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Kosmiczny ocean 
 
  Podróż Argos trwała już blisko siedem lat. Siedem lat, spędzonych w zamkniętej 
puszce wykonanej z unikalnego, produkowanego tylko w Polsce metalu- slavinium,  
pędzącej z prędkością wielokrotnie większą od prędkości światła, miało destruktywny 
wpływ na psychikę każdego z dwudziestu załogantów tego niezwykłego pojazdu. 
Fakt, że na pokładzie nie znajdowała się kropla alkoholu, a poza bardzo silnymi 
lekami, nie było  też środków psychoaktywnych, miał uniemożliwić członkom 
ekspedycji uzewnętrznianie owej paranoi. Poza tym nie bez powodu na pokładzie 
było aż czterech psychologów.  
Kapitan statku, Ryszard Wójcicki doskonale zdawał sobie sprawę z przeciążeń 
psychologicznych. Niemniej nie miał zamiaru się nimi przejmować, zwłaszcza tego 
dnia. Dnia, który przypadał średnio co trzy miesiące i wywoływał u załogi radosne 
podniecenie. W końcu dla takich dni podróżowali. 
   Argos był jednym z tysięcy okrętów powstałych w roku dwa tysiące czterysta 
siedemnastym, roku odkrycia na księżycu imponujących złoży metalu nazwanego 
teslitem. Nazwa nie była przypadkowa- pierwsze osady tego metalu znaleziono na 
zwłokach sławnego uczonego, który stworzył przypadkowo ten związek podczas 
jakiegoś eksperymentu.  
Teslit umiał zaginać czas i przestrzeń, pozwalał pokonywać rzeczywistość z 
prędkością milionów kilometrów na sekundę. Ogółem umożliwił ludzkości rozwój 
gatunku i opanowanie okolicznych planet. Dla przeludnionej ziemi zdobycie innych 
układów było wybawieniem. Setki wysłanych statków miało jeden cel- dotrzeć do 
planet, gwiazd i innych ciał niebieskich, mogących posiadać warunki nadające się do 
zamieszkania czy choćby interesujące złoża geologiczne i biologiczne. Pod kątem 
zainteresowań były nawet osobliwości fizyczne.  
    Dzisiaj weszli w zasięg pola grawitacyjnego ogromnej gwiazdy, w rdzeniu której 
dochodziło do bardzo niezwykłego zagięcia czasoprzestrzeni. Oznaczało to, że 
niebawem będą mogli zbadać planetę krążącą w odległości pół godziny świetlnej od 
gwiazdy. Niemniej już sama gwiazda była zjawiskiem fascynującym. Tak zwane 
,,brzemienne gwiazdy’’ odkryto w dwudziestym trzecim wieku. Były to wielkie ciała 
niebieskie, we wnętrzu których znajdowały się czarne dziury lub zagięcia 
czasoprzestrzeni. Niesamowicie rzadkie zjawisko występujące głównie w ścisłym 
jądrze galaktyk. 
Ryszard wstał i się przeciągnął. Jego kajuta tonęła w mroku. Okna  zakryto 
potężnymi panelami z grubej na centymetr warstwy slavinium. Jedynym 
rozjaśnieniem, pozwalającym dostrzec cienie rzucane przez fotele, stoły i łóżka było 
kilkanaście diod osadzonych w narożnikach, których ostre, blade światło tworzyło 
dziwaczne wrażenie cieni, kładących się na wszystkie wypukłe konstrukcje w pokoju. 
Ryszard musnął okno. Były to w istocie dwa płaty przejrzystej stali, miedzy którymi 
znajdowała się wysuwana płyta ze slavinium. 
-Zsunąć zasłonę- zakomenderował. 
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Usłyszał chrzęst. Trwał on jednak ledwo dwie sekundy, bo potem płyty bezszelestnie 
się ukryły, ujawniając cały okoliczny kosmos. Nie było widać znanych mu z Ziemi 
konstelacji. Oczywiście, kurs w Akademii Kosmicznej zakładał rozpoznawanie 
wszystkich konstelacji na wszystkich szlakach w dominium ludzkości. Poznawał trzy 
podstawowe gwiazdozbiory dla tego sektora: Miecznika, Łabędzia i Serce.  
Centralne miejsce zajmowała gigantyczna, masywna gwiazda. Nie oślepiała, tylko 
delikatnie się żarzyła, wysyłając większość energii jako ciepło. Korona plazmatyczna 
słońca była bladoszara i odchodziła daleko od powierzchni. W jednym miejscu 
znajdowało się dziwaczne, mroczne zagięcie. Dookoła orbitowała trzy razy większa 
od Ziemi planeta owinięta kokonem bladożółtych chmur. Otaczał ją tylko pas 
odłamków, które zdawały się być szare. 
   Argos widocznie zmniejszył prędkość, kiedy wszedł w okolice gwiazdy do 
podświetlnej. Podróż z prędkością trzystu tysięcy na sekundę w pobliżu gwiazd, 
planet i asteroid była niebezpieczna. Rozbicie się o niego to  tragedia nawet dla 
takiego, ważącego tysiące ton, tytana jak Argus. A Ryszard nie był dowódcą 
największego z okrętów. Największy pojazd rozmiarów małego miasta-SS Arizona- 
mieścił dwadzieścia pięć tysięcy ludzi różnych ras. Od blisko dwóch lat zasiedlali oni 
księżyc pewnej planety, budując na nim pierwszą kolonię.  
Z tego, co wiedział Ryszard aktualnie, było tam ponad trzydzieści tysięcy 
mieszkańców. Podszedł do drzwi i przejrzał się w polerowanym na błysk metalu. 
Przystojną, ale wyjątkowo ostrą, wyrazistą twarz przecinała siwa blizna, szare oczy 
jaśniały pod posiwiałą grzywą dawniej ciemnych włosów. Brodę przycięto niedbale. 
Poza tym Ryszard był dość chudy i niski, więc można byłoby go wziąć za włóczęgę, 
gdyby nie ciasny, opinający go czarny mundur ozdobiony na piersi schematem 
układu słonecznego-symbolem floty. Na lewym przedramieniu miał jedenaście 
pasków z białego sztucznego tworzywa. Dotknął drzwi przedramieniem, sprawiając, 
że zapłonęły jaskrawoczerwono i się rozsunęły.  
