Brendol pokręcił z odrazą głową, jakby chciał usunąć z pa
mięci słowa wierszyka.
– Makabra.
– Nie znamy tego słowa. Jednak w twoich ustach brzmi
ono jak coś złego. Jakbyśmy mieli wybór, by być kimś
innym, niż jesteśmy. Takie jest nasze życie. Właśnie tak moi lu
dzie rosną w siłę. – Phasma położyła dłoń na ramieniu Gosty
i dziewczyna aż pokraśniała z dumy. – Nawet nasze dzieci
potrafią walczyć za klan. Dorastamy świadomi, jak ciężkie
będzie życie na Parnassosie i czego się od nas oczekuje. Nie
żałujemy słabszych.
– Chcesz powiedzieć, że ten człowiek, którego dziś straci
liśmy, mężczyzna, którego wybrałaś i szkoliłaś, był słaby? –
spytał Brendol, jakby to był jakiś test.
Phasma podeszła do niego, zatrzymując się odrobinę zbyt
blisko, by czuł się komfortowo.
– Carr był silny i dobrze go wyszkoliłam. Miał jednak pe
cha i nie ma go już wśród nas. Ci, którzy przetrwali, muszą
iść dalej.
Brendol uśmiechnął się, jakby jej słowa go zadowoliły, jed
nak Siv nie miała pojęcia, dlaczego.
– Gdybym tylko miał komunikator… – westchnął Hux. –
Te wasze slogany świetnie sprawdziłyby się w naszym pro
gramie.
– Programie?
Siv skończyła nakładanie maści i zsunęła rękaw z powro
tem na przedramię. Przywódca z gwiazd kiwnął jej głową
w niemym podziękowaniu, wstał i ruszył przed siebie, splótł
szy dłonie za plecami. Widząc to, Phasma dała znak swoim
wojownikom i dogoniła go. Reszta pospieszyła za nimi.
Siv cieszyła się, że nie oczekiwano od niej ekstrahowania
esencji życiowej z tych wstrętnych kundli. Chociaż były silne
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i szybkie, sprawiały wrażenie chorych i… złych. Bała się, że
ekstrakt mógłby zawierać jakieś zarazki, które wywołałyby
paskudne bulwy i brodawki. Gdy Torben podjął z ziemi sznu
ry sań, wraz z Siv narzucili sobie szybsze tempo, żeby do
gonić resztę grupy i posłuchać, o czym rozmawiają Phasma
i Brendol.
– Mam w Najwyższym Porządku specjalne zadanie – mó
wił ten ostatni. – Moja ranga generała jest bardzo podobna
do twojego stanowiska pośród twego ludu. Jestem przywódcą.
Moim głównym obowiązkiem jest ustalanie programu szko
leniowego dla młodych wojowników i uczenie ich, jak wal
czyć, przy jednoczesnym wyjaśnianiu, dlaczego to robimy.
Jak zapewne się domyślasz, obejmuje on nie tylko ćwicze
nia fizyczne, którymi zajmują się młodsi i sprawniejsi ofice
rowie, ale też program nauczania. Mamy… powiedzenia
podobne do waszej rymowanki o ranach, a także pieśni, his
torie i przypowieści, których używamy, aby wpajać nasze
wartości i przekonania wojownikom, od najmłodszych lat.
Efektem jest… cóż, sama miałaś okazję zobaczyć. – Bren
dol wskazał swoich trzech żołnierzy. – Najlepsi wojownicy
w galaktyce, wyszkoleni, aby wypełniać moje rozkazy bez
szemrania, korzystać z rozlicznej broni i sprzętu, a także ra
dzić sobie w każdych niemal warunkach. Muszą umieć szyb
ko myśleć i błyskawicznie reagować, niezależnie od sytuacji.
Mam wrażenie, że to zadanie, do którego ty, Phasmo, możesz
mieć szczególne kwalifikacje…
Phasma parsknęła, niewzruszona jego komplementem.
– Twierdzisz, że wychowujecie najlepszych wojowników
w galaktyce? Chciałabym zobaczyć pewnego dnia, jak po
radziliby sobie w walce z moimi. Życie takie jak nasze uczy
determinacji, siły charakteru, której nie można zaszczepić po
uczającymi piosenkami.
I
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Brendol pokiwał głową z lekkim rozbawieniem.
– Nie mogę się doczekać, aż opowiesz mi o swoich strate
giach i sposobach ich wykorzystania w, powiedzmy, kontro
lowanym środowisku. Być może pewnego dnia usiądziemy
wspólnie i będziemy patrzeć, jak twoi wojownicy szkolą mo
ich, w idealnych warunkach. Sądzę, że nasze koszary szko
leniowe na pokładzie „Finalizera” zrobią na tobie wrażenie.
Trudno było coś wyczytać z twarzy Phasmy, skrytej pod
maską.
– To z pewnością będzie bardzo pouczające – odparła dy
plomatycznie, idealnie naśladując akcent i intonację Brendola.
