz¹ce. Ale po szeœciu tygodniach w towarzystwie ha³aœliwych zabijaków z komanda Klina, bardziej ni¿ czegokolwiek chcia³em przez jakiœ czas pobyæ sam.
– Zastanowiê siê nad tym. Masz dla mnie coœ jeszcze?
– Ma pan nagran¹ odprawê od Isaaca Carrery. ¯yczy pan sobie umieszczenia jej w domu?
– Nie. Odtwórz j¹ tutaj. Zawo³am ciê, jeœli bêdê jeszcze czegoœ potrzebowa³.
– Jak pan sobie ¿yczy. – Przechyli³a g³owê i zniknê³a. W miejscu, które do niedawna zajmowa³a, z wolna pojawi³a siê mêska postaæ w czarnym mundurze Klina. G³adko zaczesane, czarne w³osy ze srebrnymi nitkami, pobru¿d¿ona twarz patrycjusza, której ciemne oczy i œniada cera w jakiœ sposób by³y równoczeœnie twarde i pe³ne zrozumienia, a pod mundurem cia³o oficera, którego wysoka ranga nie oznacza³a rezygnacji z pola bitwy. Isaac Carrera, odznaczony by³y kapitan komanda pró¿niowego, a nastêpnie twórca najgroŸniejszych si³ najemnych w Protektoracie. Przyk³adowy ¿o³nierz, dowódca i taktyk. Okazjonalnie, gdy nie mia³ innego wyboru, kompetentny polityk.
– Witam, poruczniku Kovacs. Przepraszam, ¿e to tylko nagranie, ale Evenfall postawi³o nas w z³ej sytuacji i nie ma czasu na zestawianie po³¹czenia. Wed³ug raportu medycznego, pañskie cia³o mo¿e zostaæ naprawione w ci¹gu oko³o dziesiêciu dni, wiêc nie zastosujemy tu opcji z bankiem klonów. Chcê, ¿eby wróci³ pan na Pó³nocn¹ Grañ najszybciej jak to mo¿liwe, ale prawdê mówi¹c, zostaliœmy tam zmuszeni do powstrzymania ofensywy i przez kilka tygodni poradz¹ sobie i bez pana. Do nagrania do³¹czony jest raport z uaktualnieniem statusu, ³¹cznie z list¹ strat z ostatniego szturmu. Chcia³bym, ¿eby przejrza³ pan to w trakcie pobytu w wirtualu, zaprzêgaj¹c do pracy s³ynn¹ intuicjê Emisariuszy. Bóg mi œwiadkiem, ¿e potrzebne nam tam nowe pomys³y. W szerszym kontekœcie zdobycie terytorium Grani stanowi jeden z dziewiêciu g³ównych celów koniecznych do doprowadzenia tego konfliktu...
Ju¿ by³em w ruchu, id¹c wzd³u¿ pomostu, a nastêpnie w górê wznosz¹cego siê wybrze¿a w stronê najbli¿szych wzgórz. Niebo w ca³oœci przes³ania³y k³êbi¹ce siê chmury, ale nie by³y doœæ ciemne, by grozi³a burza. Mia³em wra¿enie, ¿e jeœli uda mi siê wejœæ dostatecznie wysoko, bêdê mia³ wspania³y widok na ca³¹ zatokê.
Za mn¹ g³os Carrery cich³ na wietrze, w miarê jak oddala³em siê od projekcji na pomoœcie, deklamuj¹cej s³owa w powietrze albo do fok, oczywiœcie przy za³o¿eniu, ¿e nie mia³y nic lepszego do roboty ni¿ s³uchanie.

Rozdział drugi
W sumie trzymali mnie tam tydzieñ.
Niewiele straci³em. Pode mn¹ chmury k³êbi³y siê i przewala³y nad powierzchni¹ pó³nocnej pó³kuli Sanction IV, zalewaj¹c deszczem kobiety i mê¿czyzn zabijaj¹cych siê jeszcze ni¿ej. Konstrukt regularnie odwiedza³ dom, na bie¿¹co informuj¹c mnie o co ciekawszych szczegó³ach. Pozaplanetarni sojusznicy Kempa bezskutecznie próbowali przerwaæ blokadê Protektoratu, trac¹c przy tym transportowce miêdzyplanetarne. Stadko inteligentniejszych ni¿ zwykle pocisków samonaprowadzaj¹cych przylecia³o z jakiegoœ nieokreœlonego miejsca i odparowa³o pancernik Protektoratu. Si³y rz¹dowe utrzymywa³y pozycje w tropikach, podczas gdy na pó³nocnym wschodzie Klin i inne jednostki najemników ustêpowa³y pola elitarnej gwardii prezydenckiej Kempa. Evenfall dymi³o dalej.
Jak ju¿ powiedzia³em, niewiele straci³em.
Kiedy obudzi³em siê w komorze upow³okowieñ, od stóp do g³ów przesycony by³em blaskiem doskona³ego samopoczucia. Oczywiœcie, by³ to efekt chemikaliów; szpitale wojskowe tu¿ przed przelaniem szprycuj¹ pow³oki rekonwalescentów mnóstwem œrodków na dobre samopoczucie. To ich odpowiednik przyjêcia powitalnego, a przy okazji dziêki temu cz³owiek czuje siê, jakby sam móg³ wygraæ tê cholern¹ wojnê, gdyby tylko wypuœcili go na tych z³ych. Rzecz jasna, to przydatny efekt. Jednak w rzece tego patriotycznego koktajlu p³yn¹³ te¿ ma³y strumyczek prostego zadowolenia z faktu bycia w ca³oœci i posiadania pe³nego zestawu dzia³aj¹cych organów i koñczyn.
Przynajmniej do chwili rozmowy z lekark¹.
– Wyci¹gnêliœmy pana wczeœniej – powiedzia³a mi g³osem, w którym nie by³o ju¿ tak wyraŸnie s³ychaæ wœciek³oœci demonstrowanej na pok³adzie za³adunkowym – na rozkaz dowództwa Klina. Wygl¹da na to, ¿e nie ma pan czasu na pe³ne ozdrowienie z ran.
– Czujê siê dobrze.
– Oczywiœcie, ¿e tak. Naszprycowaliœmy pana endorfinami po same uszy. Kiedy siê wypal¹, odkryje pan, ¿e lewe ramiê ma tylko dwie trzecie sprawnoœci. Och, i p³uca wci¹¿ s¹ zniszczone. Blizny po Guerlain 20.
Zamruga³em.
– Nie wiedzia³em, ¿e rozpylali to œwiñstwo.
– Tak, najwyraŸniej nikt nie wiedzia³. Powiedzieli mi, ¿e to prawdziwy triumf potajemnego ataku. – Zrezygnowa³a zaledwie w po³owie rozpoczêtego grymasu. Zmêczona, zbyt zmêczona. – Wyczyœciliœmy wiêkszoœæ, przepuœciliœmy biosprzêt regeneracyjny przez najbardziej oczywiste obszary i wyleczyliœmy wtórne infekcje. Po kilku miesi¹cach odpoczynku prawdopodobnie w pe³ni doszed³by pan do siebie. W obecnym stanie... – Wzruszy³a ramionami. – Proszê raczej nie paliæ. Lekki wysi³ek. Och, niech to wszyscy diabli.
Spróbowa³em lekkiego wysi³ku. Przeszed³em siê po pok³adzie szpitalnym. Zmusi³em spalone p³uca do wci¹gania powietrza. Zgi¹³em ramiê. Ca³y pok³ad zapchany by³ piêcioma rzêdami rannych ludzi wykonuj¹cych podobne æwiczenia. Niektórych zna³em.
– Hej, poruczniku!
Tony Loemanako z twarz¹ sk³adaj¹c¹ siê w wiêkszoœci z maski postrzêpionego cia³a z zielonymi ³atami wszczepionych biosprzêtów regeneracyjnych. Wci¹¿ siê uœmiecha³, choæ z lewej strony widaæ by³o zdecydowanie zbyt wiele z jego przesadnej liczby zêbów.
– Uda³o siê panu, poruczniku. Niez³e osi¹gniêcie!
Odwróci³ siê w t³umie.
– Hej, Eddie, Kwok. Porucznik prze¿y³.
Kwok Yuen Yee mia³a oba oczodo³y œciœle zalepione jasnopomarañczow¹ galaretk¹ inkubatora tkankowego. Ogl¹d œwiata umo¿liwia³a jej przymocowana zewnêtrznie do czaszki mikrokamera. Jej rêce odrasta³y na szkielecie z czarnych w³ókien. Nowa tkanka wygl¹da³a na mokr¹ i nieuformowan¹.
– Porucznik. Myœleliœmy...
– Porucznik Kovacs!
Eddie Munharto, utrzymywany w pionie przez kombinezon ruchowy, podczas gdy biosprzêt regenerowa³ jego prawe ramiê i obie nogi z poszarpanych strzêpów, jakie zostawi³ z nich inteligentny szrapnel.
– Dobrze pana widzieæ, poruczniku! Widzi pan, wszystkich nas sk³adaj¹. Bez obaw, za kilka miesiêcy pluton 391 wróci skopaæ trochê kempistowskich ty³ków.
Pow³oki bojowe Klina Carrery aktualnie dostarcza Khumalo Biosystems. Najwy¿szej klasy bojowy biotech Khumalo dysponuje paroma uroczymi dodatkami, z których warto wspomnieæ o systemie blokowania serotoniny, zwiêkszaj¹cym zdolnoœæ bezmyœlnej przemocy, oraz drobne dodatki wilczych genów, zwiêkszaj¹cych szybkoœæ i brutalnoœæ, a tak¿e podwy¿szaj¹cych poczucie lojalnoœci grupowej, któr¹ odczuwa siê niemal fizycznie. Patrz¹c na otaczaj¹ce mnie wymizerowane resztki plutonu, poczu³em, jak œciska mi siê gard³o.
– No, ale odp³aciliœmy im, no nie? – odezwa³ siê Munharto, wymachuj¹c jedyn¹ pozosta³¹ mu koñczyn¹. – Widzia³em wczoraj raport.
Mikrokamera Kwok przekrzywi³a siê, wydaj¹c ciche odg³osy si³owników hydraulicznych.
– WeŸmie pan nowy 391, sir?
– Ja nie...
– Hej, Naki. Gdzie jesteœ, stary? To porucznik.
PóŸniej trzyma³em siê ju¿ z dala od pok³adu osiowego.
* * *
Schneider znalaz³ mnie nastêpnego dnia, gdy siedzia³em w sali rekonwalescencyjnej dla oficerów i pali³em papierosa, trzymaj¹c siê z dala od okna. G³upie, ale jak powiedzia³a pani doktor, niech to wszyscy diabli. Nie ma sensu o siebie dbaæ, jeœli cia³o w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ rozerwane na strzêpy przez lataj¹ce kawa³ki stali albo rozpuszczone na amen przez opad chemiczny.
– Ach, porucznik Kovacs.
Chwilê trwa³o, zanim go rozpozna³em. Pod wp³ywem szoku z ran ludzkie twarze wygl¹daj¹ zupe³nie inaczej, a zreszt¹ obaj byliœmy pokryci krwi¹. Przyjrza³em mu siê znad papierosa, zastanawiaj¹c siê, czy to kolejna osoba, któr¹ bêdê musia³ zastrzeliæ za chwalenie doskona³ej bitwy. Nagle coœ w jego zachowaniu sprawi³o, ¿e zaskoczy³em i przypomnia³em sobie dok wy³adunkowy. Gestem poprosi³em, ¿eby usiad³, lekko zaskoczony, ¿e wci¹¿ jest na pok³adzie, a jeszcze bardziej tym, ¿e uda³o mu siê blefem dostaæ tutaj.
– Dziêkujê. Jestem, hm, Jan Schneider. – Wyci¹gn¹³ do mnie d³oñ, w stronê której skin¹³em, po czym poczêstowa³ siê moimi papierosami le¿¹cymi na stole. – Naprawdê doceniam, ¿e pan nie, hm...
– Zapomnij o tym. Ja zapomnia³em.
– Rany, tak, rany mog¹ robiæ dziwne rzeczy z ludzkim umys³em i pamiêci¹... – Poruszy³em siê zniecierpliwiony. – Sprawi³y, ¿e pomiesza³em rangi i to wszystko...
– S³uchaj, Schneider, naprawdê wcale mnie to nie obchodzi. – Wci¹gn¹³em w p³uca zdecydowanie niezalecany dym i zakaszla³em. – Chcê tylko prze¿yæ w tej wojnie dostatecznie d³ugo, by znaleŸæ sposób na wyrwanie siê z niej. Jeœli jeszcze raz to powtórzysz, dopilnujê, ¿eby ciê zastrzelili. W innym przypadku mo¿esz robiæ, na co masz cholern¹ ochotê. Dotar³o?
Kiwn¹³ g³ow¹, ale jego poza uleg³a subtelnej zmianie. Nerwowoœæ przygas³a, ograniczaj¹c siê do kontrolowanego przygryzania kciuka. Przygl¹da³ mi siê drapie¿nie. Kiedy umilk³em, wyj¹³ kciuk z ust, uœmiechn¹³ siê i zast¹pi³ go papierosem. Niemal swobodnie wydmucha³ dym w stronê okna i widocznej w nim planety.
– Dok³adnie – powiedzia³.
– Co dok³adnie?
Schneider rozejrza³ siê wokó³ konspiracyjnie, ale kilka pozosta³ych osób przebywaj¹cych w sali siedzia³o w drugim jej koñcu, ogl¹daj¹c holopornosa z Latimera. Znów siê uœmiechn¹³ i nachyli³ bli¿ej.
– Dok³adnie to, czego szuka³em. Ktoœ ze zdrowym rozs¹dkiem. Poruczniku Kovacs, chcia³bym z³o¿yæ panu propozycjê. Coœ, co wi¹¿e siê z wyrwaniem z tej wojny, nie tylko z ¿yciem, ale i bogactwem, wiêkszym ni¿ móg³by pan sobie wyobraziæ.
– Mam ca³kiem spor¹ wyobraŸniê, Schneider.
Wzruszy³ ramionami.
– Wszystko jedno. Niech bêdzie, ¿e mnóstwo pieniêdzy. Jest pan zainteresowany?
Zastanowi³em siê nad tym, usi³uj¹c doszukaæ siê mo¿liwych pu³apek.
– Nie, jeœli wymaga to zmiany stron. Wtedy nie. Osobiœcie nie mam nic przeciwko Joshule Kempowi, ale obawiam siê, ¿e przegra, a ja...