   Wszedł do ok. Po pięciu minutach dotarł do kantyny. Był to niewielki pokój, pełen 
stołów i krzeseł z ladą połączoną z kuchnią. Usiadł przy stole oficerskim. Poza nim 
na pokładzie znajdowało się trzech oficerów Polskiej Floty Kosmicznej. Niski, krępy, 
bucowaty Marian Rzepski, który nosił sumiastego wąsa i był całkowicie łysy. To 
pierwszy oficer- major, zaznajomiony z władaniem ciężkim karabinem plazmowym, 
będącym najbardziej interesującym elementem wyposażenia statku. Drugi oficer to 
kobieta. Wysoka brunetka z ogromnymi, kasztanowymi oczami. Miała ciemną cerę, 
co było cudem wobec oświetlenia Argosa. Stanowiła obiekt zainteresowania męskiej 
części załogi.  Jej piękne ciało opinał  elegancki czerwony kombinezon, który 
oznaczał, że należała do sekcji naukowej. Otóż Edyta Szkopień była doktorem 
biologii oraz fizyki i wyruszyła na Argos w wieku siedemnastu lat, mając już na koncie 
odkrycia naukowe. W środowisku uznawano ją za wybitnie inteligentną, a po cichu 
wiele osób uważało ją za owoc szczególnie udanej manipulacji DNA. Porucznik 
Angus Shirckley był jedynym nie-Polakiem na pokładzie. Wyglądał na około 
dwadzieścia lat, mierzył metr osiemdziesiąt i przypominał anorektyka. Przez jego 
papierowo białą skórę prześwitywały  fioletowe żyłki. Oczy miały identyczny kolor. 
Krótkie włosy były koloru zieleni.   
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Angus uchodził za najbardziej fascynującą osobę na statku. Urodził się w Anglii około 
stu lat temu. Był wybitnym genetykiem, cierpiącym na nieuleczalną chorobę rozpadu 
białek kostnych. Kiedyś próbował eksperymentować z odwróceniem tego procesu. 
Niestety, wyszło jak wyszło, czyli udało się, ale w efekcie stał się nieśmiertelny i 
niemożliwy do zabicia. Niestety znaczyło w tym wypadku tyle, że samemu 
Shirckley’owi to się nie podobało. Potem MI-5 próbowało go złapać i pociąć na 
kawałki, ale cwaniak uciekł do Lechii, będącej w stanie wojny z paktem Atlantyku 
Północno-Wschodniego i tam dostał azyl. Aktualnie pełnił funkcję pilota. 
-Angus, nie na mostek?- zapytał Ryszard. 
Anglik spojrzał na niego trochę nieprzytomnie. 
-Nie. Przekazałem koordynację nad programem pilotażowym sierżantowi 
Kowalskiemu. 
-Radzę ci zaraz wracać na mostek. Niedługo podchodzimy do ślizgu nad planetą-
powiedziawszy to, Rysiek westchnął. 
Westchnął, bo ślizgiem nazywano bardzo ryzykowany manewr przelotu 
kilkudziesięciu kilometrów nad powierzchnią planety. Była to procedura bardzo 
trudna. Wykonać ją mógł tylko potężny komputer, niemniej kontrolowany przez 
człowieka. Okręt, który poruszał się z prędkością bliską prędkości światła, musiał 
zachowywać najwyższą precyzję lotu przy jakimkolwiek zbliżaniu się do planet. 
-Faktycznie… 
-Zjedz z nami Rysiek- Marian mruknął, pijąc roztwór jakiegoś magnezu czy innych 
substancji mineralnych. 
-A co dziś do jedzenia? 
-Meksykański zestaw, czyli paćka kukurydziana z fasolą, papryką i kurczakiem-  
powiedziała Edyta, gładząc się po brzuchu wyraźnie zadowolona. 
-Może i bym się skusił… 
-Zjedz Rysiu, ślizg dopiero za piętnaście minut, z twoim tempem to zmieciesz i trzy 
miski w tym czasie. 
-Czemu nie… 
Kiedy robot-kelner to usłyszał, momentalnie podjechał na gąsienicach swoim 
beczułkowatym korpusem z patykowatymi rączkami i podał Ryszardowi tacę, na 
której była miska wykonana z białej, lśniącej ceramiki, pełna owej paćki. 
   Kiedy połowa zawartości miski została zjedzona i Ryszard zaczął odczuwać 
złożone reakcje chemiczne syntetycznego jedzenia, momentalnie uruchomił się 
błękitny kod alarmowy. Jarzeniówki zaczęły cyklicznie błyskać i gasnąć, przez 
głośniki biegł drżący głos sierżanta Kowalskiego, wzywający pierwszego pilota na 
mostek, aby przygotował się do ślizgu. 
Było to blisko dziesięć minut wcześniej niż planowano. W standardowym kursie coś 
takiego byłoby nie do pomyślenia- czas i trasę odmierzały najpotężniejsze dostępne 
ludziom komputery, ale to nie był standardowy kurs. Wokół ,,gwiazd brzemiennych’’ 
bardzo często występowały zagięcia czasoprzestrzeni, które w skrajnych wypadkach 
mogły objąć całą gwiazdę i uniemożliwić zbliżenie się na odległość mniejszą niż kilka 
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minut świetlnych. Tutaj było to po prostu zwyczajne zagięcie, które skróciło ich 
podróż o kilkanaście milionów kilometrów. 
-Oj, Angus, chodźmy na mostek- westchnął Ryszard, wstając od stołu. 
-Idę z wami- burknął Marian. 
Mostek był naprawdę elegancko urządzonym pomieszczeniem. Potężny, wysunięty 
,,łepek” znajdował się między dwoma ogromnymi kolumnami napędowymi 
odpowiedzialnymi za pozycję okrętu. Był całkowicie przeszklony, z wyjątkiem podłogi, 
a centralne miejsce zajmowała tam platforma, na którą prowadziły drzwi. Z owej 
platformy biegły dwie linie schodów. Na podwyższonej części znajdowały się okręgi 
szklanych ekranów i okrągły szklany stół pokryty polami holograficznymi. Na niższej 
części mostka znajdowało się kilkanaście konsoli do sterowania ogniem i innymi 
elementami Argos. Z kolei centralnie przed szybą umieszczone zostały dwa potężne, 
wsuwane do specjalnych kapsuł fotele, z których sterowano ręcznie. Kowalski- młody 
energiczny sierżant w bladoniebieskim kombinezonie- miotał się po podwyższeniu, 
wydając rozkazy oprogramowaniu i jednocześnie wnikliwie, obserwując wszystkie 
wykresy rozkładające się na ekranach. Przez podróż na Argos jego blond włosy 
wyraźnie posiwiały, a opalona przed wyjazdem skóra chorobliwie pobladła. 
-Witajcie, sierżancie Kowalski- skinął głową Ryszard w kierunku podoficera. 
-Witajcie kapitanie. Czy doktor Szkopień przyszła? 
-A po co ci ona? 
-Potrzebny mi jest dobry fizyk, bo wydarzyła się rzecz, której nie ogarniam ani ja, ani 
oprogramowanie pokładowe. 
-O co chodzi? 