Na dźwięk jej słów po kręgosłupie Siv przebiegł zimny
dreszcz.
Szli przez równinę, dopóki słońce nie zaczęło zachodzić,
a powietrze nie stało się ciężkie i zimne. Okolica wyglądała
tak samo niezależnie od kierunku, w którym spojrzeli: bez
miar piachu i żadnej kryjówki. Będą odsłonięci i narażeni na
atak – wszystko jedno, gdzie rozbiją obozowisko na noc.
– Odpoczniemy tutaj – zakomenderowała Phasma, zatrzy
mując się w miejscu nieróżniącym się pod żadnym względem
od innych. – Wojownicy będą pełnili kolejno wartę. O wscho
dzie słońca wyruszymy w dalszą drogę. Wezmę pierwszą
wachtę.
Jej ludzie potwierdzili przyjęcie rozkazu kiwnięciami gło
wy, podobnie jak żołnierze – oczywiście, po uprzedniej kon
sultacji z Brendolem. Ich przywódca został zwolniony z obo
wiązku pełnienia straży, jednak Siv nie była pewna, czy to
dlatego, że nie wydawał się zbyt biegły w sztuce walki, czy
może dlatego, że Phasma uznawała go za wyższego rangą,
kogoś, komu nie przystoi podobne zadanie. W Scyre Keldo
nigdy nie podejmował się pełnienia straży – z obu tych po
wodów. Jednak kwestionowanie hierarchii nie należało do
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kompetencji Siv. Oczekiwano od niej wyłącznie leczenia ran
oraz dysponowania wodą i balsamem. Gosta w normalnych
okolicznościach zbierałaby przez cały dzień drewno, zaś po
zachodzie słońca rozpaliłaby ognisko, jednak tutaj, pośród
piasków, nie było drewna, które mogłaby zgromadzić – nic,
co nadawałoby się do spalenia.
Chociaż Scyre było samotnym i groźnym miejscem, Siv
nigdy nie czuła się bardziej nieszczęśliwa i niepewna niż tu,
na pustyni. Jej szatami targał silny wiatr, szarpiąc każdy luź
ny skraj materiału i ciskając piaskiem tak wściekle, że jeść
można było tylko, wsuwając suszone mięso i morskie wa
rzywa wprost pod maskę. To była paskudna noc. Wszyscy
spali czujnie, kręcąc się i wiercąc pośród piachu, budząc co
chwila pod szarym całunem, aby strząsnąć z siebie pył i spró
bować znaleźć wygodniejszą pozycję. Na próżno. Scyreanie
byli przyzwyczajeni do spania w hamakach – samotnie lub
z zaufanymi towarzyszami, jednak gdy temperatura zaczęła
mocno spadać, przytulali się do siebie, na wpół śpiący, aby się
ogrzać. Siv ucieszyła się, gdy nadeszła jej kolej na pełnienie
warty i Torben ją obudził, bo sen nie przynosił odpoczynku
ani pokrzepienia.
Spędziła swoją wachtę czujnie, rozglądając się w gęstym
mroku w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak niebezpieczeń
stwa. Było ciemno, choć oko wykol – chmury piachu prze
słaniały gwiazdy, pochłaniając niemal cały ich blask. Jedy
nym dźwiękiem było potępieńcze wycie wiatru oraz miękki
szum osypującego się piasku. Wokół pachniało minerałami
i potem, bo w ciągu dnia Scyreanie spocili się obficie pod
warstwami ubrania, które przesiąkły kwaśnym odorem nie
mytego, oblepionego piaskiem ciała. Nawet pomimo mas
ki drobinki piasku kąsały wargi Siv, a gdy rozdrażniło ją to
tak mocno, że je oblizała, zazgrzytały nieprzyjemnie między
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zębami. W porównaniu z panującymi tu warunkami Scyre
wydawało się rajem. Na cokolwiek Phasma liczyła ze strony
Brendola Huxa po odnalezieniu jego statku, Siv mogła tylko
głęboko wierzyć, że będzie to warte całego ich cierpienia…
i utraty Carra.
Gdy minęła godzina, poszła obudzić żołnierzy, bo po Scy
reanach przyszła pora ich warty. Jej oczy przyzwyczaiły się już
do skąpego światła, więc kiedy zbliżyła się do śpiących sztur
mowców, wybrała tego leżącego najbliżej niej i ostrożnie do
tknęła osłoniętego pancerzem ramienia.
– Już czas! – szepnęła; żołnierz błyskawicznie złapał ją za
rękę i wykręcił tak mocno, że niemal pękły jej kości nadgarstka.
Nie krzyknęła jednak.
– Jestem po twojej stronie – szepnęła tylko.
Szturmowiec poderwał się z ziemi, a gniewny grymas wy
krzywiający jego twarz zmienił się natychmiast w wyraz za
kłopotania.
– Wybacz! – bąknął. – Wiesz, szkolenie… – mówił cicho,
niewyraźnie, głosem pozbawionym idealnego akcentu Bren
dola.
– Nic się nie stało – zapewniła go. – Wszyscy jesteśmy
podminowani.