– Polityka. – Schneider lekcewa¿¹co machn¹³ rêk¹. – To nie ma nic wspólnego z polityk¹. W ogóle nic wspólnego z wojn¹, poza aktualn¹ sytuacj¹. Mówiê o czymœ konkretnym. O czymœ, za posiadanie czego ka¿da z korporacji gotowa by³aby zap³aciæ jednocyfrowy procent rocznych dochodów.
Bardzo w¹tpi³em, by na tak zacofanym œwiecie jak Sanction IV istnia³o coœ takiego, a jeszcze bardziej, by mia³ do tego dostêp ktoœ taki jak Schneider. Z drugiej strony, uda³o mu siê wkrêciæ na pok³ad praktycznie rzecz bior¹c okrêtu Protektoratu oraz uzyskaæ opiekê medyczn¹, o któr¹ bezskutecznie b³aga³o w cierpieniu pó³ miliona ludzi na powierzchni – i to bior¹c za dobr¹ monetê rz¹dowe szacunki. Móg³ faktycznie coœ mieæ, a w tej chwili warte wys³uchania by³o wszystko, co umo¿liwi³oby mi wyrwanie siê z tej kuli b³ota, zanim rozleci siê na strzêpy.
Kiwn¹³em g³ow¹ i zdusi³em papierosa.
– Dobra.
– Wchodzi pan?
– S³ucham – powiedzia³em spokojnie. – To, czy wejdê, bêdzie zale¿a³o od tego, co us³yszê.
Schneider zagryz³ od wewn¹trz policzki.
– Nie jestem pewien, poruczniku, czy mo¿emy rozmawiaæ na takich zasadach. Potrzebujê...
– Potrzebujesz mnie. To oczywiste, inaczej nie odbywalibyœmy tej rozmowy. A wiêc bêdziemy rozmawiaæ na tych zasadach. A mo¿e mam wezwaæ ochronê Klina i pozwoliæ im to z ciebie wykopaæ?
Zapad³a martwa cisza, w której uœmiech Schneidera z wolna poszerzy³ siê jak krwawi¹ca rana.
– Có¿ – powiedzia³ w koñcu. – Widzê, ¿e Ÿle pana oceni³em. Rejestry nie ujawniaj¹ tego... hmm... aspektu pañskiego charakteru.
– Wszelkie rejestry, do których mog³eœ mieæ dostêp, nie dadz¹ ci nawet po³owicznego obrazu. Do twojej wiadomoœci, Schneider, mój ostatni oficjalny przydzia³ wojskowy to Korpus Emisariuszy.
Przygl¹da³em siê, jak to w niego zapada, zastanawiaj¹c siê, czy spanikuje. W ca³ym Protektoracie Emisariusze maj¹ niemal mityczny status i nie s¹ bynajmniej znani z ³agodnoœci charakteru. Na Sanction IV moja historia nie by³a tajemnic¹, ale o ile okolicznoœci tego nie wymaga³y, stara³em siê raczej o tym nie wspominaæ. By³ to rodzaj reputacji, która w najlepszym razie wywo³ywa³a nerwow¹ ciszê za ka¿dym razem, gdy wchodzi³em do mesy, a w najgorszym prowadzi³a do szalonych wyzwañ ze strony pierwszopow³okowych z wiêksz¹ iloœci¹ miêœni i wspomagania ni¿ zdrowego rozs¹dku. Carrera wezwa³ mnie na dywanik po trzeciej œmierci (stos zachowany). Dowodz¹cy oficerowie maj¹ tendencjê do niechêtnego traktowania œmierci podw³adnych. Ten rodzaj entuzjazmu nale¿a³oby zachowaæ dla wroga. Zgodziliœmy siê, ¿e wszystkie odniesienia do mojej emisariuszowskiej przesz³oœci zostan¹ zagrzebane g³êboko w banku danych Klina, a na ich miejsce zostanie stworzona historia najemnika z przesz³oœci¹ w marines Protektoratu. By³a to dostatecznie przeciêtna kariera.
Jednak jeœli moja emisariuszowska przesz³oœæ wystraszy³a Schneidera, nie pokaza³ tego po sobie. Znów nachyli³ siê do przodu, wyraŸnie zamyœlony.
– Emki, tak? Kiedy pan s³u¿y³?
– Jakiœ czas temu. A co?
– By³ pan na Innenin?
Jego papieros ¿arzy³ siê w moj¹ stronê. Przez krótk¹ chwilê poczu³em siê, jakbym na niego spada³. Czerwone œwiat³o rozmy³o siê w œlady laserowego ognia, rysuj¹cego zrujnowane œciany i b³oto pod stopami, gdy Jimmy de Soto walczy³ z moim uœciskiem i zgin¹³, krzycz¹c od ran, a potem przyczó³ek Innenin rozpad³ siê wokó³ nas.
Na chwilê zamkn¹³em oczy.
– Tak, by³em na Innenin. Chcesz mi powiedzieæ o tym interesie na skalê bogactwa korporacji czy nie?
Schneider prawie pêka³ z chêci podzielenia siê informacjami. Poczêstowa³ siê kolejnym papierosem z mojej paczki i rozsiad³ siê wygodnie w fotelu.
– Wie pan o tym, ¿e na wybrze¿u Pó³nocnej Grani, a¿ do Sauberville, le¿¹ najstarsze osiedla marsjañskie znane ludzkiej archeologii?
No có¿. Westchn¹³em i przesun¹³em spojrzenie z jego twarzy z powrotem na panoramê Sanction IV. Powinienem by³ siê spodziewaæ czegoœ takiego, ale i tak poczu³em siê rozczarowany Janem Schneiderem. W ci¹gu tych kilku krótkich minut naszej znajomoœci odnios³em wra¿enie, ¿e jest zbyt twardo st¹paj¹c¹ po ziemi osob¹, by uwierzyæ w te bzdury o zaginionych cywilizacjach i zakopanym w ziemi technoskarbie.
Up³ynê³a ju¿ wiêksza czêœæ z po³owy tysi¹clecia, od kiedy natknêliœmy siê na mauzolea marsjañskiej cywilizacji, a ludzie wci¹¿ nie potrafi¹ zrozumieæ, ¿e artefakty naszych wymar³ych, planetarnych s¹siadów walaj¹ce siê tu i ówdzie s¹ w wiêkszoœci albo niedostêpne, albo zniszczone (lub najprawdopodobniej jedno i drugie, lecz sk¹d mielibyœmy o tym wiedzieæ?). Mniej wiêcej jedynymi naprawdê przydatnymi przedmiotami, jakie uda³o siê nam zdobyæ, by³y mapy astrogacyjne, których ledwie zrozumiany zapis pozwoli³ nam wys³aæ statki kolonizacyjne do gwarantowanych celów przypominaj¹cych Ziemiê.
Sukces ten, w po³¹czeniu z porozrzucanymi ruinami i artefaktami znalezionymi na planetach poznanych dziêki mapom, spowodowa³ rozkwit ró¿norakich teorii, idei i kultów religijnych. W czasie, jaki spêdzi³em, przeskakuj¹c w tê i z powrotem przez Protektorat, zd¹¿y³em ju¿ us³yszeæ wiêkszoœæ z nich. W niektórych miejscach be³kotliwie t³umacz¹ paranoidaln¹ ideê, ¿e wszystko to stanowi jedynie przykrywkê, wymyœlon¹ przez NZ dla ukrycia faktu, ¿e mapy astrogacyjne zosta³y nam w rzeczywistoœci dostarczone przez przybyszów z naszej w³asnej przysz³oœci. Istnieje starannie skonstruowana religia twierdz¹ca, ¿e jesteœmy zagubionymi potomkami Marsjan, czekaj¹cymi na zjednoczenie z duchami naszych przodków po osi¹gniêciu oœwiecenia. Paru naukowców zabawia siê luŸnymi teoriami, wed³ug których Mars stanowi³ w rzeczywistoœci jedynie odleg³¹ placówkê, koloniê odciêt¹ od rodzimej kultury, i ¿e g³ówne centra cywilizacji wci¹¿ gdzieœ tam s¹. Moja ulubiona g³osi, ¿e Marsjanie przenieœli siê na Ziemiê i stali siê delfinami, by zrzuciæ z siebie ograniczenia cywilizacji technicznej.
W koñcu wszystko jednak sprowadza siê do jednego. Nie ma ich, a my jedynie zbieramy resztki.
Schneider wyszczerzy³ zêby.
– Myœlisz, ¿e jestem œwirem, prawda? I ¿e ¿yjê w œwiecie dzieciêcych holofilmów?
– Coœ w tym stylu.
– Jasne. No có¿, wys³uchaj mnie do koñca. – Pali³ w krótkich, szybkich poci¹gniêciach, wypuszczaj¹c dym z ust w trakcie mówienia. – Widzisz, wszyscy zak³adaj¹, ¿e Marsjanie byli jak my. Nie, ¿e przypominali nas fizycznie. Chodzi mi o to, ¿e zak³adamy, ¿e ich cywilizacja mia³a takie same podstawy kulturalne jak nasza.
Podstawy kulturalne? Nie brzmia³o to na jêzyk Schneidera. Ktoœ mu to powiedzia³. Moje zainteresowanie odrobinê wzros³o.
– To znaczy, ¿e kiedy mapujemy œwiat taki jak ten, wszyscy zacieraj¹ rêce, kiedy znajdujemy centra zamieszkania. Wszyscy mówi¹, ¿e to miasta. Jesteœmy prawie dwa lata œwietlne od g³ównego systemu Latimera, gdzie znajduj¹ siê dwie nadaj¹ce siê do zamieszkania biosfery i trzy wymagaj¹ce odrobiny pracy, a na wszystkich mamy przynajmniej garœæ ruin, ale jak tylko sondy dosta³y siê tutaj i zarejestrowa³y coœ, co wygl¹da jak miasta, wszyscy zostawili swoje sprawy i rzucili siê na sensacjê.
– Powiedzia³bym, ¿e z tym rzucaniem siê to lekka przesada.
Przy szybkoœciach podœwietlnych nawet najbardziej dopakowanej barce kolonijnej przeskoczenie przestrzeni oddzielaj¹cej uk³ad podwójny Latimera od tej, bez wyobraŸni nazwanej jego m³odszym bratem, gwiazdy zajê³oby prawie trzy lata. W przestrzeni miêdzygwiezdnej nic nie dzieje siê szybko.
– Tak? A wiesz, ile to trwa³o? Od odebrania sygna³ów z sondy przekazem strunowym do inauguracji rz¹du Sanction?
Kiwn¹³em g³ow¹. Jako lokalny doradca wojskowy musia³em znaæ tego rodzaju fakty. Zainteresowane korporacje przepchnê³y papierkow¹ robotê z Kart¹ Protektoratu zaledwie w kilka tygodni. Ale to by³o prawie stulecie temu i nie odnosi³em wra¿enia, ¿eby mia³o jakiœ zwi¹zek z tym, co Schneider mia³ mi teraz do powiedzenia. Machn¹³em na niego, ¿eby przeszed³ do rzeczy.
– Wiêc tak – powiedzia³, nachylaj¹c siê do przodu i unosz¹c d³onie, jakby dyrygowa³ orkiestr¹. – Przylatuj¹ archeologowie. Takie same warunki, jak wszêdzie indziej: roszczenia na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, z rz¹dem dzia³aj¹cym jako poœrednik miêdzy znalazcami i kupcami korporacyjnymi.
– Za odpowiedni procent.
– Tak, za procent. Plus prawo do wyw³aszczenia, cytat „za adekwatn¹ rekompensat¹ wszelkich znalezisk uznanych za maj¹ce kluczowe znaczenie dla interesów Protektoratu et caetera, et caetera”, koniec cytatu. Rzecz w tym, ¿e ka¿dy przyzwoity archeolog, który chce coœ z³apaæ, rzuca siê na centra zamieszkania, i to w³aœnie wszyscy zrobili.
– Sk¹d ty to wszystko wiesz, Schneider? Nie jesteœ archeologiem.
Wyci¹gn¹³ lew¹ rêkê i podwin¹³ rêkaw, prezentuj¹c mi sploty uskrzydlonego wê¿a, wytatuowane pod skór¹ za pomoc¹ farby z iluminium. £uski wê¿a b³yszcza³y, ka¿da z nich œwieci³a w³asnym œwiat³em, a skrzyd³a porusza³y siê odrobinê w górê i w dó³, tak ¿e prawie s³ysza³em szelest, który mog³yby wydawaæ. W zêby wê¿a wpleciono inskrypcjê Gildia Pilotów MP Sanction, a ca³y obrazek otoczony by³ s³owami Ziemia jest dla martwych. Wygl¹da³o to na prawie nowe.
Wzruszy³em ramionami.
– Niez³e. I?
– Robi³em za transport dla grupy archeologów pracuj¹cych na wybrze¿u Dangrek na pó³nocny zachód od Sauberville. W wiêkszoœci byli to grzebacze, ale...
– Grzebacze?
Schneider zamruga³.
– Tak. Co z nimi?
– To nie jest moja planeta – wyjaœni³em cierpliwie. – Ja tu tylko prowadzê wojnê. Kim s¹ grzebacze?
– Och. No wiesz, dzieciaki. – Machn¹³ rêk¹ zak³opotany. – Prosto z akademii. Pierwsze wykopaliska. Grzebacze.
– Grzebacze. Rozumiem. Wiêc kto nie by³?
– Co? – Znów zamruga³.
– Kto nie by³ grzebaczem? Powiedzia³eœ, ¿e w wiêkszoœci byli to grzebacze, ale. Ale kto?
Schneider wygl¹da³ na ura¿onego. Nie podoba³o mu siê, ¿e przerwa³em mu narracjê.
– Mieli te¿ parê doœwiadczonych r¹k. Grzebacze musz¹ braæ wszystko, co znajd¹ w wykopaliskach, ale zawsze trafi¹ siê jacyœ weterani, którzy nie kupuj¹ konwencjonalnej m¹droœci.
– Albo zjawili siê za póŸno, by za³apaæ siê na coœ lepszego.
– Jasne. – Z jakiegoœ powodu ta uwaga te¿ mu siê nie spodoba³a. – Czasami. Rzecz w tym, ¿e my... oni coœ znaleŸli.
– Co?
– Marsjañski statek miêdzygwiezdny. – Schneider zdusi³ papierosa w popielniczce. – Nienaruszony.
– Bzdury.