-W chwili, w której wstąpiliśmy w zagięcie, poza rzecz jasna zwyczajowym 
zdesynchronizowaniem systemu komunikacji, doszło do momentalnego wzrostu 
energii okrętu przy jednoczesnym spadku energii promieniowania w otoczeniu. 
Potem ta tendencja się odwróciła, wywołując poważne uszkodzenia w układzie 
elektrycznym. Takie rzeczy nie zdarzają się naturalnie. Można je wykonać za 
pomocą naszej technologii, ale w skali mikroskopijnej. Objęcie w ten sposób całego 
okrętu zdecydowanie przekracza nasze możliwości energetyczne. Albo to jakieś 
nieznane nam zjawisko, mające źródło w zagięciu, albo mamy do czynienia z 
techniką dużo bardziej zaawansowaną od naszej. 
-Poważne uszkodzenia elektryki?! Nie trzeba dokonać napraw?- wskazał na 
roziskrzone neonową żółcią ekrany Marian. 
-Właśnie tak, panie majorze, dlatego nie możemy przeprowadzić ślizgu. Tylko 
lądowanie na tej planecie. 
-Hmmm… Wyzwólcie wiązki laserowe, zbadajcie strukturę tej planety. 
-Polecenie przyjęte- mruknął komputer. Po chwili spod mostka wytrysnęły białe 
promienie. Po kilkunastu sekundach wróciły, pełne informacji. 
-Struktura atmosfery: Górne warstwy to gęsty, częściowo zestalony gaz, reszta jest 
rzadka, wysoka wilgotność, nie nadaje się do oddychania. Średnia temperatura -
dwadzieścia dwa stopnie. Namierzono około siedemdziesięciu kilometrów 
kwadratowych z powietrzem o właściwościach podobnych do ziemskiej. 
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-Trzynaście procent- skały, porowate, nieznany minerał. Występują złoża metali 
rzadkich i nieliczne osady materii egzotycznej. Całą resztę pokrywa plazmatyczny 
ocean wykazujący cechy organiczne, temperatura około czterdziestu jeden stopni. 
Duża aktywność elektryczna i chemiczna. Nieliczne, rzadkie struktury 
przypominające celowe budowle. 
-To mamy Solaris... 
-Co? 
-Taka książka sprzed czterystu lat, nie czytaliście, Marian? 
-Nie. 
-Mniejsza z tym… Angus, będziesz nam teraz niezwykle potrzebny. Musisz podejść 
do lądowania w komorze aktywizacyjnej. 
-Koniecznie? 
-Tak, ściągnąć androidy asystujące. 
Angus zaczął się rozbierać. Rysiek mu bardzo współczuł. Komorę aktywizacyjną 
zbudowano specjalnie dla niego, bo się nie starzał, więc mógł z niej korzystać bez 
długotrwałej szkody dla zdrowia. Do jego organizmu wtłaczano absurdalną ilość 
ekstradylatyminu- syntetycznej substancji, która podnosiła aktywność organizmu 
blisko tysiąc razy. Aby Angus nie padł na miejscu, były setki systemów 
kontrolujących organizm, podtrzymujących życie za pomocą chemii i specjalnego 
promieniowania zmniejszających przeciążenia dla organów. Jego nerwy spięto z 
systemem kierowania. Takie przyspieszenie umożliwiało mu całkiem spokojne i 
precyzyjne kierowanie statkiem, pędzącym dziesiątki kilometrów na sekundę oraz 
było potrzebne przy co bardziej precyzyjnych lotach. Niemniej skomplikowaną, 
medyczną operację podpięcia mogły wykonywać tylko androidy. 
-Nawigacja, obierzcie pole lądowania- wydawał komendy Angus- przygotujcie je do 
kontaktu z moim układem nerwowym i przerzutu do mózgu. 
-Zrozumiano. Obrano równinę: współrzędne -sto siedemnaście stopni szerokości 
północnej i dwanaście- długości wschodniej. Dokładne dane w bazie komputerowej. 
-Świetnie.  
    Angus zszedł z platformy do niższej części mostka. Ryszard za nim. Teraz ujrzeli, 
co kryło się dokładnie pod platformą. Za potężnymi, kilkucentymetrowymi drzwiami 
ze slavinium znajdowała się ogromna ilość aparatury medycznej. Kapitan okrętu 
przyjrzał się ciału Angusa. Znajdowała się na nim mnogość dziwacznych zagłębień- 
jakby ktoś wbijał i wyciągał z gliny jakieś ostrza. Ohyda. Po chwili na mostku pojawił 
się główny android medyczny. Miał napiętą, metaliczną skórę, płonące żółcią oczy i 
niebieski fartuch. 
-Inicjować podłączenie?- Jego głos był trochę zbyt dźwięczny, sylaby trochę za 
mocno rozdzielał, ale mówił prawie jak człowiek. 
-Tak- powiedział Angus. Drzwi ze slavinium rozsunęły się. Buchnął obłok białego, 
gwałtownie rozprężonego gazu. Anglik powoli wszedł do środka. Android się zbliżył i 
zaczął odbezpieczać kabelki zwieńczone dziwacznymi wtyczkami. Zaczął wtykać je 
w otwory w ciele Angusa. Potem były już z grubsza niezbyt interesujące rzeczy. 
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Podłączenie maski tlenowej, ustawienie emiterów miękkiego promieniowania zostały 
zakończone- pilota zamknięto i na nowo wtłoczono specjalny gaz.  
   Podczas operacji zbliżyli się bardziej do planety. Teraz dotarcie do atmosfery było 
kwestią niecałej minuty. Minuty, przez którą głośniki puszczały tylko nerwowy oddech 
i puls Angusa. Android, kierujący operacją przy potężnym komputerze, skinął głową. 
-Aparatura podtrzymująca życie włączona. Można rozpocząć aktywizację. 
Po kilkudziesięciu sekundach dotarli do wierzchnich warstw atmosfery. Usłyszeli 
chrzęst, gdy przeładowane osłony elektronowe starły się ze zmrożonym gazem. 
Substancja momentalnie sublimowała, wydzielając dziesiątki metrów sześciennych 
gazu, który marzł, gdy tylko wzniósł się na kilkadziesiąt metrów. Wtedy też doszło do 
aktywizacji.  
