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NOWY WŁAŚCICIEL 

 
    W tajnym biurze ONZ-u, ukrytym w lochach nienazwanego zamku w północnej Anglii aż 
wrzało. Piętnastu kanclerzy, premierów, prezydentów, przedstawicieli państw znajdujących 
się obecnie w Radzie Bezpieczeństwa miotało się po ponurym pomieszczeniu, czekając 
aż coś się wydarzy. 
Kominek palił się jasno, niedawno podano napoje i przekąski, ale nastrój był wciąż 
namacalnie ciężki i nieprzyjemny. Napięcie oczekiwania już dawno przekroczyło wartość 
krytyczną, podenerwowanie oficjeli widać było w każdym ruchu i każdym wypowiedzianym 
słowie. 
Zresztą, co by tu dużo gadać, sam też się denerwowałem. 
-Chyba się dziś nie widzieliśmy, dyrektorze generalny- prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, przywódca wolnego świata podszedł do mnie z kieliszkiem szampana. Nawet nie 
podniosłem na niego oczu. 
-Moja organizacja miała dużo pracy- odpowiedziałem cicho. 
-No tak... Wybacz nietakt, sądzę, że wobec obecnych wydarzeń to właśnie ty miałeś 
najwięcej roboty... Wiadomo kiedy się pojawi? 
-Moja organizacja nie ma aż takich możliwości- westchnąłem- Będzie kiedy będzie. 
-Nasze biura bezpieczeństwa były przeciwne tym spotkaniom. Zebrali się tu najważniejsi 
światowi przywódcy, jeden strzał i... 
-Jesteśmy pod dwustoma metrami granitowej skały... Och, wybacz, system metryczny, na 
wasze to będzie jakoś sześćset stóp. Ponadto część podziemna zamku to tak naprawdę 
jeden wielki bunkier powleczony ołowiem i stalą, przetrwamy tu atak jądrowy. 
-Ale on chyba ma coś lepszego niż broń jądrową, co? 
-To dość prawdopodobne- lekko pokiwałem głową. 
-Zauważyłeś, że goście się niecierpliwią? Prezydent Francji już chce wyjeżdżać. 
-To niech wyjeżdża- wzruszyłem ramionami- I tak nie będzie żadnych negocjacji, tylko 
postawienie nas przed faktem dokonanym, który będziemy musieli zaakceptować. 
-Jesteś pewien? 
-Wiem jak to działa. 
-Co się stanie jak nie zaakceptujemy? 
-Prawdopodobnie eksterminacja, zmiana w niewolników lub materiał organiczny do 
laboratoriów... Takie tam, oczywiste rzeczy. 
-Cóż... Pozostaje mi liczyć, że ten fakt dokonany nie będzie zbyt brutalny. 
-Jak nam wszystkim. 
Nagle pomiędzy najważniejszymi ludźmi na świecie przeszło poruszenie. Wyrwało się 
kilka jęków, paru odsunęło się do tyłu, inni patrzyli z fascynacją. 
Ciężko wstałem ze swojej niszy pod kominkiem i podszedłem bez pośpiechu do biurka, za 
którym właśnie drżała aureola coraz gęstszego, bezbarwnego światła, zlewającego się w 
coraz wyraźniejszą, humanoidalną postać. 
-Panowie, panie, tylko grzecznie- poleciłem, patrząc jak z świetlistej mgły formuje się 
wysoka, smukła postać całkiem przystojnego faceta po pięćdziesiątce. Sposób zaczesania 
stalowych włosów, potężne bokobrody, czarny frak i laseczka przywodziły na myśl połowę 
dziewiętnastego wieku. 
Kiedy tajemniczy gość już całkiem się zmaterializował, uśmiechnął się szeroko i zaczął 
mówić. 
-Witam moich drogich pod...- zawiesił głos i zmarszczył brwi, obejrzawszy dokładnie 
zgromadzonych. Obejrzał jeszcze raz. I jeszcze raz- Przepraszam, czy aby nie pomyliłem 
adresu? Ziemia, Układ Słoneczny, Galaktyka Drogi Mlecznej? 