– W³aœnie, ¿e tak.
Znów westchn¹³em.
– Chcesz, ¿ebym uwierzy³, ¿e wykopaliœcie ca³y statek kosmiczny, nie, przepraszam, miêdzygwiezdny, a wiadomoœæ o tym w jakiœ sposób nie wydosta³a siê na zewn¹trz? Nikt tego nie widzia³. Nikt nie zauwa¿y³, ¿e tam sobie le¿y. Co zrobiliœcie, przykryliœcie go plastobañk¹?
Schneider przejecha³ jêzykiem po wargach i wyszczerzy³ zêby w uœmiechu. Nagle znów siê dobrze bawi³.
– Nie powiedzia³em, ¿e go wykopaliœmy. Powiedzia³em, ¿e go znaleŸliœmy. Kovacs, on jest wielkoœci cholernego asteroidu i wisi gdzieœ na granicach systemu Sanction na orbicie parkingowej. My wykopaliœmy prowadz¹c¹ do niego bramê. System cumuj¹cy.
– Bramê? – Zadaj¹c to pytanie, poczu³em bardzo delikatny dreszcz schodz¹cy w dó³ krêgos³upa. – Mówisz o transporcie hiperprzestrzennym? Jesteœ pewien, ¿e dobrze odczytali technoglify?
– Kovacs, to jest brama. – Schneider zachowywa³ siê, jakby mówi³ do ma³ego dziecka. – Otworzyliœmy j¹. Mo¿na przez ni¹ patrzeæ wprost na drug¹ stronê. Wygl¹da jak efekt specjalny z taniej sensorii. Uk³ad gwiazd zdecydowanie identyfikowalny jako lokalny. Wszystko, co musieliœmy zrobiæ, to przejœæ na drug¹ stronê.
– Do statku? – Wbrew sobie, by³em zafascynowany. Korpus Emisariuszy uczy cz³owieka wszystkiego na temat k³amstwa; k³amstwa przy polarografie, k³amstwa w warunkach ekstremalnego stresu i w dowolnych wymagaj¹cych tego warunkach. K³amstwa wypowiadanego z ca³kowitym przekonaniem. Emisariusze k³ami¹ lepiej ni¿ dowolna istota ludzka w Protektoracie, naturalna lub wspomagana, a patrz¹c na Schneidera, wiedzia³em, ¿e on nie k³amie. Cokolwiek mu siê przydarzy³o, ca³kowicie wierzy³ w to, co mówi.
– Nie. – Potrz¹sn¹³ g³ow¹. – Nie do statku. Brama skupiona jest w miejscu odleg³ym od kad³uba o jakieœ dwa kilometry. Obraca siê prawie równo co cztery i pó³ godziny. Potrzeba kombinezonu kosmicznego.
– Albo promu. – Kiwn¹³em g³ow¹ w stronê tatua¿u na jego ramieniu. – Czym lata³eœ?
Skrzywi³ siê.
– Gównianym suborbitalem mowai. Wielkoœci pieprzonego domu. Nie zmieœci³by siê przez portal.
– Co? – Zd³awi³em nieoczekiwany œmiech, od którego rozbola³a mnie klatka piersiowa. – Nie zmieœci³by siê?
– Jasne, proszê bardzo, œmiej siê – posêpnie rzuci³ Schneider. – Gdyby nie ten drobny szczegó³, nie siedzia³bym teraz w tej wojnie. Nosi³bym pow³okê na zamówienie w Latimer City. Klony na lodzie, zdalne kopie, cholerny nieœmiertelny, stary. Ca³y cholerny program.
– Nikt nie mia³ kombinezonu?
– Po co? – Schneider rozrzuci³ rêce. – To by³ prom suborbitalny. Nikt nie spodziewa³ siê wychodziæ w pró¿niê. Prawdê mówi¹c, nikt nie mia³ pozwolenia na lot poza planetê poza portem miêdzyplanetarnym w Landfall. Wszystko, co znaleziono na wykopaliskach, musia³o przejœæ przez kwarantannê eksportow¹. A do tego nikt z nas jakoœ siê nie spieszy³. Pamiêtasz tê klauzulê wyw³aszczeniow¹?
– Jasne. Dowolne znaleziska uznane za maj¹ce kluczowe znaczenie dla interesów Protektoratu. Nie mieliœcie ochoty na adekwatne odszkodowanie? Czy nie uznaliœcie, ¿e bêdzie adekwatne?
– Och, daj spokój, Kovacs. Ile wynios³oby adekwatne odszkodowanie za znalezienie czegoœ takiego?
Wzruszy³em ramionami.
– To zale¿y. W sektorze prywatnym bardzo mocno zale¿y to od tego, z kim siê rozmawia. Mo¿liwe, ¿e kulê w stos.
Schneider uœmiechn¹³ siê drapie¿nie.
– Uwa¿asz, ¿e nie bylibyœmy w stanie poradziæ sobie ze sprzedaniem tego korporacji?
– Myœlê, ¿e bardzo Ÿle byœcie sobie z tym poradzili. To, czy byœcie prze¿yli, zale¿a³oby od tego, na kogo byœcie trafili.
– A wiêc do kogo ty byœ poszed³?
Wytrz¹sn¹³em sobie z paczki œwie¿ego papierosa, pozwalaj¹c, by pytanie zawis³o na chwilê w powietrzu, zanim cokolwiek powiedzia³em.
– Nie o tym tu teraz rozmawiamy, Schneider. Moje stawki jako konsultanta s¹ trochê poza twoimi mo¿liwoœciami. Z drugiej strony, jako partner, có¿ – sam siê do niego uœmiechn¹³em – wci¹¿ s³ucham. Co siê potem sta³o?
Schneider wybuchn¹³ gorzkim œmiechem, dostatecznie g³oœnym, by nawet widowniê holopornosa oderwaæ na chwilê od jaskrawych, plastikowych cia³, wykrzywiaj¹cych siê w pe³nej skali w trójwymiarowej reprodukcji na drugim koñcu sali.
– Co siê sta³o? – Znów œciszy³ g³os i odczeka³, a¿ spojrzenia fanów wróc¹ do przedstawienia. – Co siê sta³o? Ta cholerna wojna siê sta³a.

Rozdział trzeci
Gdzieœ p³aka³o dziecko.
Na d³u¿sz¹ chwilê zawis³em, trzymaj¹c siê d³oñmi krawêdzi w³azu i pozwalaj¹c równikowemu klimatowi dostaæ siê na pok³ad. Zosta³em zwolniony ze szpitala jako zdolny do s³u¿by, ale moje p³uca wci¹¿ nie dzia³a³y tak dobrze, jak bym sobie ¿yczy³, a wilgotne powietrze utrudnia³o oddychanie.
– Gor¹co tu.
Schneider wy³¹czy³ silnik promu i przepchn¹³ siê obok mojego ramienia. Odsun¹³em siê od w³azu, pozwalaj¹c mu wyjœæ, i os³oni³em oczy przed blaskiem s³oñca. Z powietrza obóz dla internowanych wygl¹da³ równie niewinnie, jak wiêkszoœæ budowanych schematycznie osiedli, ale z bliska jednolita schludnoœæ poleg³a pod atakiem rzeczywistoœci. Wzniesione na szybko plastobañki pêka³y od gor¹ca, a w alejkach miêdzy nimi p³ynê³y strumykami nieczystoœci. Przy najl¿ejszym powiewie wiatru dochodzi³ do mnie smród palonego polimeru; podmuch l¹duj¹cego promu rozrzuci³ w powietrze sterty papieru i plastikowych odpadków. Spada³y teraz na ogrodzenie energetyczne, które spala³o je na popió³. Za p³otem ze spieczonej ziemi wyrasta³y automatyczne wie¿yczki stra¿nicze, przypominaj¹ce wygl¹dem ¿elazne roœliny. Senne buczenie kondensatorów tworzy³o równomierne t³o dla szumu ludzkich g³osów w obozie.
Ma³y oddzia³ek lokalnej milicji garbi³ siê za plecami sier¿anta, przypominaj¹cego mi trochê mojego ojca w jednym z lepszych dni. Dostrzegli mundur Klina i natychmiast siê wyprostowali. Sier¿ant niechêtnie mi zasalutowa³.
– Porucznik Takeshi Kovacs, Klin Carrery – odezwa³em siê energicznie. – To kapral Schneider. Przylecieliœmy przej¹æ i zabraæ na przes³uchanie jedn¹ z waszych internowanych, Tanyê Wardani.
Sier¿ant zmarszczy³ czo³o.
– Nie zosta³em o tym poinformowany.
– Informujê pana, sier¿ancie.
W tego rodzaju sytuacjach zazwyczaj wystarczy³ mundur. Na Sanction IV powszechnie wiadomo by³o, ¿e Klinowcy s¹ nieoficjalnymi przedstawicielami Protektoratu, wiêc generalnie dostawali to, czego chcieli. Nawet inne jednostki najemników wykazywa³y tendencje do rezygnacji z roszczeñ, kiedy pojawia³y siê konflikty dotycz¹ce rekwizycji. Jednak w tym sier¿ancie zdawa³o siê coœ tkwiæ. Jakieœ luŸno pamiêtane uwielbienie dla przepisów, wbite na placu defilad w czasach, kiedy wszystko to jeszcze mia³o jakieœ znaczenie. Zanim wybuch³a wojna. To, albo mo¿e po prostu widok jego w³asnych pobratymców g³oduj¹cych w plastobañkach.
– Muszê zobaczyæ jak¹œ autoryzacjê.
Strzeli³em palcami w stronê Schneidera i wyci¹gn¹³em rêkê po wydruk. Nietrudno by³o go uzyskaæ. W trakcie ogólnoplanetarnego konfliktu, takiego jak ten, Carrera dawa³ swoim m³odszym oficerom swobodê inicjatywy, dla której dowódca dywizji Protektoratu gotów by³by zabiæ. Nikt nawet mnie nie zapyta³, na co potrzebna mi jest Wardani. Nikogo to nie obchodzi³o. Jak dot¹d, najtrudniej by³o z promem; wykorzystywali je, a wiecznie brakowa³o œrodków transportu miêdzyplanetarnego. W koñcu musia³em zabraæ go pod groŸb¹ u¿ycia broni pu³kownikowi dowodz¹cemu szpitalem polowym na po³udniowy wschód od Suchindy. PóŸniej bêdê mia³ z tego powodu k³opoty, ale jak lubi³ mawiaæ Carrera, to w koñcu wojna, nie konkurs popularnoœci.
– Czy to wystarczy, sier¿ancie?
Bardzo uwa¿nie obejrza³ wydruk, jakby mia³ nadziejê, ¿e kody autoryzacyjne oka¿¹ siê nêdzn¹ podróbk¹. Przest¹pi³em z nogi na nogê z niecierpliwoœci¹, któr¹ nie do koñca musia³em udawaæ. Atmosfera obozu dzia³a³a depresyjnie, a gdzieœ blisko nie ustawa³ p³acz dziecka. Chcia³em siê z stamt¹d wynieœæ.
Sier¿ant uniós³ wzrok i odda³ mi wydruk.
– Bêdzie pan musia³ porozmawiaæ z komendantem – powiedzia³ drewnianym g³osem. – Wszyscy ci ludzie znajduj¹ siê pod nadzorem rz¹dowym.
Rzuci³em spojrzeniem za niego, w lewo i w prawo, po czym wróci³em wzrokiem do jego twarzy.
– Racja. – Pozwoli³em, by moje parskniêcie zawis³o przez chwilê w powietrzu, a sier¿ant spuœci³ wzrok. – A wiêc chodŸmy porozmawiaæ z komendantem. Kapralu Schneider, zostañcie tutaj. To nie potrwa d³ugo.
Biuro komendanta mieœci³o siê w dwupiêtrowej bañce oddzielonej od reszty obozu dodatkowym ogrodzeniem energetycznym. Na szczytach s³upów kondensatorów przysiad³y mniejsze jednostki stra¿nicze, przypominaj¹c gargulce sprzed tysi¹clecia, a przy bramie stali nastoletni jeszcze rekruci w mundurach, trzymaj¹c przeroœniête karabiny plazmowe. Pod napakowanymi gad¿etami he³mami ich m³ode twarze wygl¹da³y surowo i nie na miejscu. Zupe³nie nie rozumia³em, po co tam stoj¹. Albo automatyczne jednostki stra¿nicze nie dzia³a³y, albo obóz cierpia³ na potê¿ny przerost personelu. Przeszliœmy miêdzy nimi bez s³owa i wspiêliœmy siê po schodach z lekkiego stopu, które ktoœ niedbale przyklei³ do œciany bañki epoksydem, po czym sier¿ant zadzwoni³ do drzwi. Umieszczona nad framug¹ kamera przesunê³a po nas spojrzeniem i drzwi siê otworzy³y. Wszed³em do œrodka, z ulg¹ wci¹gaj¹c klimatyzowane powietrze.
Wiêkszoœæ œwiat³a w biurze pochodzi³a z zestawu monitorów systemu ochrony zamontowanych na przeciwleg³ej œcianie. Pasowa³o do nich formowane, plastikowe biurko, zajête z jednej strony przez tani terminal holograficzny i klawiaturê. Reszta powierzchni zawalona by³a rulonami wydruków, pisakami i innymi administracyjnymi œmieciami. Z ba³aganu wyrasta³y porzucone kubki z kaw¹, przypominaj¹ce wie¿e ch³odz¹ce w krajobrazie przemys³owym, a w jednym miejscu przez biurko przeci¹gniête by³o wê¿owate okablowanie, nikn¹ce w ramieniu skurczonej postaci siedz¹cej za biurkiem.
– Komendancie?
Widok z kilku kamer ochrony zmieni³ siê i w migotliwym œwietle dostrzeg³em po³ysk stali wzd³u¿ ramienia.
– O co chodzi, sier¿ancie?
G³os mia³ rozmazany i przyg³uszony, bez œladu zainteresowania. Wszed³em g³êbiej w ch³odny mrok, a mê¿czyzna za biurkiem lekko uniós³ g³owê. Uda³o mi siê zobaczyæ niebieskie, fotoreceptorowe oko i sk³adankê protetycznych tworzyw schodz¹cych w dó³ jednej strony twarzy i karku do masywnego lewego ramienia, które wygl¹da³o jak zbrojony kombinezon kosmiczny, lecz nim nie by³o. Nie mia³ wiêkszoœci lewej po³owy cia³a, od biodra do ramienia zastêpowa³y je urz¹dzenia mechaniczne. Ramiê wykonane by³o z g³adkich systemów stalowych, zakoñczonych czarnym szponem. Na nadgarstku i przedramieniu umieszczono tuzin b³yszcz¹cych, srebrnych gniazd, a do jednego z nich wpiêto kable ze sto³u. Lampka umieszczona obok gniazda b³yska³a równomiernie czerwonym œwiat³em. Pr¹d p³yn¹³.