    Mimo iż okręt znacznie zwolnił, kierowanie nim przez człowieka, tuż przy 
powierzchni nieznanej planety o gęstej atmosferze, wymagało nadludzkich mocy 
mentalnych. Mocy, które właśnie w tej chwili posiadał Angus. W ciągu ułamka 
sekundy jego oddech zmienił się w jednolity szum, puls był teraz szmerem złożonym 
z tysięcy, błyskawicznie pulsujących uderzeń serca. Okręt momentalnie stracił 
mechaniczną, rzemieślniczą precyzję, z jaką działał automatyczny pilot. Nabrał 
trochę rwącej, ale finezyjnej i artystycznej sztuki lotu Angusa. Delikatnie i płynnie 
zmieniał kąt lotu- nie walili już prostopadle do podłoża, tylko trochę zmienili kurs. Dla 
oficerów dostosowanych do prędkości setek tysięcy kilometrów na sekundę, podróż 
w gęstej, lepkiej atmosferze, znacznie spowalniającej lot była najspokojniejszą 
rzeczą na świecie. Po około dwóch minutach lotu Angusowi udało się dotrzeć do 
miejsca lądowania. Momentalnie się zatrzymali i zawiśli około dwadziestu kilometrów 
nad skałą. 
Powoli oddech Angusa zaczął dochodzić do normy, zrobił się cięższy. Fala druga. Do 
jego organizmu wprowadzono anherytyl, który zwolnił akcję życiową do prędkości 
standardowej. Kolumny napędowe okręciły się do pionu, a Argos powoli zmierzał ku 
ziemi. W chwili uderzenia cały okręt się zatrząsł, nóżki wydały donośny chrzęst, ale 
skała- choć zapadła się kilkanaście centymetrów, co wynikało z ekranów- wytrzymała 
nacisk kilku tysięcy ton.  
Kopuła w ułamku sekundy się zdekompresowała, gaz wytrysnął. Angus oderwał od 
siebie wszystkie łącza i maski gazowe. Android błyskawicznie podbiegł odczepić 
wszelkiego typu emitery promieniowania i ostrza wbite w skórę. Angus wyglądał jak 
potwór. Wyłupiaste oczy, napięta skóra, napuchnięte żyły, cały lepki od potu. Robot 
wziął go na ręce i zaniósł na oddział medyczny. 
       Od lądowania minęła godzina. Wysłane organiczne, białkowe sondy oparte na 
ludzkim DNA, reagowały z otoczeniem, tworząc unikalne odczyny interpretowane 
przez specjalne struktury zbudowane jakby nie patrzeć w ten sam sposób.  
Ryszard na czele niewielkiej brygady ekspedycyjnej stał już w hangarze. Hangar miał 
powierzchnię boiska piłkarskiego, ale był ciasno zapchany przez ogromną ilość 
sprzętu. Cztery łaziki, sześć egzoszkieletów i dwa niewielkie statki orbitalne, 
mieszczące do czterech osób. Ponadto mnóstwo zakonserwowanych robotów, które 
mogły zostać uruchomione tylko w specjalnych warunkach. Boczna klapa powoli, 
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monumentalnie się odsunęła. Ryszard, idący na czele czteroosobowej ekspedycji, 
postawił pierwszy krok w kierunku mrocznej szpary. Było ciężko. Bardzo ciężko. 
Kombinezon ciążył, plecak i specjalną okrywę klatki piersiowej wypełniały systemy 
podtrzymywania życia, mroczna osłona oczu utrudniała widzenie. Poza tym szła z 
nimi trójka robotów. Każdy przypominał człowieka otulonego ołowianoszarą skórą. 
Nie mieli pancerzy ani ubrań. Każdy członek wyprawy miał potężny, lekki karabinek 
maszynowy, mogący rozciąć blachę z odległości nawet trzydziestu metrów. 
Po chwili byli już na zewnątrz. Nad nimi unosiła się monumentalna bryła Argos. 
Przed nimi-najbardziej obcy, dziwaczny krajobraz, jaki człowiek może sobie 
wyobrazić. Sklepienie nieba było bladożółte, a pod nimi kłębiła się mroczna mgła. 
Odległe tereny stawały się krwistoczerwone przez skład atmosfery.  Sami stali ledwo 
pół kilometra od ogromnego, przypominającego strukturą płynną galaretkę czarnego 
jak noc, lodowatego oceanu.  
Powoli zmierzali do owej mrocznej galarety. Towarzyszył im cichy szmer aparatury. 
Skały zdawały się dużo mniej interesujące niż morze. Co prawda z tylnej części 
statku właśnie wychodziła druga, mniej liczna ekipa, mająca zbadać przebieg linii  
przez skały. Były to cienkie, wiotkie organiczne struktury, przewodzące elektryczność 
i substancje chemiczne. 
Po pół godzinie uczestnicy wyprawy doszli do brzegu. Zatkało ich. Lśniące fioletem, 
masywne fale niezwykle powoli przelewały się bez żadnej reguły. Płynęły niewielkimi 
zębami do brzegu, a godząc w klify, odbijały się i jako potężne kolosy sunęły w głębię 
morza ku nieokreślonemu celowi. Najbardziej nieziemskie były jednak dziwaczne 
struktury wytryskujące z niezwykle głębokiego dna. Były to tajemnicze, kruche 
struktury, przypominające wapń. Wybijały, przebijając taflę, lub siedziały ukryte metry 
pod galaretą. Na horyzoncie, za smugami brązowego dymu widać było jeszcze 
bardziej abstrakcyjne formy. 
-Romański, słyszycie mnie? 
-Dobrze i wyraźnie. Kapitanie, stosujemy impuls elektryczny? 
-Aktywacja neuronowa? Nie wiem, jak to się skończy. Te budowle zdają się być 
tworami oceanu.  
-Myślę, że możemy w ten sposób doprowadzić albo do złożonych reakcji 
chemicznych, albo jakichś reakcji biologicznych. 
-Próbujcie- zalecił Ryszard. 
-Wykonuję rozkaz. 
Romański powoli podchodził, celując do tafli z dziwacznego, podłużnego urządzenia. 
Kiedy fala energii ugodziła powierzchnię, doszło do czegoś, czego nikt się nie 
spodziewał. Drżenia się ożywiły wielokrotnie. Wibracje stały się dzikie, nielogiczne i 
nieregularne. Klif zaczął się zapadać, ekspedycja powoli się wycofywała. Z 
powierzchni wytrysły sięgające pod niebo snopy kwasów, ocean się zdecydowanie 
podniósł, w bryle kształtowały się dziwaczne, niezdatne do opisania formy. 
Fala podeszła pod ich stopy. Jeden z młodych naukowców- ryzykując życie- wyjął 
niewielki pistolet pobierczy, wbił ostrze ssące w taflę i wciągnął do stumililitrowego 
zbiorniczka ową nieznaną substancję. 
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            Po godzinie Ryszard był już w głównym laboratorium, gdzie Edyta i kilkunastu 
innych biofizyków badało strukturę substancji, bombardując ją zróżnicowanym 
promieniowaniem i odczynnikami chemicznymi. Wynik był bardzo jednogłośny- brak 
jednoznacznego wyniku. Pod wpływem specjalnego, bardzo egzotycznego typu 
energii wyzwalały się reakcje na poziomie mechaniki kwantowej.  