-To ta planeta- potwierdziłem. 
-Hmmm... W takim wypadku rozminąłem się trochę z modą- westchnął- Dobra, nic to, 
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najwyżej przebiorę się później. Chyba formalnościom musi stać się zadość, co? Nazywam 
się Torhun-2137-alfa i pochodzę z wielkiej rasy Torhunów zamieszkującej gwiazdy przez 
was zwane... pasem Oriona, chyba... Wie ktoś czy mam rację? 
-Masz rację. Nazywamy je pasem Oriona- potwierdziłem. 
-Dziękuję. Pewnie już wiecie, że jestem właścicielem Wielkiego Syndykatu Handlowego 
Piątego Ramienia Drogi Mlecznej i pewnie wiecie, że jakoś... Hmm... Parę tygodni temu 
moja firma kupiła waszą planetę od poprzedniego właściciela. 
-Rój Serexów opuścił naszą galaktykę i wyprzedał całe swoje mienie w niej ulokowane- 
wyjaśniłem. 
-Oho, widzę, że zna się pan na sprawach kosmicznych- mruknął z uznaniem Torhun- 
Personalia, jeśli można? 
-Matthew O'Connel, dyrektor generalny Tajnej Agendy Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Paranormalnych i Pozaziemskich. 
-Długa nazwa- mruknął właściciel Ziemi- Słuchaj, Matt... Bo chyba tak to imię się zdrabnia, 
nie? Nigdy nie byłem zbyt dobry z języków... 
-Tak, Matt pasuje. 
-Dobrze, więc... Matt, domyślasz się po co tu się pojawiłem? 
-Nie mam bladego pojęcia. Rahiv II Serex van Khar, nasz poprzedni właściciel ani razu nie 
postawił macki na powierzchni Ziemi. 
-Właśnie- Torhun wyraźnie się ucieszył- Serexowie was zaniedbywali, kompletnie się nie 
interesowali waszą planetą. Zostawiali wszystko własnemu biegowi wydarzeń, bez opieki i 
wsparcia jakie poddani powinni otrzymywać od pana. Pozwalali wam na wojny, na głód, na 
epidemie, na nędzę... Pozwalali wam tkwić w ciemnocie. Nie dopełniali swoich 
obowiązków jako posiadacze. 
-Podobno Ziemia była ich rezerwatem. 
-No właśnie, rezerwatem! Zamknęli prawie osiem miliardów myślących, świadomych istot, 
zupełnie jakby to było stado krau'nah'toshów, kompletnie lekceważąc sobie co jest dla was 
dobre, traktowali was jak mrówki w terrarium, na które śmiesznie od czasu do czasu 
popatrzeć. Ale ten okres waszej historii nieodwołalnie się skończył. Od teraz macie 
nowego pana, pana, który poprowadzi was ku świetlanej przyszłości- ciągnął Torhun- 
Dlatego już jutro przejmę wszystkie nadajniki informacji na tej planecie. Telewizję, internet, 
radio, sieć umysłów... 
-Nie mamy jeszcze sieci umysłów. 
-Serio? Widać masz rację i faktycznie Serexowie urządzili tu sobie skansen... Ale do czego 
zmierzam. Jutro przez wszystkie media zostanie przesłane moje orędzie. Moje wielkie 
orędzie do Ziemian, moje wielkie plany względem was. Dlatego radzę... Nie szykować 
sobie na jutro żadnych ważnych wystąpień, gdyż prawdopodobnie i tak nie zostaną 
zauważone i należycie docenione. Jakieś pytania? Nie? To doskonale. Ja muszę wracać 
na statek, czeka tam już na mnie kolacja, zobaczymy się jutro. 
Ciało Torhuna zamigotało, zaraz straciło zwartość, stało się coraz jaśniejsze i coraz 
bardziej przezroczyste, aż w końcu zniknęło, zostawiając po sobie tylko oleistą plamę 
blasku. 
Kiedy światłość już całkiem się rozpadła, onieśmieleni politycy zaczęli odzyskiwać życie, 
podniosły się pytania, szepty pełne niedowierzania, ktoś zemdlał. 