Stan¹³em przed biurkiem i zasalutowa³em.
– Porucznik Takeshi Kovacs, Klin Carrery – powiedzia³em spokojnie.
– Có¿. – Komendant z wysi³kiem wyprostowa³ siê w fotelu. – Pewnie chcia³by pan tu mieæ wiêcej œwiat³a, poruczniku. Lubiê ciemnoœæ, ale – zachichota³ przez zaciœniête wargi – mam do niej oko. Pan zapewne nie.
Siêgn¹³ do klawiatury i po kilku próbach w rogach pokoju w³¹czy³o siê œwiat³o. Fotoreceptor jakby przygas³, a równoczeœnie skupi³o siê na mnie zaczerwienione ludzkie oko. To, co zosta³o z twarzy sier¿anta, mia³o regularne rysy i niegdyœ mog³o byæ przystojne, lecz d³ugi kontakt z okablowaniem pozbawi³ drobne miêœnie spójnego sterowania i sprawi³, ¿e twarz wygl¹da³a na bezmyœln¹ i g³upi¹.
– Czy tak lepiej? – Twarz spróbowa³a przybraæ wyraz bardziej przypominaj¹cy grymas ni¿ uœmiech. – Przypuszczam, ¿e tak, w koñcu przyby³ pan z Zewnêtrznego Œwiata. – Wielkie litery zabrzmia³y ironicznym echem. Machn¹³ rêk¹ przez pokój, w stronê scen na ekranach. – Œwiata poza tymi oczkami i czymkolwiek, o czym mog¹ œniæ te ma³e umys³y. Niech mi pan powie, poruczniku, czy wci¹¿ prowadzimy wojnê o zrabowan¹, archeologicznie bogat¹ i rozgrzeban¹ ziemiê naszej ukochanej planety?
Moje spojrzenie powêdrowa³o do ³¹cza i pulsuj¹cego czerwonego œwiat³a, a potem z powrotem na jego twarz.
– Chcia³bym mieæ pañsk¹ pe³n¹ uwagê, komendancie.
Przypatrywa³ mi siê przez d³u¿sz¹ chwilê, potem jego g³owa przekrêci³a siê jak coœ ca³kowicie mechanicznego i spojrza³ na wpiêty w ramiê kabel.
– Och – wyszepta³. – To.
Gwa³townie okrêci³ siê w stronê sier¿anta, tkwi¹cego z dwoma milicjantami tu¿ przy drzwiach.
– Wynoœ siê.
Sier¿ant wykona³ polecenie ze skwapliwoœci¹ sugeruj¹c¹, ¿e w ogóle nie mia³ wielkiej ochoty na przebywanie tam. Jego umundurowani podw³adni pod¹¿yli za nim, a jeden z nich delikatnie zamkn¹³ za sob¹ drzwi. Kiedy zaskoczy³y, komendant opad³ z powrotem w fotel, a jego prawa rêka powêdrowa³a do gniazda z kablem. Z jego ust wyrwa³ siê dŸwiêk, który móg³ byæ westchnieniem, kaszlem czy nawet œmiechem. Odczeka³em, a¿ na mnie spojrzy.
– Do ostatniej kropli, zapewniam pana – stwierdzi³, wskazuj¹c na wci¹¿ b³yskaj¹ce œwiate³ka. – Przypuszczam, ¿e na tym etapie nie prze¿y³bym natychmiastowego od³¹czenia. Jeœli siê po³o¿ê, prawdopodobnie nigdy ju¿ nie wstanê, wiêc zostajê w tym... fotelu. Niewygoda mnie budzi. Czasami. – Spróbowa³ widocznego wysi³ku. – Czegó¿ wiêc, jeœli wolno spytaæ, chce ode mnie Klin Carrery? Wie pan, ¿e nie mamy tu nic cennego. Sprzêt medyczny wyczerpa³ siê wiele miesiêcy temu i nawet ¿ywnoœæ, jak¹ nam przysy³aj¹, ledwie wystarcza na pe³ne racje. Oczywiœcie, dla moich ludzi. Mam na myœli korpus doskona³ych ¿o³nierzy, którymi tu dowodzê. Nasi rezydenci otrzymuj¹ jeszcze mniej. – Kolejny gest, tym razem na zewn¹trz, w stronê rzêdu monitorów. – Oczywiœcie, maszyny nie potrzebuj¹ jedzenia. S¹ samowystarczalne, pozbawione potrzeb i niewygodnej empatii wobec strze¿onych obiektów. Ka¿da z nich jest doskona³ym ¿o³nierzem. Jak pan widzi, próbowa³em siê zmieniæ w jedn¹ z nich, ale proces nie posun¹³ siê jeszcze zbyt daleko...
– Nie przyszed³em tu po pañskie zapasy, komendancie.
– Ach, wiêc to dzieñ s¹du, prawda? Czy¿bym przekroczy³ jak¹œ wyznaczon¹ ostatnio granicê w porz¹dkach Kartelu? Mo¿e sta³em siê Ÿród³em wstydu dla wysi³ku wojennego? – Pomys³ zdawa³ siê go bawiæ. – Jest pan morderc¹? Zabójc¹ Klina?
Potrz¹sn¹³em g³ow¹.
– Przylecia³em tu po jedn¹ z pañskich internowanych. Tanyê Wardani.
– Ach, tak, pani archeolog.
Poczu³em lekkie spiêcie miêœni. Nie odezwa³em siê, po prostu po³o¿y³em na stole przed komendantem wydruk z autoryzacj¹ i czeka³em. Podniós³ go niezgrabnie i przechyli³ g³owê pod przesadnym k¹tem, trzymaj¹c papier wysoko, jakby by³a to jakaœ holozabawka, na któr¹ koniecznie trzeba patrzeæ od do³u. Zdawa³o siê, ¿e mamrocze coœ do siebie pod nosem.
– Jakiœ problem, komendancie? – zapyta³em cicho.
Opuœci³ ramiê i opar³ siê na ³okciu, machaj¹c autoryzacj¹ w moj¹ stronê. Jego ludzkie oko nagle wyda³o siê jaœniejsze.
– Czego od niej chcecie? – zapyta³ równie cicho. – Ma³a Tanya to grzebacz. Kim ona jest dla Klina?
Nagle zacz¹³em siê na zimno zastanawiaæ, czy nie bêdê czasem musia³ zabiæ tego cz³owieka. Nie by³oby to zbyt trudne, a i tak prawdopodobnie tylko okrad³bym kabel z kilku miesiêcy ¿ycia, ale przed drzwiami sta³ sier¿ant ze swoj¹ milicj¹. Z go³ymi rêkami nie by³oby to proste, a zreszt¹ nie wiedzia³em, jakie parametry maj¹ programy robotów stra¿niczych. Pozwoli³em, by lód wyp³yn¹³ w moim g³osie.
– To, komendancie, jest dla pana jeszcze mniej wa¿ne ni¿ dla mnie. Mam rozkaz j¹ st¹d zabraæ, a pan ma swoje rozkazy. Trzyma pan tu Wardani czy nie?
Ale on nie odwróci³ wzroku tak jak sier¿ant. Mo¿e kierowa³o nim coœ z g³êbin uzale¿nienia, jakaœ gorycz, któr¹ odkry³, kiedy zosta³ podpiêty do opadaj¹cej orbity wokó³ centrum siebie. A mo¿e zosta³o jeszcze coœ z granitu, którym kiedyœ by³. Nie zamierza³ ust¹piæ.
Przygotowuj¹c siê, wolno zacisn¹³em i rozluŸni³em trzyman¹ za plecami d³oñ.
Nagle jego wyprostowane przedramiê opad³o na biurko jak wysadzona wie¿a, a spomiêdzy luŸnych palców wylecia³ dokument. Moja rêka gwa³townie wyprysnê³a do przodu i przycisnê³a papier do powierzchni biurka, zanim zsun¹³ siê z jego krawêdzi. Komendant wydoby³ cichy g³os z g³êbi gard³a.
Przez chwilê obaj w ciszy patrzyliœmy na d³oñ trzymaj¹c¹ kartkê, potem komendant odchyli³ siê z powrotem na oparcie fotela.
– Sier¿ancie – zawo³a³ ochryple.
Otworzy³y siê drzwi.
– Sier¿ancie, wyci¹gnijcie Wardani z bañki osiemnastej i zaprowadŸcie do promu porucznika.
Sier¿ant zasalutowa³ i wyszed³, z wyraŸnie widoczn¹ na twarzy ulg¹, ¿e zdjêto z niego ca³¹ odpowiedzialnoœæ. Przep³ynê³a przez niego fala uspokojenia jak po za¿yciu lekarstwa.
– Dziêkujê, panie komendancie. – Doda³em w³asny salut, zabra³em z biurka wydruk autoryzacji i odwróci³em siê do wyjœcia. Prawie dotar³em do drzwi, gdy znów siê odezwa³.
– Popularna kobieta – rzuci³.
Obejrza³em siê.
– S³ucham?
– Wardani. – Przygl¹da³ mi siê z b³yskiem w oku. – Nie jest pan pierwszy.
– Nie jestem pierwszy do czego?
– Nieca³e trzy miesi¹ce temu – mówi¹c, pod³¹czy³ pr¹d do lewego ramienia i jego twarz zadygota³a spazmatycznie – mieliœmy tu ma³y rajd. Kempiœci. Pokonali maszyny z perymetru i dostali siê do œrodka, co bior¹c pod uwagê stan, w jakim by³y czêœci, wymaga³o zaawansowanej techniki. – Jego g³owa przechyli³a siê ospale z powrotem na oparcie fotela i wyda³ z siebie d³ugie westchnienie. – Bardzo zaawansowana technika... Maj¹c na uwadze... Przyszli po ni¹...
Czeka³em na ci¹g dalszy, ale jego g³owa tylko przetoczy³a siê lekko na bok. Zawaha³em siê. Z do³u dwaj stoj¹cy na placu milicjanci przyjrzeli mi siê z ciekawoœci¹. Podszed³em z powrotem do biurka komendanta i uj¹³em jego twarz w d³onie. W ludzkim oku widaæ by³o tylko bia³ko, ze Ÿrenic¹ unosz¹c¹ siê gdzieœ pod górn¹ powiek¹ jak balon odbijaj¹cy siê od sufitu pokoju, w którym ju¿ dawno wypali³a siê impreza.
– Poruczniku?
Pytanie nadesz³o od strony zewnêtrznych schodów. Przez chwilê jeszcze wpatrywa³em siê w pust¹ twarz. Oddycha³ s³abo przez wpó³ otwarte usta i zdawa³o mi siê, ¿e w k¹cikach jego warg czai siê uœmieszek. Na granicy mojego pola widzenia b³yska³o rubinowe œwiate³ko.
– Poruczniku?
– Idê. – Pozwoli³em g³owie wytoczyæ siê z moich d³oni i wyszed³em w upa³, delikatnie zamykaj¹c za sob¹ drzwi.
Schneider siedzia³ na jednej z przednich ³ap l¹downika, zabawiaj¹c t³umek obszarpanych dzieci sztuczkami iluzjonistycznymi. Z wiêkszej odleg³oœci, stoj¹c w cieniu najbli¿szej plastobañki, przygl¹da³o mu siê równie¿ kilka postaci w mundurach. Spojrza³ na mnie, gdy podszed³em.
– Problemy?
– Nie. Pozb¹dŸ siê tych dzieciaków.
Schneider uniós³ brwi i bez poœpiechu dokoñczy³ sztuczkê. Na zakoñczenie powyci¹ga³ zza ucha ka¿dego z dzieci ma³e zabawki z pamiêtaj¹cego plastiku. W pe³nej niedowierzania ciszy patrzy³y, jak demonstruje dzia³anie maleñkich figurek. Zgniót³ je na p³ask, potem ostro zagwizda³ i przygl¹da³ siê, jak z wysi³kiem, niczym ameby, wracaj¹ do oryginalnego kszta³tu. Jakieœ korporacyjne laboratorium genetyczne powinno wymyœliæ takich ¿o³nierzy. Dzieci przygl¹da³y siê z otwartymi ustami, co stanowi³o sztuczkê sam¹ w sobie. Jeœli o mnie chodzi, coœ tak niezniszczalnego przyprawi³oby mnie w dzieciñstwie o koszmary, ale có¿, nawet jeœli moje dzieciñstwo by³o ponure, w porównaniu z tym miejscem przypomina³o trzydniowy piknik.
– Nie robisz im przys³ugi, sk³aniaj¹c je do myœlenia, ¿e ludzie w mundurach wcale nie s¹ tacy Ÿli – powiedzia³em cicho.
Schneider rzuci³ mi zaciekawione spojrzenie i g³oœno klasn¹³.
– To wszystko, dzieciaki. Zabierajcie siê st¹d. No ju¿, przedstawienie skoñczone.
Dzieciaki zmy³y siê, niechêtnie porzucaj¹c ma³¹ oazê zabawy i prezentów. Schneider za³o¿y³ rêce i z nieruchom¹ twarz¹ przygl¹da³ siê, jak odchodz¹.
– Sk¹d wzi¹³eœ te rzeczy?
– Znalaz³em w ³adowni. Kilka pakietów pierwszej potrzeby dla uciekinierów. Przypuszczam, ¿e szpital, z którego wziêliœmy tê ³ajbê, nie mia³ z nich wiele po¿ytku.
– Nie, ju¿ zastrzelili tam wszystkich uchodŸców. – Kiwn¹³em g³ow¹ w stronê oddalaj¹cych siê dzieci, dyskutuj¹cych teraz w podnieceniu o swoich nowych zabawkach. – Milicja z obozu pewnie im je skonfiskuje, jak tylko st¹d odlecimy.
Schneider wzruszy³ ramionami.
– Wiem. Ale rozda³em ju¿ czekoladê i œrodki przeciwbólowe. Co zamierzasz zrobiæ?
By³o to rozs¹dne pytanie z ca³¹ kup¹ nierozs¹dnych odpowiedzi. Wpatruj¹c siê w najbli¿szego stra¿nika, zacz¹³em rozwa¿aæ niektóre z bardziej krwawych opcji.