Oznaczało to, iż mają do czynienia z boską istotą- organizmem na tyle 
zaawansowanym w swej ewolucyjnej podróży, że może rzeczywistość na poziomie 
cząsteczkowym zmieniać wedle swego widzimisię. Była to istota wyprzedzająca 
człowieka o miliony lat. Kto wie, czy w ogóle homo sapiens kiedykolwiek stanie się 
tak doskonałe. Niemniej okazało się, że w kontakcie z ludzkimi falami umysłowymi 
istota wysyłała fale odpowiadające, co umożliwiało nawiązanie z nią dziwacznego 
dialogu. Substancja miała nieodgadniony skład chemiczny, nie reagowała dosłownie 
z niczym, a pod mikroskopem elektronowym widoczna była tylko krwawo-brunatna 
masa niezidentyfikowanej materii miliony razy mniejszej niż można dojrzeć. Jedyną 
nadzieją na odgadnięcie składu tejże materii był wielki zderzacz hadronów w 
Genewie, zdolny na swoim aktualnym poziomie rozwoju do fizycznego rozłożenia na 
informację elektryczną materii, a także dużo bardziej prozaiczny, potężny mikroskop 
z teslitu rozlokowany w Tokijskim Instytucie Technologicznym. Jego podzespoły były 
tak potężne, że umożliwiały dojrzenie cząstek wielokrotnie krótszych od fal światła. 
Ale wysłanie próbki na Ziemię- co trwałoby siedem lat- czy nawet użycie w tym celu 
kapsuły skracającej czas podróży do miesiąca, nie miało sensu. Nie wiadomo, jak 
trwałe są związki organiczne ani czy w kontakcie z ziemskim powietrzem nie ulegną 
zniszczeniu. Była to za mała szansa, by marnować jedną z sześciu kapsuł 
zapewniających natychmiastowy kontakt z Ziemią. 
-I co teraz?- niecierpliwił się Ryszard. 
-Ja bym proponowała, żebyście polecieli gdzieś dalej od brzegu. Możliwe, że tam 
właściwości substancji są różne od tych przy brzegu. 
-Polecisz z nami? 
-Jasne. 
-Dobra. Następne wyjście jutro. 
Przed tym wyjściem jednak coś się wydarzyło. Coś, co zmusiło go do wypełznięcia z 
łóżka i pobiegnięcia do laboratorium, leżącego w drugiej części statku. Był środek 
nocy według zegara pokładowego, którego czas był zsynchronizowany z ziemskim i 
regulował czas życia załogi. W końcu przejechał swoim identyfikatorem po drzwiach 
z przyćmionego szkła i wpadł do lśniącego, śnieżnobiałego laboratorium pełnego 
skrzących się sprzętów. Edyta była w podobnym stanie, też tylko w nocnym 
kombinezonie, który u kobiet odsłaniał większość pleców i brzucha. 
-Co tu się dzieje?- miał ochotę okrasić wypowiedź przekleństwem, ale raczej nikt by 
go nie wzywał bez powodu. 
-Właśnie- Edyta widać była tu niewiele wcześniej.. 
Po chwili zdał sobie sprawę, że nie zwracał się do nieokreślonej przestrzeni, tylko do 
drobnego, przeraźliwie rozczochranego szatyna zajmującego miejsce przy potężnym 
mikroskopie. Kownacki, młody naukowiec, zdawał się być niebywale roztargniony i 
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podniecony. Przy jego stanowisku znajdował się kubek pełen dziwnej, gęstej, białej 
substancji. Ryszard poczuł koktajl proteinowy. 
-Kapitanie, właśnie dokonałem niesamowitego odkrycia-zwrócił się do Ryszarda. 
-Otóż, po dwóch godzinach od wydobycia rozpoczął się proces degeneracyjny, który 
objął blisko dwadzieścia trzy gramy substancji. Przeprowadzaliśmy dekodowanie 
informacji zawartych w komórkach nerwowych, a ich impulsy stały się chaotyczne- 
nerwowe i agonalne. Niemniej nie to było owym odkryciem. Substancja, do teraz 
całkowicie obojętna, zaczęła niebezpiecznie reagować z powietrzem, wydzielając 
gęsty dym. 
-I co z tego wynika? 
-Dopiero zmierzam do fazy zasadniczej. Otóż, krojąc tę substancję, żeby wyizolować 
zdrową jeszcze tkankę i zakonserwować, popełniłem karygodny błąd. Skalpel został 
odparzony, niemniej zapomniałem poddać go działaniu promieniowania gamma. 
-I? -dopytywał lakonicznie Ryszard. 
-Ostały się na nim prymitywne bakterie Autlecera Vulgaris. Co ciekawe uległy w 
substancji natychmiastowemu rozkładowi,…- Ryszard już wiedział, co by się stało, 
gdyby wpadł do morza- … ale wyzwolone DNA wplotło się w naturalną strukturę i z 
masy ukształtowały się w identyczne bakterie, wykazując prawie identyczne 
właściwości. Dopiero szczegółowe badanie promieniowaniem wskazało głębokie 
różnice. Okazało się, że powstała kopia tych bakterii. Wielokrotnie poprawione dzieło 
ewolucji. Cały materiał został zdezintegrowany w rdzeniu. 
- Dlaczego? 
-Bo Autlecera to drobnoustrój chorobotwórczy. Nie wiemy, czy poprawiony tak 
znacząco, nie stałby się śmiertelnie groźny. Ten ocean wykazuje właściwości 
mimiczne- dowolną zmianę kształtu przy zachowaniu cech naturalnych.  
-Rewolucja w zbrojeniówce i medycynie… 
-I we wszystkim innym. 
-I co robimy?- teraz Edyta pytała. 
-Jak to co?- zdziwił się Ryszard- Przede wszystkim nadam na Ziemię do 
Krakowskiego Uniwersytetu Genetyki stosowne informacje .Nie…, ty  nadaj. Jesteś 
naukowcem, znasz się lepiej. Wnioskuję, że po kilku tygodniach dywagacji przyślą 
natychmiastowym kursem tutaj całą flotę  naukowo-eksploracyjną. A nam pozostaje 
sprawdzić, co będzie w głębi tego morza. 
       Następnego dnia, dokładnie jedenaście godzin później, pędzili nad taflą morza 
specjalnym ślizgaczem. Był to kanciasty pojazd rozmiarów pięć na trzy i na dwa, 
który unosił się za pomocą emitowanego z podstawy promieniowania. Lecieli około 
kilkunastu metrów nad morzem, które wyglądało wyjątkowo leniwe. Edyta i Ryszard 
siedzieli na specjalnych progach, z których można było bezpośrednio zeskoczyć na 
dół. Mieli na sobie ciasne, specjalne kombinezony, wyposażone w nanosystem 
podtrzymywania życia umieszczony na wysokości karku. Do statku przytwierdzały ich 
stalowe linki. Im dalej od brzegu- a dzieliło ich blisko dwadzieścia kilometrów- tym 
bardziej leniwie i powoli poruszała się czarna tafla, tym bardziej była gładka i tym 
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mniejsze były fale. Laserowe badania struktury wykazały, że również coraz bardziej 
przypominały szkło. Twarde i monolityczne. 