I tylko jedna osoba wpadła na pomysł jak uczynić sytuację nieco bardziej klarowną. 
-O'Connel- kanclerz Niemiec spojrzała na mnie lodowatym wzrokiem- Myślę, że ma nam 
pan sporo do wyjaśnienia. 
 
-Pierwsze pytanie- odezwał się prezydent Francji- Skąd, do jasnej cholery on się wziął? 
-Najprostsze możliwe pytanie, najprostsza możliwa odpowiedź- westchnąłem, krążąc po 
gabinecie, wokół kilkunastu pozajmowanych przez polityków krzeseł- Nie pojawił się, to 
była iluzja. Znaczy, oczywiście, mógłby się teleportować, ale sądzę, że nie widział w tym 
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sensu. 
-Iluzja? W sensie hologram, czy co? 
-Nie. Zwyczajnie podpiął się pod wasze umysły i zmodyfikował odbierane przez was 
bodźce tak, żebyście go widzieli i słyszeli. Jeśli ma się emiter fal psychoaktywnych i umie 
się ustawić częstotliwość to banalnie proste. 
-Emiter fal psychoaktywnych? Zmodyfikował bodźce? Kim on, psiakrew, jest, że umie robić 
takie rzeczy? 
-I to pytanie jest już dużo bardziej skomplikowane- wyjąłem cygaro i zapaliłem, kompletnie 
lekceważąc sobie regulamin budynku- Jest Torhunem. To najbardziej zaawansowana, 
transhumanistyczna gałąź ewolucji cywilizacji Rakka. Jedna z najwyższych 
technologicznie kultur we wszechświecie. Torhunowie nie posiadają ciał biologicznych, 
to... wiele świadomości rozpiętych w jednym wspólnym ciele. W ciele ogromnej struktury z 
biliardów nanitów, struktury wypełniającej całe miliony kilometrów sześciennych na 
niezliczonych planetach, otaczającej gwiazdy i stale się rozrastającej. Są w stanie 
kontrolować te nanity, transformować, zmuszać do kształtowania lub niszczenia różnych 
rzeczy. Dla niższych ras to wygląda jak magia, a oni wydają się bogami. 
-My jesteśmy taką niższą rasą? 
-No... Zasadniczo to tak- pokiwałem głową- Jeszcze coś co chcecie wiedzieć zanim 
przyjmiemy orędzie o Nowym Wspaniałym Świecie od naszego potężnego przywódcy? 
-Zasadniczo to... jak można kupić całą planetę? Z mieszkańcami i tak dalej? 
-Można. Ratyfikowana kilka milionów lat temu konwencja z Thaken dopuszcza taką 
możliwość, o ile planeta została zawłaszczona przed powstaniem tam inteligentnego 
życia. Naszą planetę, zanim ludzie zeszli z drzew, skolonizowało Drugie Imperium Nibiru, 
które później odsprzedało ją Międzygwiezdnej Organizacji Badawczej, z jej rąk trafiła do 
Serexów, a teraz do Torhuna. Proste jak drut, to zupełnie jak... Nie wiem, sprzedaż Alaski 
w dziewiętnastym wieku. Identyczna sytuacja. 
-Ten Torhun mówił coś o statku. Ma jakieś siły wokół Ziemi? 
-Wstępny skan poczyniony przez moich ludzi parę minut temu mówi o czternastu okrętach 
zgromadzonych między orbitą Wenus, a Pasem Planetoid, w okolicy Neptuna jest osiem 
kolejnych. To ciężkie, uniwersalne okręty torhuńskie przeznaczone do kolonizacji. Każdy 
posiada system terraformacyjny, laboratorium, około tysiąc ton nanitów gotowych do 
działania lub replikacji i jakoś dziesięć tysięcy androidów bojowych... 
-Dziesięć tysięcy razy dwadzieścia dwa... To nie tak dużo, możemy wygrać. 
-Jeden android bojowy Torhunów liczy się za setkę żołnierzy ludzkich. Masz na Ziemi 
dwadzieścia dwa miliony wojska? 
-Jakbyśmy poruszyli rezerwistów...- zaczął przywódca Chin. 