– Oto i ona – odezwa³ siê Schneider, wskazuj¹c przed siebie rêk¹. Spojrza³em i zobaczy³em sier¿anta, jeszcze dwóch ludzi w mundurach i id¹c¹ miêdzy nimi szczup³¹ postaæ z rêkami spiêtymi za plecami. Zmru¿y³em oczy z powodu ra¿¹cego s³oñca i uruchomi³em wzmocnienie wspomaganego neurochemi¹ wzroku.
W swoim czasie jako archeolog Tanya Wardani musia³a wygl¹daæ o niebo lepiej. Sylwetka o d³ugich koñczynach mia³a zapewne wiêcej cia³a, i pewnie zrobi³aby coœ z ciemnymi w³osami, mo¿e po prostu umy³aby je i rozpuœci³a. Równie ma³o prawdopodobne by³o, by wczeœniej mia³a pod oczami bledn¹ce siniaki. Mo¿liwe, ¿e uœmiechnê³a siê delikatnie, kiedy nas zobaczy³a, zaledwie lekkie skrzywienie d³ugich, zaciœniêtych warg.
Zachwia³a siê i zatoczy³a. Jeden z cz³onków eskorty musia³ j¹ podtrzymaæ. Stoj¹cy obok mnie Schneider zerwa³ siê do przodu, ale uda³o mu siê powstrzymaæ.
– Tanya Wardani – sztywno oœwiadczy³ sier¿ant, wyci¹gaj¹c d³ug¹, bia³¹ plastikow¹ taœmê, zadrukowan¹ na ca³ej d³ugoœci kodami kreskowymi, oraz skaner. – W celu zwolnienia muszê odczytaæ pana numer identyfikacyjny.
Wskaza³em palcem na kod na mojej skroni i czeka³em w bezruchu, gdy czerwone œwiat³o przesuwa³o siê po mojej twarzy. Sier¿ant odnalaz³ kawa³ek taœmy odpowiadaj¹cy Wardani i przesun¹³ po nim skanerem. Schneider podszed³ do przodu i wzi¹³ kobietê za ramiê, wci¹gaj¹c j¹ na pok³ad z doskonale udawan¹ szorstk¹ obojêtnoœci¹. Sama Wardani odegra³a swoj¹ rolê bez mrugniêcia okiem. Kiedy siê odwraca³em, by pod¹¿yæ za t¹ dwójk¹, sier¿ant zawo³a³ za mn¹ g³osem, którego sztywnoœæ sta³a siê nagle bardzo krucha.
– Poruczniku.
– Tak, o co chodzi? – G³osem zdradzi³em rosn¹ce zniecierpliwienie.
– Czy ona tu wróci?
Odwróci³em siê we w³azie, unosz¹c brwi w ten sam wyszukany sposób, jaki Schneider zademonstrowa³ mi kilka minut wczeœniej. Zdecydowanie wyszed³ ze swojej roli i wiedzia³ o tym.
– Nie, sier¿ancie – powiedzia³em jak do ma³ego dziecka. – Ona tu nie wróci. Zabieram j¹ na przes³uchanie. Proszê o niej po prostu zapomnieæ.
Zamkn¹³em w³az.
Jednak gdy Schneider poderwa³ prom w powietrze, wychyli³em siê w bulaju i zobaczy³em, ¿e wci¹¿ tam stoi, poniewierany przez podmuch naszego startu.
Nawet nie zada³ sobie trudu os³oniêcia twarzy przed py³em.

Rozdział czwarty
Odlecieliœmy z obozu na efekcie grawitacyjnym, przelatuj¹c nad mieszank¹ pustynnych krzewów i plam ciemniejszej wegetacji, gdzie flora planety zdo³a³a podpi¹æ siê do niezbyt g³êboko biegn¹cych duktów nawadniaj¹cych. Oko³o dwadzieœcia minut póŸniej dotarliœmy do wybrze¿a i wylecieliœmy nad morze, nad wody, które wed³ug raportów wywiadu Klina pe³ne by³y kempistowskich inteligentnych min. Schneider przez ca³y czas utrzymywa³ niewielk¹ poddŸwiêkow¹ prêdkoœæ. £atwy cel.
Pierwsz¹ czêœæ lotu spêdzi³em w g³ównej kabinie, ostentacyjnie przegl¹daj¹c dane dotycz¹ce aktualnej sytuacji, które prom œci¹ga³ z jednego z satelitów dowodzenia Carrery, a tak naprawdê przygl¹daj¹c siê wyszkolonym okiem Emisariusza Tanyi Wardani. Siedzia³a wyczerpana na miejscu najdalej od w³azu, wiêc równoczeœnie najbli¿ej okienek z prawej strony, opieraj¹c czo³o o szybê. Mia³a otwarte oczy, ale trudno by³o stwierdziæ, czy patrzy na ziemiê w dole. Nie próbowa³em z ni¹ rozmawiaæ – tê maskê widzia³em ju¿ w tym roku na tysi¹cach twarzy i wiedzia³em, ¿e nie wyjdzie zza niej, póki sama nie bêdzie gotowa, co mo¿e nigdy nie nast¹piæ. Wardani wbi³a siê w emocjonalny odpowiednik kombinezonu pró¿niowego, co by³o jedyn¹ mo¿liwoœci¹, jaka pozostawa³a cz³owiekowi, gdy moralne parametry otoczenia stawa³y siê tak szokuj¹co zmienne, ¿e wystawiony na kontakt z nimi umys³ nie zdo³a³by przetrwaæ bez jakiejœ os³ony. Ostatnio zaczêli to nazywaæ syndromem szoku wojennego, bardzo pojemnym terminem, który doœæ ponuro i zarazem zgrabnie pozwala³ umieœciæ ofiary w jakiejœ szufladce. Mog³o istnieæ ca³e morze mniej lub bardziej skutecznych technik psychologicznych leczenia zniszczeñ, ale ostateczny cel filozofii medycyny, zgodnie z którym lepiej jest zapobiegaæ, ni¿ leczyæ, w tym przypadku zdecydowanie przekracza³ ludzkie mo¿liwoœci implementacji.
Szczerze mówi¹c, wcale mnie nie dziwi³o, ¿e wci¹¿ rozbijaliœmy naszymi neandertalskimi maczugami eleganckie szcz¹tki marsjañskiej cywilizacji, nie maj¹c tak naprawdê pojêcia, jak dzia³a³a ta antyczna kultura. W koñcu nie oczekuje siê, ¿e wiejski rzeŸnik bêdzie w stanie zrozumieæ i przej¹æ pracê zespo³u neurochirurgów. Nie sposób nawet okreœliæ, ile nieodwracalnych zniszczeñ spowodowaliœmy ju¿ w ogromie wiedzy i techniki, jak¹ Marsjanie niem¹drze po sobie zostawili, pozwalaj¹c nam j¹ odkryæ. W koñcu nie ró¿nimy siê za bardzo od stada szakali, rozgrzebuj¹cych poszarpane cia³a i szcz¹tki rozbitego samolotu.
– Dolatujemy do wybrze¿a – w interkomie rozleg³ siê g³os Schneidera. – Przyjdziesz tu na górê?
Oderwa³em twarz od wyœwietlacza holograficznego, wgniot³em k³êbki danych w podstawê i otwarcie spojrza³em na Wardani. S³ysz¹c g³os z interkomu, przechyli³a lekko g³owê, ale oczy, którymi wypatrzy³a g³oœnik w suficie, wci¹¿ mia³a przytêpione. Nie potrzebowa³em wiele czasu, by wyci¹gn¹æ ze Schneidera szczegó³y dotycz¹ce jego wczeœniejszego zwi¹zku z t¹ kobiet¹, ale wci¹¿ nie by³em pewien, jaki to mo¿e mieæ wp³yw na aktualn¹ sytuacjê. Wed³ug niego, ich zwi¹zek by³ doœæ ograniczony i uleg³ gwa³townemu zerwaniu przez wybuch wojny dwa lata temu. Nie widzia³ powodu, dla którego mia³oby to teraz stanowiæ Ÿród³o jakichœ problemów. Dla mnie najgorszym mo¿liwym scenariuszem by³a ewentualnoœæ, ¿e ca³a ta historia ze statkiem kosmicznym mia³a na celu wy³¹cznie wydostanie Wardani z obozu i umo¿liwienie im ucieczki z planety. Jeœli wierzyæ komendantowi obozu, ju¿ wczeœniej próbowano uwolniæ Wardani, a czêœæ mnie rozwa¿a³a, czy ci tajemniczy, doskonale wyposa¿eni komandosi nie stanowili poprzedniego zestawu pionków w planie zjednoczenia Schneidera ze swoj¹ partnerk¹. Gdyby to okaza³o siê prawd¹, by³bym naprawdê z³y.
W g³êbi duszy, tam gdzie to rzeczywiœcie mia³o znaczenie, nie przywi¹zywa³em du¿ej wagi do tego pomys³u. Od chwili, gdy opuœciliœmy szpital, zgadza³o siê zbyt wiele szczegó³ów. Poprawne by³y daty i nazwiska – rzeczywiœcie prowadzono wykopaliska archeologiczne na pó³nocny zachód od Sauberville, a Tanya Wardani zarejestrowana by³a jako nadzoruj¹ca prace. Wynajêty do transportu pilot z Gildii nazywa³ siê co prawda Jan Mendel, ale mia³ twarz Schneidera, a manifest przewozowy zaczyna³ siê od numeru seryjnego i historii lotów niezgrabnego promu suborbitalnego Mowai seria 10. Nawet jeœli Schneider próbowa³ ju¿ wczeœniej wydostaæ Wardani, mia³ ku temu znacznie bardziej materialne ni¿ uczuciowe powody.
A jeœli nie mia³, to gdzieœ po drodze do gry w³¹czy³ siê jeszcze ktoœ.
Cokolwiek zasz³o, Schneider zniesie fakt, ¿e bêdê siê jej przygl¹da³.
Zamkn¹³em wyœwietlacz i podnios³em siê w chwili, gdy prom skrêci³ w stronê morza. Przytrzymuj¹c siê rêk¹ jednej z podsufitowych szafek, spojrza³em w dó³, na pani¹ archeolog.
– Na pani miejscu zapi¹³bym pasy. Nastêpne kilka minut prawdopodobnie bêdzie trochê trzês³o.
Nie odpowiedzia³a, ale jej rêce siê poruszy³y. Poszed³em naprzód, w stronê kokpitu.
Kiedy wszed³em, siedz¹cy spokojnie z rêkami na oparciach fotela rêcznego pilota¿u Schneider spojrza³ na mnie, po czym kiwn¹³ g³ow¹ w stronê cyfrowego wyœwietlacza, powiêkszonego przy górnej krawêdzi przestrzeni projekcji instrumentów.
– G³êbokoœæ wci¹¿ nie przekracza piêciu metrów. Jeszcze kilka kilometrów szelfu kontynentalnego, zanim dotrzemy na g³êbok¹ wodê. Jesteœ pewien, ¿e te sukinsyny nie podchodz¹ tak blisko?
– Gdyby tu by³y, widzia³byœ, jak wystaj¹ z wody – odpowiedzia³em, zajmuj¹c fotel drugiego pilota. – Inteligentna mina nie jest wiele mniejsza od pocisku samonaprowadzaj¹cego. Zasadniczo to zautomatyzowana miniaturowa ³ódŸ podwodna. W³¹czy³eœ zestaw?
– Jasne. Tylko w³ó¿ maskê. Systemy uzbrojenia masz po prawej.
Na³o¿y³em na g³owê elastyczn¹ maskê dzia³onowego, zsuwaj¹c j¹ g³êboko na twarz, i dotkn¹³em przycisków aktywacyjnych na skroniach. Wokó³ mego pola widzenia rozwin¹³ siê obraz morskiego krajobrazu w wyraŸnych barwach, jasnoniebieski z szarym t³em ukszta³towania morskiego dna pod powierzchni¹. Sprzêt wyœwietlany by³ w odcieniach czerwieni, w zale¿noœci od tego, na ile odpowiada³ parametrom, które wczeœniej zaprogramowa³em. Wiêkszoœæ min mia³a kolor jasnoró¿owy, oznaczaj¹cy martwe, metalowe wraki pozbawione wszelkich oznak elektronicznej aktywnoœci. Pozwoli³em sobie wsun¹æ siê w wirtualn¹ reprezentacjê odczytów czujników promu, zmusi³em siê do zaprzestania aktywnego szukania czegokolwiek i rozluŸni³em o te ostatnie mentalne milimetry do stanu zen.
Korpus Emisariuszy nie uczy rozminowywania jako takiego, ale totalne opanowanie, paradoksalnie, mo¿liwe do osi¹gniêcia jedynie przy ca³kowitym braku oczekiwañ, by³o absolutnie kluczowe w podstawowym treningu. Emisariusz Protektoratu, przes³any jako ludzki ³adunek elektroniczny przez transfer strunowy, mo¿e spodziewaæ siê obudzenia w dos³ownie ka¿dej rzeczywistoœci. Najmniejszy problem stanowi obudzenie siê w nieznanym ciele, na nieznanej planecie, której mieszkañcy do cz³owieka strzelaj¹. Nawet w najlepszym przypadku ¿adna odprawa nie zdo³a nikogo przygotowaæ na tak absolutn¹ zmianê otoczenia, a w niezmiennie niestabilnym i œmiertelnie niebezpiecznym zestawie okolicznoœci, do radzenia sobie z którymi stworzono Emisariuszy, po prostu nie ma sensu.
Virginia Viadura, wyk³adowca Korpusu, z rêkami w kieszeniach kombinezonu, patrzy na nas spokojnie. Pierwszy dzieñ wprowadzenia.
Poniewa¿ logistycznie niemo¿liwe jest spodziewaæ siê wszystkiego, powiedzia³a spokojnym g³osem, nauczymy was nie spodziewaæ siê niczego. W ten sposób bêdziecie na to gotowi.
Nawet nie zd¹¿y³em œwiadomie zobaczyæ pierwszej miny. K¹tem oka dostrzeg³em czerwony b³ysk, a moje rêce ju¿ dopasowywa³y wspó³rzêdne i wypuszcza³y samonaprowadzaj¹ce mikropociski. Ob³e kszta³ty sunê³y przez wirtualny obraz, zostawiaj¹c po sobie zielone œlady, zanurkowa³y pod powierzchniê jak ostre no¿e w cia³o i przebi³y przyczajon¹ minê, zanim ta mog³a siê ruszyæ czy zareagowaæ. B³ysk eksplozji, i powierzchnia morza wygiê³a siê w górê jak cia³o na stole przes³uchañ.