-Jak myślisz, co to za ocean?- dociekała Edyta 
-Uważam, że to jakiś organizm, bardzo wysoko zaawansowany ewolucyjnie. Jakiś 
ogromny twór pozbawiony granic między komórkami. W istocie jedna komórka o 
miliardach miliardów jąder. 
-Ciekawa teoria. Bardzo ciekawa. Ja raczej sądzę, że to końcowa, zdegenerowana 
faza gatunku podobnego do nas. Gdy rozmył się wszelki indywidualizm, poza 
wspólnym umysłem pojawiło się całkowicie spójne DNA… 
Zanim dokończyła odłam zestalonego gazu runął i w czasie ułamków sekund uderzył 
w powierzchnię, krusząc się i wznosząc w górę tony kryształków. Zmiany ciśnienia 
wywołały istną burzę. Ślizgacz zawirował, stracił równowagę. Ryszard i Edyta z 
trudem złapali się powierzchni, która aż iskrzyła od kontaktu z lodem. 
    Ocknęli się po niewiadomym czasie, najpewniej paru godzinach. Pierwszą rzeczą, 
którą zrobił Ryszard, było sprawdzenie, czy kombinezon zachował hermetyczne 
zamknięcie. Wszystko okazało się w normie. Jakimś cudem wpełzli do obszernego 
luku bagażowego i przetrwali nawałnicę. Żyroskop wskazywał brak ruchu statku. 
Kapitan się podniósł, po czym dotknął czerwonego paska na ramieniu dziewczyny. 
Zapłonął jaśniej i zadrżał, wysyłając impulsy. Kombinezon zarejestrował odzyskanie 
przytomności. Ale nagle coś Ryszarda przeraziło. Na plecach, w części 
newralgicznej, płótno syntetyczne było rozprute. Luk bagażowy nie był hermetyczny, 
więc skoro pobudzenie do życia zadziałało, to powietrze musiało wykazywać 
ziemskie warunki. Mniejsza z tym… 
Poczekał pięć minut, aż Edyta całkowicie rozbudziła się i wstała, przy czym 
sprawdził, czy tylne wyjście jest otwarte. Na przednie nie było co liczyć, otwiera się 
tylko z przedziału pasażerskiego. Niestety, wyjście rozładunkowe było mocno 
zablokowane. Może we dwójkę dadzą radę. W końcu Edyta się obudziła. Wstała, 
przeciągnęła się i nieprzytomnym wzrokiem spojrzała na Ryśka. 
-Gdzie jesteśmy? 
-W luku bagażowym ślizgacza, pewnie mieliśmy wypadek. 
-Mój kombinezon… 
-Tutaj jest atmosfera jak na ziemi. Temperatura musi być podobna, jeśli nie doszło do 
zmian termicznych w ślizgaczu. 
-Sprawdzałeś drzwi? 
-Zablokowane. 
-Spróbujemy razem? 
Spróbowali odepchnąć. Nic. Jakby nie patrzeć to były dwie czteromilimetrowe płyty 
ze slavinium oddzielone masą ołowianą. Z blokadą ciśnieniową  nie do otworzenia. 
Nagle Ryszard coś zauważył. Potężny karabin nuklearny wykorzystujący rozpad stu 
gram uranu do generowania absurdalnego ciepła. W głowie Ryszarda zaświtał 
szatański plan… 
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        W luku bagażowym ziała potężna, wypalona dziura. Nie utrudniała ona 
bynajmniej funkcjonowania pojazdu, więc jeśli okazałby się sprawny, nie byłoby 
problemu z powrotem. Ale nie okazał.  
Sceneria była kosmiczna. Zaledwie kilkaset metrów od nich na nowo rozlewał się 
ocean, ale teraz pod ich nogami rozciągała się dziwaczna, zwapniała masa, która 
mogła być rozłożonym, martwym oceanem. Była idealnie jednolita kolorystycznie, 
miękka i brejowata w dotyku. Edyta zrzuciła niefunkcjonalny skafander i tylko w 
cienkim, uszytym z tkaniny syntetycznej o dużych oczkach ubranku spacerowała po 
powierzchni. Powietrze miało dwadzieścia pięć stopni, wykazywało dużą wilgotność i 
warunki idealne do oddychania. W tym miejscu zdawało się, że powietrze rozpuściło 
chmury, bowiem widać było tylko krwawą atmosferę, miast żółtych form 
krystalicznych.  W odległości przeszło kilometra mogli zauważyć jakieś potężne, 
wyraźnie nienaturalne wzgórze. Było idealnie regularne i tarasowe, pięło się na 
ponad sto metrów wzwyż, a na pionowych ścianach, które zdawały się odlane z 
białego metalu były wyraźne ślady bytności istot inteligentnych. Natrafili na to jako 
pierwsza ekspedycja. Pierwsza inna, inteligentna rasa istot. Choć Ryszard wiedział, 
że żywych mieszkańców nie ma tam od milionów lat, dziedzictwo ich kultury będzie 
bezcenne. Chwilę stali, wpatrując się w to pełni wzruszenia. Ryszard również 
ściągnął skafander, choć był w pełni sprawny. Niemniej ślizgacz był totalnie 
zniszczony. Przedział pasażerski złożył się jak harmonijka, a prowadzący całość pilot 
zmienił się w krwawą miazgę. Tylko luk bagażowy jako tako przetrwał. I dobrze. Bo 
ekspedycja do jądra obcego świata wymagała wyposażenia. 
       Po dziesięciu minutach maszerowali po owej skorupie będącej martwym 
oceanem. Mieli na sobie, grube, wilgotne żelowe okrywy, spełniające funkcje 
zwyczajnego zabezpieczenia. Na plecach nieśli ogromne plecaki pełne sprzętu, w 
tym sześć komunikatorów łączących z Argos i zapasową amunicję do dwóch lekkich 
karabinków protonowych noszonych u pasa. Po chwili dotarli do śliskiego, białego 
muru pozbawionego jakichkolwiek wypustek czy wgłębień. Obeszli go we dwójkę, aż 
Ryszard nagle coś zauważył. Na ścianie znajdował się skomplikowany, wycięty 
symbol przypominający jakiś finezyjny, abstrakcyjny tatuaż. Podszedł do niego i bez 
zastanowienia dotknął. Znak się rozjarzył i nagle zaczął bardzo gwałtownie 
rozszerzać w przejście. Weszli tam. 