– Przejmę wartę.
– Bądź silny – powiedziała Siv. Na widok jego podniesio
nych pytająco brwi wyjaśniła: – Tak mówimy, gdy zmienia
my wachtę.
– Pełnicie straż każdej nocy?
– Oczywiście. Zarówno w obozowisku, jak i na stanowi
skach strażniczych w terenie.
Szturmowiec pokręcił głową.
– Im dłużej tu jestem, tym bardziej przytulne wydają mi
się koszary na pokładzie „Finalizera”.
IV
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Siv kiwnęła głową i położyła się, przysuwając do Torbena
i wspierając głowę o zapiaszczony rękaw szaty. Jej towarzysz
leżał na boku; wierciła się przez chwilę, dopóki jej plecy nie
dotknęły jego ramienia. Wówczas wyciągnął rękę i przyciąg
nął ją bliżej do swojego ciepłego ciała. Oboje westchnęli z za
skoczeniem i ulgą. Pomimo wszystkich niewygód związanych
z wszechobecnym piaskiem to doznanie było dziwnie nowe
i miłe – jakże odmienne od napierania na siebie ciał w niesta
bilnym hamaku zwisającym nad morską tonią. W umyśle Siv
rozbłysły na krótką chwilę wspomnienia Kelda i Carra, cho
ciaż Scyreanie nie opłakiwali w ten sposób osób utraconych
ani zmarłych. Roztrząsanie przeszłości narażało tu i teraz jej
lud. Dobrze się jednak stało, że zanim zasnęła, poświęciła tę
chwilę na zadumę, bo w ciszy i bezruchu nocy nagle usłysza
ła coś dziwnego.
Zamarła, wstrzymując oddech i starając się wyostrzyć zmys
ły, spenetrować nimi ciszę i mrok. Nim jednak zdołała zapy
tać pełniącego wartę żołnierza, czy on także to słyszał, oślepiło
ją najjaśniejsze światło, jakie kiedykolwiek w życiu widziała.
– Atak! – krzyknęła, sięgając po swoje kosy i próbując się
wyswobodzić spod ciężaru ramienia Torbena.
– Generale! Żołnierze! – zawtórował jej strażnik.
Wszyscy natychmiast się przebudzili, zrywając się na rów
ne nogi z bronią w pogotowiu. Żołnierze nie zaczęli jednak
strzelać, a Scyreanie nie widzieli, kogo atakować. Stali tak
więc, czekając, gotowi do walki… która się nie rozpoczęła.
Obóz był skąpany w ostrym świetle, a gdy ich oczy zaczęły
się do niego przyzwyczajać, Siv spostrzegła, że nie otaczają
ich jaszczury z saniami i ich właściciele ani skórowilki. To nie
był nawet człowiek…
Gdy dotarło do niej, że patrzy na kredowobiałego droida, kosy
wypadły jej z dłoni. Robot różnił się od tego, który towarzyszył
V
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Brendolowi Huxowi. Był nieco niższy od Siv, o prymitywnej
budowie chudego ciała. Wydawał się nieuzbrojony – wypo
sażony jedynie w skrzynkę emitującą oślepiający blask.
– Nasze modlitwy zostały wysłuchane! – powiedział mono
tonnym głosem, w którym jakimś cudem słychać było pod
ekscytowanie. – Chwała niech będzie stwórcom! Mam na
dzieję, że pójdziecie ze mną. Czekaliśmy na was tak długo!
– Generale Hux? Co robimy? – spytała Phasma.
Gdy jednak obejrzeli się na Brendola, spostrzegli, że jako
jedyny wciąż leży na piasku. Był nieprzytomny i nie ruszał się,
rozpalony od gorączki, a gdy Siv zerknęła na jego rękę, zoba
czyła, że jest z nią bardzo źle. Na tym etapie nawet amputacja
nie mogła mu już pomóc.
Brendol Hux umierał.
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ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY

NA PARNASSOSIE,
10 LAT WCZEŚNIEJ

– NIE ZDOŁAM MU POMÓC – POWIEDZIAŁA SIV. – Ma żaro

gorączkę. Jest za późno.
– Och, jej! – zawołał droid. – To rzeczywiście nie wygląda
zbyt dobrze. Na szczęście nasze ambulatorium jest świetnie
zaopatrzone i z chęcią zaordynujemy stosowne antybiotyki.
Phasma podeszła do droida z toporem i włócznią w po
gotowiu. Towarzyszyli jej szturmowcy, z blasterami gotowy
mi do strzału.
– Kim jesteś i co tu robisz? – warknęła.
Droid pochylił mechaniczną głowę i spojrzał na nią.
– Jestem Teebeethree z Con Star Mining Corporation.
Skoro wasz towarzysz jest obecnie umierający, może mogli
byśmy kontynuować tę dyskusję po drodze do naszej stacji?
To niedaleko.
Siv sprawdziła puls Brendola – był nierówny.
– Potrzebujemy pomocy – orzekła. – Torben?
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