Dawno temu ludzie musieli sami obs³ugiwaæ swoje systemy uzbrojenia. Wzbijali siê w powietrze w pojazdach niewiele wiêkszych czy lepiej wyposa¿onych ni¿ wanny ze skrzyd³ami i strzelali ze sprzêtu, jaki uda³o im siê wcisn¹æ wraz z sob¹ do kokpitu. PóŸniej zaprojektowali maszyny, które mog³y wykonaæ robotê szybciej i dok³adniej ni¿ cz³owiek i przez jakiœ czas to maszyny nimi rz¹dzi³y. Potem zaczê³y nadganiaæ nowe bionauki i nagle ta sama szybkoœæ i precyzja znów sta³a siê dostêpna w opcji ludzkiej. Od tamtego czasu trwa swoisty wyœcig miêdzy technologiami o to, co szybciej mo¿na poprawiæ: maszyny czy czynnik ludzki. W tym wyœcigu psychodynamika Emisariuszy okaza³a siê ostrym, niespodziewanym sprintem z wewnêtrznego pasa.
Istniej¹ maszyny wojenne szybsze ni¿ ja, ale nie mieliœmy doœæ szczêœcia, by posiadaæ je na pok³adzie. Prom stanowi³ pomocnicze wyposa¿enie szpitala i jego stricte obronne uzbrojenie ogranicza³o siê do mikrowie¿yczki na dziobie i pakietu unikowo-kamufluj¹cego, któremu nie powierzy³bym sterowania nawet latawcem. Musieliœmy sobie z tym poradziæ sami.
– Jeden mniej. Reszta stada bêdzie w pobli¿u. Zmniejsz prêdkoœæ. Opuœæ nas na poziom wody i uzbrój flary.
Nadesz³y od zachodu, pêdz¹c przez morze jak t³uste, cylindryczne paj¹ki przyci¹gniête œmierci¹ brata. Poczu³em, jak prom przechyla siê w dó³, gdy Schneider opuœci³ nas na zaledwie dziesiêæ metrów nad poziom morza, i dotar³ do mnie wyraŸny wstrz¹s wysuwanego ramienia z wyrzutniami flar. Przesun¹³em spojrzeniem po minach. Siedem, zbiegaj¹ce siê. Zazwyczaj porusza³y siê w stadach po piêæ, wiêc musia³y to byæ pozosta³oœci po dwóch grupach, choæ tajemnic¹ dla mnie by³o, kto móg³ przerzedziæ ich liczbê. Z tego, co wyczyta³em w raportach, od pocz¹tku wojny na tych wodach nie by³o niczego innego oprócz ³odzi rybackich. Ca³e dno morza by³o nimi us³ane.
Niemal od niechcenia namierzy³em najbli¿sz¹ minê i j¹ zniszczy³em. W tym samym czasie z pozosta³ych szeœciu wystrzeli³y pierwsze torpedy, sun¹c przez wodê w nasz¹ stronê.
– Atakuj¹ nas.
– Widzê – lakonicznie odpar³ Schneider, a prom przechyli³ siê w uniku. Przyprawi³em morze mikropociskami na autowykrywaniu.
Inteligentna mina to myl¹ca nazwa. Tak naprawdê s¹ doœæ g³upie. Nie bez przyczyny, w koñcu zosta³y stworzone dla tak w¹skiego zakresu dzia³añ, ¿e nie by³oby rozs¹dnie programowaæ w nie zbyt wiele inteligencji. Pazurem przyczepiaj¹ siê do dna morza, ¿eby uzyskaæ stabiln¹ pozycjê do strza³u, po czym czekaj¹, a¿ coœ nad nimi przep³ynie. Niektóre mog¹ zagrzebaæ siê dostatecznie g³êboko, by ukryæ siê przed spektroskanerami, niektóre udaj¹ wraki na dnie. Zasadniczo s¹ broni¹ statyczn¹. W ruchu te¿ mog¹ walczyæ, ale cierpi na tym ich celnoœæ.
Co wiêcej, ich programy maj¹ dogmatyczny system namierzania celów albo/lub, który przed wystrzeleniem oznacza wszystkie cele jako powietrzne lub nawodne. Przeciw celom lataj¹cym u¿ywa mikropocisków woda-powietrze, przeciw statkom – torped. Torpedy w razie potrzeby mog¹ dzia³aæ jako pociski, wyskakuj¹c nad powierzchniê i u¿ywaj¹c prostych dopalaczy, ale s¹ wolne.
Prawie na poziomie wody, prawie stoj¹c w miejscu, zostaliœmy sklasyfikowani jako statek. Torpedy wysz³y na powierzchniê w naszym cieniu, niczego nie znalaz³y i zosta³y zniszczone przez nasze mikropociski, jeszcze zanim uda³o im siê odrzuciæ podwodne silniki. W tym samym czasie wystrzelona przeze mnie chmura pocisków odnalaz³a dwie, nie trzy miny. Przy tej szybkoœci...
Awaria.
Awaria.
Awaria.
Œwiate³ko alarmu pulsowa³o w lewym górnym rogu mojego pola widzenia, wypisuj¹c poni¿ej szczegó³y. Nie mia³em czasu czytaæ. Sterowanie ogniem na amen umiera³o w moich rêkach, a dwa nastêpne pociski zablokowa³y siê na wyrzutniach. Pieprzony staroœwiecki sprzêt z demobilu NZ, przemknê³o mi przez myœli niczym spadaj¹cy meteor. Trzasn¹³em w opcjê automatycznej naprawy awaryjnej. Zablokowanymi obwodami zaj¹³ siê prymitywny modu³ rozwi¹zywania problemów. Brak czasu. Naprawienie tego mo¿e zaj¹æ ca³¹ minutê. Pozosta³e trzy miny wystrzeli³y w nas pociski woda-powietrze.
– Sch...
Schneider, cokolwiek by o nim powiedzieæ, by³ bardzo dobrym pilotem. Zanim zd¹¿y³em cokolwiek powiedzieæ, postawi³ prom na ogonie. Moja g³owa uderzy³a o oparcie, gdy wyskoczyliœmy w niebo, ci¹gn¹c za sob¹ chmarê pocisków.
– Jestem zablokowany.
– Wiem – rzuci³.
– Puœæ w nie flary – krzykn¹³em, konkuruj¹c z alarmami zbli¿eniowymi wrzeszcz¹cymi mi do uszu. Cyfry altimetru skaka³y nad znaczkiem kilometra.
– Gotowe.
Prom zadygota³ od wypuszczonych bomb z flarami. Eksplodowa³y dwie sekundy póŸniej, zasypuj¹c niebo maleñkimi elektronicznymi przynêtami. Pociski woda-powietrze da³y siê na nie nabraæ. Na panelu sterowania broni¹, z boku pola widzenia, migaj¹ce œwiate³ko b³ysnê³o zieleni¹, i jakby na potwierdzenie tego wyrzutnia wykona³a ostatnie polecenie sprzed awarii, wypuszczaj¹c dwa czekaj¹ce mikropociski w pust¹ przestrzeñ przed nami. Poniewczasie zareagowa³y pola manewruj¹ce, kompensuj¹c przyspieszenie. Poczu³em, jak skrêt przetacza siê przez moje wnêtrznoœci jak wzburzona woda, i mia³em chwilkê na nadziejê, ¿e Tanya Wardani nie jad³a ostatnio posi³ku.
Przez moment zawiœliœmy na skrzyd³ach pól antygrawitacyjnych promu, po czym Schneider wy³¹czy³ wznoszenie i ostro zanurkowaliœmy z powrotem w stronê powierzchni morza. Z wody lecia³a nam na spotkanie druga fala pocisków.
– Flary!!!
Znów zatrzês³o nami od wyrzucanych bomb. Opró¿ni³em magazynki promu, celuj¹c w trzy nieuszkodzone miny w dole, i z nadziej¹ wstrzyma³em oddech. Pociski wylecia³y bez problemów. W tej samej chwili Schneider znów w³¹czy³ pola grawitacyjne, i ma³y pojazd zadygota³ od dziobu do ogona. Bomby z flarami, lec¹ce teraz szybciej ni¿ hamuj¹cy prom, który je wypuœci³, wybuch³y tu¿ przed nami. Moje pole widzenia zala³a purpura z burzy fa³szywych sygna³ów wysy³anych przez flary, a potem eksplozji pocisków wystrzelonych spod wody, rozrywaj¹cych chmurê na strzêpy. Moje mikropociski by³y ju¿ daleko, wystrzelone w jednej dogodnej chwili przed eksplozj¹ bomb, pêdz¹c ku minom gdzieœ w dole.
– Jesteœmy pod wod¹ – stwierdzi³ Schneider.
Na moim ekranie jasny b³êkit morza pog³êbia³ siê, w miarê jak schodziliœmy coraz ni¿ej, nosem w dó³. Okrêci³em siê wokó³, szukaj¹c min, i znalaz³em tylko satysfakcjonuj¹ce kupy z³omu. Wypuœci³em oddech, wstrzymany gdzieœ w trakcie lotu przez pe³ne pocisków niebo, i u³o¿y³em g³owê z powrotem na oparciu fotela.
– To – oœwiadczy³em w pró¿niê – by³ straszny bajzel.
Dotknêliœmy dna, przywarliœmy do niego na chwilê, a potem podryfowaliœmy z powrotem do góry. Wokó³ nas na dno opada³y strzêpki flar. Uwa¿nie przyjrza³em siê ró¿owym w³óknom i uœmiechn¹³em siê. Osobiœcie za³adowa³em ostatnie dwie bomby – nieca³a godzina pracy w wieczór poprzedzaj¹cy wyjazd po Wardani, ale trzy dni zajê³o nam kr¹¿enie i rozgrzebywanie opuszczonych pól bitew i zbombardowanych lotnisk w poszukiwaniu potrzebnych kawa³ków obudów i obwodów do ich wype³nienia.
Œci¹gn¹³em maskê dzia³onowego i potar³em oczy.
– Jak daleko jesteœmy?
Schneider zrobi³ coœ z ekranem wyœwietlacza.
– Przy tej prêdkoœci, oko³o szeœciu godzin. Jeœli pomogê pr¹dowi polami grawitacyjnymi, mo¿emy tam dotrzeæ w po³owê tego czasu.
– Jasne, i mo¿emy równie¿ zostaæ wysadzeni w powietrze. Nie przeszed³em przez ostatnie dwie minuty, ¿eby poæwiczyæ sobie strzelanie. Trzymaj pola wy³¹czone przez ca³¹ drogê i wykorzystaj ten czas na wymyœlenie jakiegoœ sposobu, ¿eby siê st¹d wydostaæ.
Schneider rzuci³ mi buntownicze spojrzenie.
– A co ty bêdziesz robi³ przez ca³y ten czas?
– Naprawia³ – rzuci³em krótko, kieruj¹c siê z powrotem ku Tanyi Wardani.

Rozdział piąty
Ogieñ rzuca³ ruchome cienie, zmieniaj¹c jej twarz w maskê jasnych i ciemnych plam. Zanim po³kn¹³ j¹ system, ta twarz mog³a byæ ³adna, ale ciê¿kie warunki obozu dla internowanych politycznie zostawi³y z niej tylko skórê i koœci. Oczy by³y podkr¹¿one, policzki zapadniête. G³êboko w studniach jej spojrzenia na nieruchomych Ÿrenicach tañczy³y odbicia p³omieni. Zb³¹kane w³osy stercza³y z jej czo³a jak siano. Z ust zwisa³ zgaszony papieros.
– Nie chcesz go zapaliæ? – zapyta³em po chwili.
Przypomina³o to rozmowê przez fatalne ³¹cze satelitarne – dwusekundowa przerwa, zanim blask w jej oczach przesun¹³ siê i skupi³ na mojej twarzy. Rozleg³ siê jej cichy g³os, przerdzewia³y od nieu¿ywania.
– Co?
– Papieros. Site seveny, najlepsze, jakie mog³em dostaæ poza Landfall. – Poda³em jej paczkê, któr¹ obróci³a kilka razy w d³oniach, zanim znalaz³a ³atkê zapalaj¹c¹ i dotknê³a ni¹ koñca papierosa trzymanego w ustach. Wiêkszoœæ dymu uciek³a i odp³ynê³a z ³agodnym wiatrem, ale czêœæ uda³o siê jej wci¹gn¹æ. Skrzywi³a siê od jego ugryzienia.
– Dziêki – powiedzia³a cicho, trzymaj¹c paczkê w zgiêtych d³oniach i przygl¹daj¹c siê jej, jakby by³a ma³ym zwierz¹tkiem, które uratowa³a przed utoniêciem. W ciszy wypali³em resztê mojego papierosa, przesuwaj¹c spojrzeniem wzd³u¿ linii drzew za pla¿¹. By³a to zaprogramowana ostro¿noœæ, nieoparta na ¿adnym realnym poczuciu zagro¿enia, emisariuszowski odpowiednik wybijania palcami rytmu przez zrelaksowanego cz³owieka. Emisariusze zawsze s¹ œwiadomi potencjalnych niebezpieczeñstw w otoczeniu, tak samo jak zwykli ludzie maj¹ œwiadomoœæ, ¿e przedmioty wypadn¹ im z d³oni, jeœli je wypuszcz¹. Nigdy nie rezygnuje siê z ostro¿noœci, nie bardziej ni¿ normalny cz³owiek w zamyœleniu puœci³by w powietrzu nape³nion¹ szklankê.
– Coœ ze mn¹ zrobi³eœ.
By³ to ten sam cichy g³os, którym podziêkowa³a mi za papierosa, ale kiedy oderwa³em spojrzenie od drzew, by na ni¹ spojrzeæ, w jej oczach coœ siê rozjarzy³o. Nie zadawa³a mi pytania.
– Czujê to – stwierdzi³a, dotykaj¹c boku g³owy palcami. – Tutaj. To jak... otwór.