         Po pół godzinie spaceru po okrągłych korytarzach, z których białego metalu 
sączyło się światło, doszli do centrum dowodzenia. Ogromne sala rozciągała się na 
średnicy ponad dwudziestu metrów. Od centralnego, okrągłego stołu odchodziło 
dziesięć ramion, z kolei pod sklepieniem znajdowało się dziwne urządzenie. W 
każdej niecce między ramionami był jeden fotel, który wsuwał się do wnęki pod 
wpływem dotyku. Ryszard przespacerował się, poruszając nieruchome powietrze. 
-Odpalamy?- spytała Edyta, wskazując na fotel. 
-Tak. 
Już chciała wejść, ale ramię Ryszarda  ją powstrzymało. 
-Jako najwyższy przedstawiciel władz gatunku ludzkiego na tej planecie ja będę 
prowadził potencjalne negocjacje. 
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-Jakie negocjacje, to jest martwe od ponad miliona lat! – wykrzyknęła Edyta. 
-Nie wiadomo- mruknął po swojemu Ryszard. 
Usiadł w fotelu i dotknął niewielkiego czarnego panelu. Poczuł jak po całym jego ciele 
rozlewa się ogień, wywołując wielokrotne pobudzenie. Fotel się wsunął do jednego, 
otaczającego go ekranu mającego kształt kopuły. Kiedy wszystko się domknęło, 
zniknęła kopuła, zniknął fotel, zniknęło wszystko. 
    Znajdował się w miejscu, które z początku było nieokreślone. Były to miliony 
pejzaży na minutę, które rozmazywały się we mgle i cieniu. Trudno było określić, jak 
to wszystko wyglądało, dopóki obraz się nie ustabilizował. Teraz była to łąka. 
Ciągnęła się w nieskończoność, po horyzont, ale jednocześnie zdawała się być 
bardzo mała, ograniczona ścianą lasu. Niebo błękitniało jak szafir. A może czerniło 
się? A może nie było nieba, tylko otchłań kosmosu? Trawa pod stopami była równa, 
zielona i czysta. A może wybijały tam krokusy i konwalie? Centralne miejsce w tym 
wszystkim zajmowała jedna dziwaczna istota. Sięgała wzrostem metra trzydzieści, 
czterdzieści. Była anemicznie chuda, miała bladą szaroróżową skórę, ogromne 
bezdenne oczy, dziury uszne i nosową, a także ogromną głowę. Usta przypominały 
odsuwaną klapkę. Miała na sobie czarny, starannie przylegający kombinezon 
ozdobiony srebrnym układem linii, punktów i kształtów. 
Istota patrzyła się w Ryśka głębokimi, inteligentnymi oczami, powoli poruszała 
kończynami, ale najbardziej wydatny był ruch głowy sugerujący, że prześwietla 
człowieka, bada jego umysł. 
-Witaj-  stwór odezwał się po angielsku. Jego głos był śliski, cichy i chlupoczący.  
-Witaj- Ryszard odezwał się ostrożnie, zachowując formuły grzecznościowe. Gdzie 
jestem? Kim pa…- płeć stworzenia była nie do określenia, więc postanowił 
powiedzieć- Kim jesteś? 
-Kim jestem? Chyba kim byłem. Gdzie jesteś? Chyba w jakim stanie się znajdujesz. 
Rozumiem ułomność waszego języka i sposobu myślenia nim wyrażonego, więc 
postaram ci się odpowiedzieć. Jestem Casterhillar’ d’ a verron livershtor Guazzi. A 
raczej kopią jego świadomości, gdyż on sam jest od lat martwy. A ty znajdujesz się w 
matrycy informatycznej tego potężnego komputera zajmującego całą bazę. A ty? 
-Przybywam z Ziemi, jestem kapitanem statku badawczego. Badałem pokrywający 
planetę ocean i trafiłem tu. Nazywam się… 
-Ocean? To pokrył już całą planetę? 
-Większość. Są nadal nieliczne płaszczyzny… 
-Już prawie całą… To ile czasu byłem uśpiony? Wychodzi ponad sześćset tysięcy 
lat… 
-O co chodzi?! 
-Otóż Kapitanie Statku Badawczego… Przed siedmioma milionami lat na tej planecie 
istniała liczna, potężna i inteligentna rasa Quacrów. Tutaj znajdowała się siedziba 
naszego kosmicznego imperium, poza nią zajmowaliśmy setki światów i 
zamierzaliśmy rozpocząć proces trwałego, intensywnego zaludniania planet 
odległych o nawet pięć tysięcy lat świetlnych. Niestety, wszystko w jeden dzień 
padło. Na odległej planecie zwanej przez nas Acunarem pewien naukowiec pracował 
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nad mimetyczną substancją kwantową. Coś poszło nie tak. Nazwaliśmy owe 
zjawisko plagą. Było w stanie przerzucać się przez organizmy żywe, sieci 
informatyczne, przez wszystko. W krótkim czasie pokryło całe imperium, budując 
swoje ciało z naszych rozpadających się komórek, wymieraliśmy. Udało nam się 
ocalić kilka enklaw naszej kultury, bowiem mieszanka tlenu i azotu zabijała ten 
organizm. To rak. Rak, który stale się namnażał. Kiedy ostatnio się zbudziłem, był o 
dwadzieścia siedem procent lżejszy i zajmował czterdzieści jeden procent mniejszą 
powierzchnię. Wkrótce ocean będzie tak wielki i potężny, że rozpocznie podbój 
innych światów. Wyśle swoje zarodniki w odległe systemy, gdzie pokryje nowe 
planety. Może nawet zapanuje nad pewną formą techniki i stworzy flotę z zasobów 
mineralnych planety? Kto wie? Twój świat, wszystkie światy zamieszkałe przez 
organizmy żywe są zagrożone. Ocean zajmuje już pewnie ponad tysiąc planet i się 
nie zatrzyma. 
-Można go powstrzymać? 
-Oczywiście. Ocean, gdy przekroczył dwadzieścia milionów ton masy, zrezygnował 
ze struktury plechowej. Powstała wtedy masa wegetatywna, generująca energię, 
generatywna odpowiedzialna za rozmnażanie i rzecz jasna nerwowa, kierująca tym 
wszystkim. Na Acunarze, świecie leżącym w gwiazdozbiorze Gołębia, znajduje się 
gęsty splot tkanki nerwowej. Mózg wypełniający jamy, tunele i zapaści, którego 
potężne fale myśli kierują tą tkanką we wszystkich światach. Niszcząc go, 
doprowadzisz do rozkładu całego oceanu. 