Skin¹³em g³ow¹, ostro¿nie szukaj¹c w³aœciwych s³ów. Na wiêkszoœci odwiedzonych przeze mnie planet wejœcie bez zaproszenia do czyjegoœ umys³u stanowi powa¿ne naruszenie moralnoœci i tylko agencjom rz¹dowym uchodzi to na sucho. Nie mia³em powodu zak³adaæ, ¿e sektor Latimera, Sanction IV czy Tanya Wardani mogliby siê na tym polu czymœ wyró¿niaæ. Emisariuszowskie techniki dokooptowywania w doœæ brutalny sposób wykorzystuj¹ g³êbokie zasoby energii psychoseksualnej kieruj¹cej ludŸmi na poziomie genetycznym. Odpowiednio wykorzystana matryca zwierzêcej si³y, czerpi¹cej z tych Ÿróde³, mo¿e przyspieszyæ leczenie psychiki o ca³e rzêdy wielkoœci. Zaczyna siê od lekkiej hipnozy, przechodzi do szybkiego powi¹zania osobowoœci, a nastêpnie do bliskiego kontaktu cielesnego, jedynie w drobnych szczegó³ach technicznych niepodchodz¹cego pod definicjê seksualnej gry wstêpnej. £agodny, wzmocniony hipnotycznie orgazm zazwyczaj cementuje proces wi¹zania, ale w przypadku Wardani na ostatnim etapie coœ sprawi³o, ¿e siê cofn¹³em. W jej obecnym stanie ca³y proces niebezpiecznie przypomina³ napaœæ seksualn¹.
Z drugiej strony, potrzebowa³em Wardani w jednym psychicznym kawa³ku, a w normalnych warunkach osi¹gniêcie tego wymaga³oby miesiêcy, jeœli nie lat. Nie dysponowaliœmy tak¹ iloœci¹ czasu.
– To technika – odpar³em z wahaniem. – System leczenia. Kiedyœ by³em Emisariuszem.
Zaci¹gnê³a siê papierosem.
– Myœla³am, ¿e Emisariusze maj¹ byæ maszynami do zabijania.
– Protektorat w³aœnie chcia³by, ¿ebyœ tak myœla³a. Utrzymuje kolonie na poziomie panicznego strachu. Prawda jest o wiele bardziej z³o¿ona, a jeœli siê j¹ przemyœli, równoczeœnie znacznie bardziej przera¿aj¹ca. – Wzruszy³em ramionami. – Wiêkszoœæ ludzi nie lubi wszystkiego przemyœliwaæ. Za du¿o wysi³ku. Wol¹ raczej przeedytowane, krwiste nag³ówki.
– Doprawdy? I có¿ w nich jest?
Poczu³em, ¿e konwersacja zrywa siê do lotu, i nachyli³em siê w stronê ognia.
– Sharya. Adoracion. Wielcy, Ÿli Emisariusze, pe³ni najnowszej techniki, je¿d¿¹cy na przekazach strunowych i przelewani w najnowoczeœniejsze biotechnologiczne pow³oki w celu zmia¿d¿enia wszelkiego oporu. Oczywiœcie, takie rzeczy te¿ robiliœmy, ale zazwyczaj ludzie nie maj¹ pojêcia, ¿e piêæ naszych najbardziej udanych akcji stanowi³y tajne misje dyplomatyczne, prawie zupe³nie bez rozlewu krwi. Przygotowanie re¿imu. Przybyliœmy i odeszliœmy, a nikt nawet nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e tam byliœmy.
– Mówisz, jakbyœ by³ z tego dumny.
– Nie jestem.
Patrzy³a na mnie spokojnie.
– I st¹d „robiliœmy”?
– Coœ w tym stylu.
– A wiêc w jaki sposób mo¿na przestaæ byæ Emisariuszem? – Myli³em siê. To nie by³a konwersacja. Tanya Wardani mnie bada³a. – Zrezygnowa³eœ czy ciê wyrzucili?
Uœmiechn¹³em siê s³abo.
– Jeœli nie sprawi ci to ró¿nicy, wola³bym o tym nie mówiæ.
– Wola³byœ o tym nie mówiæ? – Nie podnios³a g³osu, ale zabrzmia³y w nim sycz¹ce dŸwiêki furii. – Niech ciê szlag, Kovacs. Za kogo ty siê uwa¿asz? Przybywasz na tê planetê ze swoj¹ pieprzon¹ broni¹ masowej zag³ady i aur¹ profesjonalnej przemocy i wydaje ci siê, ¿e mo¿esz wobec mnie odgrywaæ skrzywdzone dziecko. Pieprzê ciebie i twój ból. Omal nie umar³am w tym obozie, a przygl¹da³am siê, jak gin¹ kobiety i dzieci. Nic mnie, cholera, nie obchodzi, przez co przeszed³eœ. Odpowiadaj. Czemu ju¿ nie jesteœ Emisariuszem?
Ognisko trzaska³o z cicha, opowiadaj¹c w³asne historie. W jego g³êbi wypatrzy³em roz¿arzony wêgielek i wpatrywa³em siê w niego przez chwilê. Znów zobaczy³em œwiat³o laserowych wi¹zek, b³yskaj¹ce na b³ocie i zniszczonej twarzy Jimmiego de Soto. W umyœle odwiedzi³em to miejsce ju¿ niezliczon¹ iloœæ razy, ale to nigdy siê nie zmienia³o. Jakiœ idiota powiedzia³ kiedyœ, ¿e czas leczy wszystkie rany, ale w czasach, kiedy to napisano, nie mieli jeszcze Emisariuszy. Z warunkowaniem Emisariusza ³¹czy siê pamiêæ absolutna, a kiedy ciê zwalniaj¹, nie oddaje siê im jej z powrotem.
– S³ysza³aœ mo¿e o Innenin? – zapyta³em.
– Oczywiœcie. – Istnia³a niewielka szansa, by nie s³ysza³a. Protektorat niezbyt czêsto brudzi sobie rêce krwi¹, a kiedy do tego dojdzie, wiadomoœci rozchodz¹ siê nawet na dystansach miêdzygwiezdnych. – By³eœ tam?
Kiwn¹³em g³ow¹.
– S³ysza³am, ¿e wszyscy zginêli w ataku wirusowym.
– Niezupe³nie. Zginêli wszyscy z drugiego rzutu. Wypuœcili wirusa za póŸno, by dostaæ pierwszy przyczó³ek, ale czêœci uda³o siê przebiæ przez sieæ komunikacyjn¹ i to za³atwi³o wiêkszoœæ z nas. Mia³em szczêœcie. Moje ³¹cze wysiad³o.
– Straci³eœ przyjació³?
– Tak.
– I zrezygnowa³eœ?
Potrz¹sn¹³em g³ow¹.
– Zosta³em uznany za inwalidê. Profil psychologiczny nieodpowiedni do obowi¹zków Emisariusza.
– Powiedzia³eœ chyba, ¿e twoje ³¹cze...
– Nie dopad³ mnie wirus, tylko jego skutki. – Mówi³em wolno, próbuj¹c zachowaæ kontrolê nad pamiêtan¹ gorycz¹. – Przeprowadzili rozprawê s¹dow¹... O tym te¿ musia³aœ s³yszeæ.
– Postawili dowództwo w stan oskar¿enia, prawda?
– Tak, na jakieœ dziesiêæ minut. Oskar¿enie odrzucono. Mniej wiêcej wtedy przesta³em siê nadawaæ do pe³nienia obowi¹zków Emisariusza. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e prze¿y³em kryzys wiary.
– Wzruszaj¹ce. – Nagle zabrzmia³a na bardzo zmêczon¹, jakby wczeœniejszy gniew kosztowa³ j¹ zbyt wiele si³. – Szkoda, ¿e nie trwa³o to d³u¿ej, co?
– Nie pracujê ju¿ dla Protektoratu, Tanya.
Wardani wskaza³a rêk¹.
– Mundur, który nosisz, mówi coœ innego.
– Ten mundur – z niesmakiem wskaza³em palcem na materia³ – to zdecydowanie czasowa sprawa.
– Nie wydaje mi siê, Kovacs.
– Schneider te¿ taki nosi – podsun¹³em.
– Schneider... – Wypowiedzia³a to s³owo z w¹tpliwoœci¹. NajwyraŸniej wci¹¿ zna³a go jako Mendla. – Schneider to dupek.
Zerkn¹³em wzd³u¿ pla¿y w miejsce, gdzie Schneider rozbija³ siê w promie, ha³asuj¹c przy tym nieproporcjonalnie g³oœno. Niezbyt podoba³y mu siê techniki, jakie wykorzysta³em do wyci¹gniêcia psychiki Wardani z powrotem na powierzchniê, a jeszcze mniej zadowolony by³, kiedy powiedzia³em mu, ¿eby da³ nam trochê czasu bez niego przy ognisku.
– Naprawdê? Myœla³em, ¿e ty i on...
– Có¿... – Przez chwilê wpatrywa³a siê w ogieñ. – To atrakcyjny dupek.
– Zna³aœ go przed wykopaliskami?
Potrz¹snê³a g³ow¹.
– Nikt nikogo wczeœniej nie zna³. Po prostu dostaje siê przydzia³ i ma nadziejê na trafienie.
– Dosta³aœ przydzia³ na wybrze¿e Dangrek? – zapyta³em od niechcenia.
– Nie. – Objê³a siê ramionami, jakby nagle zrobi³o siê jej zimno. – Jestem mistrzem Gildii. Gdybym chcia³a, mog³abym pracowaæ przy wykopaliskach na Równinach. Sama wybra³am Dangrek. Resztê zespo³u stanowili grzebacze z przydzia³u. Nie uwierzyli w moje motywy, ale w koñcu wszyscy byli m³odzi i pe³ni entuzjazmu. Uznali, ¿e nawet wykopaliska z ekscentryczk¹ s¹ lepsze od braku wykopalisk.
– A jakie mia³aœ motywy?
Zapad³a d³u¿sza przerwa, któr¹ spêdzi³em przeklinaj¹c siê w milczeniu za swój b³¹d. Pytanie by³o szczere – wiêkszoœæ mojej wiedzy na temat Gildii Archeologów wywodzi³a siê z popularnych streszczeñ jej historii i okazjonalnych sukcesów. Nigdy jeszcze nie spotka³em mistrza Gildii, a to co Schneider mia³ do powiedzenia na temat wykopalisk, stanowi³o ewidentnie przefiltrowan¹ wersjê ³ó¿kowych opowieœci Wardani, zniekszta³con¹ przez jego brak g³êbszej wiedzy. Chcia³em pe³nej historii, ale jeœli by³o coœ, na co Tanya Wardani napatrzy³a siê w nadmiarze podczas pobytu w obozie dla internowanych, to z pewnoœci¹ przes³uchanie. Delikatny wzrost dociekliwoœci w moim g³osie musia³ uderzyæ w ni¹ jak pocisk samosteruj¹cy.
Zbiera³em siê do powiedzenia czegoœ, co wype³ni³oby ciszê, kiedy przerwa³a j¹ za mnie g³osem, który o mikrometry zaledwie odbiega³ od stabilnoœci.
– Chcesz siê dostaæ do statku? Mende... – Zaczê³a od nowa. – Schneider ci o nim powiedzia³?
– Tak, choæ mówi³ doœæ mêtnie. Wiedzia³aœ, ¿e coœ takiego tam znajdziesz?
– Nie dok³adnie. Ale to mia³o sens, prêdzej czy póŸniej musia³o do tego dojœæ. Czyta³eœ kiedykolwiek prace Wycinskiego?
– S³ysza³em o nim. Teoria centrum?
Pozwoli³a sobie na pierwszy, leciutki uœmiech.
– Teoria centrum nie jest Wycinskiego, po prostu wszystko mu zawdziêcza. To, co w tamtych czasach miêdzy innymi powiedzia³ Wycinski, to stwierdzenie, ¿e wszystko, co odkryliœmy na temat cywilizacji marsjañskiej, wskazuje na znacznie bardziej atomistyczne spo³eczeñstwo ni¿ nasze. Wiesz, skrzydlaci miêso¿ercy, wywodz¹cy siê z lataj¹cych drapie¿ników, prawie zupe³ny brak zachowañ grupowych. – S³owa zaczê³y p³yn¹æ, wzory rozmowy nikn¹æ pod wp³ywem podœwiadomego uruchomienia nawyków wyk³adowcy. – Sugeruje to potrzebê znacznie wiêkszej ni¿ u ludzi przestrzeni osobistej i ogólny brak zachowañ prospo³ecznych. Jeœli chcesz, mo¿esz o nich myœleæ jak o ptakach drapie¿nych. Solidarnoœæ i agresja. Sam fakt, ¿e budowali miasta, stanowi dowód, ¿e uda³o im siê przynajmniej czêœciowo przezwyciê¿yæ genetyczne dziedzictwo, mo¿e w ten sam sposób, jak ludziom uda³o siê zd³awiæ tendencje ksenofobiczne z czasów stadnych. Wycinskiego od wiêkszoœci ekspertów odró¿nia wiara, ¿e ta tendencja zosta³a jedynie przyt³umiona przez czas, gdy dostatecznie po¿¹dane by³o wspólne dzia³anie, a rozwój techniki odwróci³ tê tendencjê. Nad¹¿asz za mn¹?
– Tylko nie przyspieszaj.
Prawdê mówi¹c, nie mia³em problemów, a czêœæ z tych bardziej podstawowych rzeczy s³ysza³em ju¿ w takiej czy innej formie. Wardani jednak w miarê mówienia wyraŸnie siê rozluŸnia³a, a im d³u¿ej to trwa³o, tym wiêksze by³y szanse, ¿e na dobre dojdzie do siebie. Nawet w ci¹gu tych paru chwil, których potrzebowa³a na rozpoczêcie wyk³adu, wyraŸnie siê o¿ywi³a, gestykuluj¹c, a na jej twarzy zamiast obojêtnoœci pojawi³o siê zaanga¿owanie. Tanya Wardani powolutku od¿ywa³a.
– Wspomnia³eœ o teorii centrum, to pieprzenie. Cholerni Carter i Bogdanovich przerobili na opak wszystkie prace Wycinskiego na temat marsjañskiej kartografii. Widzisz, cech¹ charakterystyczn¹ marsjañskich map jest to, ¿e nie maj¹ wspólnego centrum. Niezale¿nie od tego, gdzie zespo³y archeologiczne powêdrowa³y na Marsie, zawsze znajdowa³y siê w samym œrodku znalezionych tam map. Ka¿de osiedle umieszcza³o siê w centrum swoich map, zawsze oznaczone najwiêkszym znaczkiem, niezale¿nie od faktycznej wielkoœci czy funkcji. Wycinski argumentowa³, ¿e to nie powinno nikogo dziwiæ, bo pasowa³o do wczeœniej zgromadzonej wiedzy na temat mo¿liwego funkcjonowania marsjañskich umys³ów. Dla dowolnego Marsjanina rysuj¹cego mapê najwa¿niejszym na niej punktem musia³o byæ miejsce, w którym siê znajdowa³ w chwili jej tworzenia. Wszystko, co zrobili Carter i Bogdanovich, to zastosowanie tego toku rozumowania do map astrogacyjnych. Jeœli ka¿de miasto uwa¿a³o siê za centrum planetarnej mapy, to ka¿dy skolonizowany œwiat móg³by uznawaæ siê za centrum marsjañskiej hegemonii. W zwi¹zku z tym fakt, ¿e Mars stanowi³ wielk¹, centraln¹ plamê na wszystkich mapach, nie mia³by ¿adnego obiektywnego znaczenia. Mars móg³by byæ œwie¿o skolonizowan¹ prowincj¹, a prawdziwe centrum kultury marsjañskiej znajdowaæ siê na dowolnej kropce z ich map. – Na jej twarzy odmalowa³ siê niesmak. – Do tego sprowadza siê teoria centrum.
– W twoich ustach nie brzmi to zbyt przekonuj¹co.
Wardani wydmucha³a dym z papierosa w noc.
– Nie jest. Jak swego czasu powiedzia³ Wycinski, i co z tego? Carter i Bogdanovich kompletnie nie zrozumieli, o co chodzi. Akceptuj¹c poprawnoœæ tego, co Wycinski powiedzia³ na temat marsjañskiej percepcji przestrzennej, powinni zrozumieæ, ¿e sama idea hegemonii prawdopodobnie zupe³nie nie mieœci³a siê w marsjañskiej ideologii.
– Uch-och.
– W³aœnie. – Znów lekki uœmiech, tym razem bardziej sztuczny. – W tym momencie nabra³o to wydŸwiêku politycznego. Wycinski jeszcze to podkreœli³, stwierdzaj¹c, ¿e niezale¿nie od tego, sk¹d wywodzi³a siê rasa Marsjan, nie ma powodów przypuszczaæ, by ich macierzystej planecie przypisywano wiêksze znaczenie ni¿, cytujê „absolutnie konieczne w zakresie podstawowej edukacji dotycz¹cej faktów”, koniec cytatu.
– Mamusiu, sk¹d siê wziêliœmy? Tego rodzaju rzeczy?
– Tego rodzaju, dok³adnie. Mo¿na pokazaæ na mapie st¹d kiedyœ przywêdrowaliœmy, ale skoro w ¿yciu codziennym to, gdzie jesteœmy teraz jest du¿o wa¿niejsze, to rodzima planeta mog³aby dostaæ najwy¿ej tyle – pokaza³a na palcach – uwagi.
– Nie przypuszczam, ¿eby Wycinski pomyœla³ kiedykolwiek o uznaniu takiego spojrzenia na rzeczywistoœæ za absolutnie i nieodwracalnie nieludzkie, prawda?
Wardani rzuci³a mi ostre spojrzenie.
– Ile ty naprawdê wiesz o Gildii, Kovacs?
Unios³em d³oñ z palcem wskazuj¹cym niezbyt odleg³ym od kciuka.
– Przepraszam, po prostu lubiê siê popisywaæ. Jestem ze Œwiata Harlana. Minoru i Gretzky poszli pod s¹d mniej wiêcej wtedy, kiedy sta³em siê nastolatkiem. By³em w gangu. Typowym dowodem na nastawienie antyspo³eczne by³o rzeŸbienie w powietrzu graffiti o procesie w miejscach publicznych. Wszystkie transkrypcje znaliœmy na pamiêæ. „Absolutnie i nieodwracalnie nieludzkie” czêsto pojawia³o siê w wypowiedziach Gretzky’ego, kiedy odwo³ywa³ swoje pogl¹dy. Brzmia³o to jak standardowe oœwiadczenie Gildii, która chcia³a utrzymaæ swoje granty.
Opuœci³a wzrok.
– I tak by³o, przez jakiœ czas. Wycinski nie œpiewa³ na tê melodiê. Kocha³ Marsjan, podziwia³ ich i mówi³ to publicznie. Dlatego w³aœnie s³yszy siê o nim wy³¹cznie w kontekœcie cholernej teorii centrum. Zabrali mu fundusze, ukryli wiêkszoœæ odkryæ i przekazali wszystko Carterowi i Bogdanovichowi. A te dwie dziwki odstawi³y w zamian elegancki numerek. Komisja NZ przeg³osowa³a tego roku siedmioprocentowe zwiêkszenie bud¿etu strategicznego Protektoratu, wszystko w oparciu o paranoidalne fantazje o nadkulturze marsjañskiej czekaj¹cej gdzieœ tam, by na nas napaœæ.
– Zgrabne.
– Jasne. I absolutnie niemo¿liwe do obalenia. Wszystkie mapy astrogacyjne, jakie znaleŸliœmy na innych planetach, potwierdzaj¹ odkrycie Wycinskiego: ka¿da planeta umieszcza siê w centrum map, tak samo jak Mars, i fakt ten wykorzystywany jest do straszenia NZ i utrzymania wysokiego bud¿etu strategicznego oraz sta³ej obecnoœci wojskowej w ca³ym Protektoracie. Nikt nie chce s³uchaæ o tym, co naprawdê znaczy³y prace Wycinskiego, a ktokolwiek mówi o tym zbyt g³oœno albo próbuje zastosowaæ jego teorie do w³asnych badañ, nagle zostaje pozbawiony funduszy albo oœmieszony, co w sumie sprowadza siê do tego samego.
Rzuci³a niedopa³kiem papierosa w ognisko i patrzy³a, jak siê spala
– Tobie te¿ przytrafi³o siê coœ takiego? – spyta³em.
– Niezupe³nie.
Wypowiedzia³a to s³owo, bardzo silnie akcentuj¹c przedostatni¹ sylabê, jakby coœ odcina³a. Za sob¹ us³ysza³em Schneidera nadchodz¹cego pla¿¹. NajwyraŸniej skoñczy³a mu siê lista sprzêtu do sprawdzenia lub po prostu cierpliwoœæ. Wzruszy³em ramionami.
– Porozmawiamy o tym póŸniej, jeœli chcesz.
– Mo¿e. A mo¿e byœ tak dla odmiany ty wyjaœni³ mi, o co chodzi³o z tymi wyg³upami z manewrowaniem na maksymalnych przyspieszeniach?
Zerkn¹³em na Schneidera, który do³¹czy³ do nas przy ognisku.
– S³yszysz? Skarga na rozrywki w trakcie lotu.
– Pieprzeni pasa¿erowie – zaburcza³ Schneider, p³ynnie podejmuj¹c sugestiê ¿artobliwego tonu rozmowy. – Nigdy nic siê nie zmienia.
– Ty jej to powiesz czy ja?
– To by³ twój pomys³. Masz seveny?
Wardani wyci¹gnê³a paczkê i rzuci³a ni¹ w stronê wyci¹gniêtej rêki Schneidera. Odwróci³a siê z powrotem do mnie.
– No wiêc?
– Wybrze¿e Dangrek – powiedzia³em wolno – niezale¿nie od swoich niew¹tpliwych zalet archeologicznych, stanowi czêœæ terytorium Pó³nocnej Grani, a ta z kolei zosta³a uznana przez Klin Carrery za jeden z dziewiêciu kluczowych dla wygrania wojny terytoriów. S¹dz¹c po skali zniszczeñ organicznych, do jakich tam teraz dochodzi, kempiœci wpadli na ten sam pomys³.
– Wiêc?
– Wiêc zorganizowanie wyprawy archeologicznej w trakcie gdy Kemp i Klin walcz¹ tam o dominacjê terytorialn¹, niezupe³nie pasuje do mojej definicji rozs¹dku. Musimy w jakiœ sposób doprowadziæ do zaprzestania walk.
– Zaprzestania? – Brzmi¹ce w jej g³osie zdumienie sprawi³o mi du¿¹ przyjemnoœæ. Znów wzruszy³em ramionami.
– Zaprzestania lub czasowego wstrzymania. Cokolwiek zadzia³a. Rzecz w tym, ¿e potrzebujemy pomocy. A jedyne miejsca, gdzie mo¿emy uzyskaæ pomoc tego rzêdu, to korporacje. Musimy udaæ siê do Landfall, a skoro ja powinienem byæ w aktywnej s³u¿bie, Schneider jest kempistowskim dezerterem, a ty wiêŸniem, i do tego poruszamy siê skradzionym promem, potrzebujemy najpierw jakiejœ przykrywki. Na podstawie zdjêæ satelitarnych naszego spotkania z minami bêdzie wygl¹da³o, jakby nas za³atwi³y. Poszukiwania na dnie morza pozwol¹ znaleŸæ pasuj¹ce do naszego promu resztki. Przy za³o¿eniu, ¿e nikt nie bêdzie siê przygl¹da³ dowodom zbyt uwa¿nie, zostaniemy uznani za zaginionych z du¿¹ szans¹ na odparowanych, co ca³kiem mi odpowiada.
– Myœlisz, ¿e dadz¹ ci spokój po czymœ takim?
– No có¿, w koñcu mamy wojnê. Fakt, ¿e ktoœ zgin¹³, nikogo nie powinien zbytnio dziwiæ. – Wyci¹gn¹³em stercz¹c¹ z ognia ga³¹Ÿ i zacz¹³em rysowaæ na piasku zarys mapy kontynentów. – Och, mog¹ siê zastanawiaæ, co tam robi³em, skoro powinienem by³ przej¹æ swój oddzia³ na Grani, ale tego rodzaju szczegó³y zazwyczaj rozgrzebuje siê ju¿ po zakoñczeniu konfliktu. W tej chwili Klin Carrery jest doœæ mocno rozci¹gniêty, a si³y Kempa wci¹¿ spychaj¹ ich w stronê gór. Na tê flankê – dŸgn¹³em piach improwizowanym wskaŸnikiem – naciska Gwardia Prezydencka, a z tej strony atakuj¹ ich si³y powietrzne startuj¹ce z kempistowskiej Floty Gór Lodowych. Carrera ma na g³owie wa¿niejsze sprawy ni¿ szczegó³y mojego zejœcia.
– I naprawdê myœlisz, ¿e kartele wstrzymaj¹ wszystkie te dzia³ania specjalnie dla ciebie? – Tanya Wardani przerzuci³a ogniste spojrzenie z mojej twarzy na Schneidera. – Nie kupi³eœ chyba tego na powa¿nie, prawda, Jan?
Schneider machn¹³ niedbale rêk¹.
– Po prostu go pos³uchaj, Tanya. Jest czêœci¹ tej maszyny i wie, o czym mówi.
– Jasne, racja. – Intensywne spojrzenie gniewnych oczu wróci³o do mnie. – Nie myœl, ¿e nie jestem wdziêczna za wyci¹gniêcie mnie z obozu, bo to nieprawda. Nie wydaje mi siê, ¿ebyœ by³ w stanie sobie wyobraziæ, jak bardzo jestem wdziêczna. Ale skoro ju¿ siê wydosta³am, to wola³abym raczej ¿yæ. Ten plan to jedna wielka kupa bzdur. Wszystko, co osi¹gniesz, to sprowadzisz na nas œmieræ, albo w Landfall z r¹k korporacyjnych samurajów, albo w krzy¿owym ogniu w Dangrek. Oni nie pozwol¹, ¿eby...
– Masz racjê – powiedzia³em cierpliwie, a ona przerwa³a, zaskoczona. – Do pewnego stopnia masz racjê. Najwiêksze korporacje, te w Kartelu, nie spojrza³yby na ten plan dwa razy. Mog¹ nas zamordowaæ i wpi¹æ na przes³uchanie w wirtualu, a¿ wszystko im wyœpiewamy, a potem utrzymaæ wszystko w tajemnicy do czasu, a¿ wojna siê skoñczy, a oni wygraj¹.
– Jeœli wygraj¹.
– Wygraj¹ – zapewni³em. – Oni zawsze wygrywaj¹, w taki czy inny sposób. Ale my nie pójdziemy do tych najwiêkszych. Musimy byæ sprytniejsi.
Przerwa³em i zacz¹³em grzebaæ w ognisku, czekaj¹c. K¹tem oka zauwa¿y³em, jak Schneider siê spina. Jeœli Tanya Wardani nie zgodzi siê na nasz uk³ad, ca³a sprawa traci³a sens i dobrze o tym wiedzieliœmy.
Morze szepta³o do siebie, obejmuj¹c pla¿ê i cofaj¹c siê. Coœ strzeli³o i zaskwiercza³o w g³êbi ogniska.
– Dobra. – Poruszy³a siê lekko, jak ktoœ przywi¹zany do ³ó¿ka, przesuwaj¹c siê do mniej bolesnej pozycji. – Mów dalej, s³ucham.
Ulga Schneidera by³a wrêcz s³yszalna. Kiwn¹³em g³ow¹.
– Zrobimy coœ takiego. Skierujemy siê do jakiejœ konkretnej korporacji, jednej z mniejszych, tych o wiêkszym apetycie. Mo¿e potrwa chwilê, zanim tak¹ znajdziemy, ale nie powinno to byæ trudne. A kiedy ju¿ bêdziemy mieæ ofiarê, z³o¿ymy jej propozycjê nie do odrzucenia. Jednorazow¹, o ograniczonym czasie wa¿noœci, ofertê targu z gwarantowan¹ satysfakcj¹.
Zauwa¿y³em, ¿e wymienia spojrzenia ze Schneiderem. Mo¿e po prostu chwilowe wspomnienia sprawi³y, ¿e na niego popatrzy³a.
– Nawet jeœli bêdzie ma³a i g³odna, Kovacs, nadal mówisz o graczu korporacyjnym. – Utkwi³a we mnie spojrzenie. – Planetarne bogactwo. A morderstwo i programy do wirtualnych przes³uchañ nie s¹ zbyt kosztowne. Jak proponujesz wykluczyæ tê opcjê?
– To proste. Wystraszymy ich.
– Chcesz ich wystraszyæ? – Przygl¹da³a mi siê przez chwilê, a potem wbrew sobie rozeœmia³a siê cicho. – Kovacs, powinni ciê nagraæ na dysku. Stanowisz idealn¹ rozrywkê rekonwalescencyjn¹. No wiêc oœwieæ mnie. Chcesz wystraszyæ szefów korporacji. Czym? Morderczymi pacynkami?
Pozwoli³em, by na moich ustach pojawi³ siê uœmiech.
– Czymœ w tym rodzaju.