-Rozumiem, rozumiem… 
Po chwili poczuł jak świat w ułamku sekundy kurczy się do nieskończenie małego 
bytu. Po chwili został z niego wyrywany, fotel go wyszarpał. 
Ciężko oddychał, sala wydawała się niezwykle mała i jasna. Wypełzał z fotela i 
odruchowo padł na szklany stół rozstawiony pod ścianą. Poczuł delikatne mrowienie i 
promieniowanie. Natychmiastowo poczuł się lepiej. Mógł wstać bez problemu. Edyta 
patrzyła na niego jak na jakieś dziwadło. 
-Ocean…  
-Co?- dopytywała niecierpliwieEdyta. 
-To rak. Choroba, która zniszczyła mieszkańców tej planety… Trzeba go zniszczyć… 
-Jak? 
-Powiem ci później… Wyszukaj tu jakiś statek. 
      Komputer bazy okazał się bardzo pomocny i biegle władał angielskim. Prosto 
wskazał im miejsce, gdzie znajdowały się statki powietrzne i wpuścił ich do hangaru. 
Ogromne, srebrne pomieszczenie zajmowało szczytową część bazy. Wypełniały je 
dziwaczne pojazdy, przypominające zawieszone w nieważkości krople rtęci.  
-Jak się tym kieruje? Co więcej, jak się tam wchodzi? 
-Intuicyjnie? 
Wbiegli do statku, który otulił ich swoją srebrzystą masą. Faktycznie było to mocno 
intuicyjne. Byli jakby stopieni z żywym, myślącym i czującym wytworem techniki. Cali 
drżeli przenikani promieniowaniem, czytającym aktywność neuronów. Statek się 
poderwał, jakby rozumiejąc ich plany, leciał dokładnie tam, gdzie chcieli oni. Wzniósł 
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się powoli i majestatycznie, po czym po prostu przeniknął przez ścianę i wzniósł się 
w obłoki. Okręt nie miał szyb w ludzkim rozumieniu. Przerzucał obraz w formie kuli 
bezpośrednio do mózgu, pozwalał go czytać, badać i rozkładać na kawałki. Dawało 
to wielokrotnie większą dokładność i pole widzenia niż konwencjonalne metody.      
Kiedy opuścili pole powietrza, poczuli na sobie wrogość oceanu. Fale strzępiły się i 
wznosiły na wysokość  przeczącą prawom fizyki i mogącą pokryć cały okręt 
powietrzny.  
Z trudem przebijali się przez opadające chmury i gejzery kwasu zwłaszcza, że nie 
znali możliwości pojazdu. Niemniej po pięciu minutach lotu dotarli do okrętu. Byli 
przerażeni. Ocean podszedł kilkaset metrów w głąb lądu, pod same stalowe nogi 
Argos , który teraz unosił się pięćdziesiąt metrów nad ziemią. 
Ryszard wydał komendę nawiązania kontaktu, po czym nadał sygnał alarmowy: 
-Wiadomość do załogi Argos [stop] tu kapitan Ryszard Wójcicki [stop] znajduję się na 
pokładzie pojazdu lokalnej cywilizacji [stop] ocean to rak [stop] szykujcie się do 
przejścia w nadprzestrzeń i przejęcia mojego pojazdu [stop] bez odbioru. 
Argos przejęło sygnał. Powoli uniosło się i wzniosło w kierunku pędzącej kropli rtęci. 
Po chwili otuliła ich fala energii przesyłowej. Ryszard wyłączył silniki. Pojazd 
bezpiecznie znajdował się już w hangarze. Momentalnie wyskoczyli i zobaczyli, że na 
pokładzie toczy się bitwa. Przez nieliczne otwory wlewała się substancja formująca 
się w żołnierzy. Byli to obrzydliwi żołnierze. Czarni, przejrzyści, z tajemniczej, 
sprężystej substancji pokrytej złożonym rysunkiem nerwowym. Barczyści, lecz o 
szczupłych ramionach sięgali dwóch metrów wzrostu. Kilkanaście androidów 
prowadziło ostrzał tych potworów. Wysokie, potężne maszyny były opięte matową, 
szarą skórą i prowadziły ostrzał z lekkich karabinów plazmowych i ciężkich dział 
laserowych. Ostrzał był intensywny i skutecznie zatrzymywał ataki przeciwników. 
Edyta i Rysiek wyjęli niesioną przez siebie broń i ostrzelali wrogów, jednocześnie się 
wycofując. W końcu wepchnęli się do wnęki-windy, która wciągnęła ich do wyższego 
piętra. 
Ryszard westchnął ze spokojem i wydał przez głośnik jeden prosty, a przy tym 
przerażający, bo ostateczny rozkaz używany tylko w najbardziej zaawansowanej 
formie zagrożenia. 
-Wydać raport o zagrożeniu dla ludzkości. Poprosić o zorganizowanie floty wojennej i 
wysłanie jej na gwiazdę centralną układu Gołębia celem bombardowania 
antymaterią. Poinformować o obecności wrogiego oceanu, niszczącego struktury 
żywe. Niech Argos przeniesie się do najbliższej stacji medyczno- badawczej 
znajdującej się pod eskortą wojenną co najmniej dwóch pancerników i sześciu 
niszczycieli… 
     Od feralnej przygody minął miesiąc. Argos od trzech tygodni stał w ogromnym, 
potężnym hangarze wykutym w skale asteroidy. Armia Rosyjska usunęła obumarłą 
tkankę, z kolei specjalne oddziały techniczne odizolowały statek i przeprowadzały od 
kilkunastu dni badania zakrojone na szeroką skalę. Androidy zniszczono, a załogę 
odizolowano na specjalnym oddziale medycznym. O postępach na polu badania 
oceanu informował ich miły dowódca porucznik Szermiewiow. Okazało się, że w 
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chwili, kiedy uruchomili przerzut nadprzestrzenny w oceanie, na wszystkich 
planetach rozpoczęły się intensywne reakcje chemiczne. Z tego, co wiedział 
Szermiewiow, ze wszystkich układów mnóstwo biologicznych układów o masie 
tysięcy ton skierowało się w kierunku układu słonecznego. 
         W tydzień po ucieczce Argos i trafieniu na pokład stacji Petr Vielikiy doszło do 
pierwszego starcia z regularną kosmiczną flotą Chińskiej Republiki Ludowej. 
Krążowniki zniszczyły pędzące masy biomasy, po czym skierowały się do rodzimych 
światów oceanu wspierane przez floty Japonii, Korei i (po długim czasie) Arabii. 
Niestety, kosmiczny nowotwór zdołał zmobilizować nowe siły i przejąć kilka światów. 
Nie udało się zdobyć Acunaru. Oznaczało to jedno- zaczęła się wojna. Wojna, która 
miałaby zahamować działania kosmicznego nowotworu….. 