-To i tak nic nie da. Każdy z tych okrętów ma na pokładzie broń zdolną wysterylizować 
Ziemię jednym strzałem. Opór jest bezcelowy- odpowiedziałem. 
-Więc co nam zostaje? 
-Podporządkować się. Popatrzcie, może to nawet nie będzie takie złe. Jeśli chce czerpać 
zyski z tej planety, będzie ją musiał włączyć do Torhuńskiej Sieci Podróży 
Nadprzestrzennych, pobudować porty kosmiczne w okolicy, dostarczyć promy i tak dalej. 
Cały wszechświat stanie przed nami otworem. Jakby tego było mało, zaczną się 
inwestycje, nowe miejsca pracy, będzie wspierał nas finansowo i technologicznie na 
przykład w... nie wiem, powiedzmy kolonizacji Księżyca. Być może zacznie sprzedaż 
technologii na Ziemię, ruszy eksploatacja zasobów, do której będą potrzebni robotnicy... 
Poza tym, bycie własnością najsilniejszej rasy w regionie to doskonały straszak przed 
obcymi, którzy wolą siłę wojny od siły pieniądza. Zresztą, jesteśmy tak zacofanym 
światem, że może załapiemy się na dofinansowanie z Galaktycznego Funduszu Walki z 
Nierównościami i Wykluczeniem Telepatycznym. 
-Więc co?- westchnął ciężko prezydent USA- Poddajemy się? 
-A mamy jakiś wybór? 
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-Brak aktywności torhuńskich statków- meldował operator garbiący się przed ekranem. 
-Jakiejkolwiek? 
-Brak. Po prostu brak. Nie ruszają się, nie strzelają, nawet nie emitują promieniowania... 
Oczywiście, w zakresie możliwym do odczytania przez nas- wyjaśniał. 
-Kiedy to orędzie?- przywódca wolnego świata kręcił się za moimi plecami i usiłował 
czytać zza mojego ramienia, odczyty pojawiające się na ekranie. 
-Nie powiedział. Wiemy, że dziś, ale póki co, jak pewnie słyszałeś, nie ma sygnału. 
Prezydent zacisnął zęby i wrócił do kręcenia się po surowym, wyłożonym surowym 
betonem pomieszczeniu, którego jedynym wyposażeniem było parę lamp i kilka stanowisk 
z komputerami. Dość skromnie, jak na centrum dowodzenia cywilizacją w jej historycznym 
momencie, ale to była jedyna zabunkrowana placówka mojej organizacji na tyle blisko 
tamtego zamku, żebym zdążył tam przyjechać na czas operacji. Cały, potężny kompleks, 
podziemne miasto rozciągające się pod Paryżem, jeszcze niżej niż katakumby, odporny na 
atak nuklearny i jeszcze kilka innych, nieznanych ludzkości. Doskonałe centrum 
dowodzenia w sytuacjach kryzysowych. 
-Nie możemy ich po prostu zestrzelić czy coś?- syknął prezydent. 
-Moglibyśmy, gdyby ktoś nie zawetował głosowania ONZu o przyznanie mi dodatkowych 
funduszy- przewróciłem oczami- Pamiętasz? Tajna sesja Rady Bezpieczństwa? Reptilianie 
z Alfa Draconis chcieli nam sprzedać kompleksowy system obrony obejmujący cały Układ 
Słoneczny... Trochę używany, to prawda, powiedziałbym nawet, że coś majstrowali przy 
liczniku, ale i tak lepiej mieć taki system niż żaden. Zwłaszcza w takiej sytuacji. 
-Chcieli milion niewolników! Pół biedy jakby chcieli ich do kopalni, ale chcieli ich zabić i 
zjeść. 
-Mieli obchodzić wielkie święto... To ich taka, powiedzmy, tradycja wigilijna. Przez ciebie 
milion kosmicznych rodzin nie miało ukochanej potrawy na stole, a my nie mamy systemu 
obronnego... Liczę, że jesteś zadowolony. 
-Aj... Cyniczny jak zawsze- warknął- A twoi ludzie? Nic nie macie, nic nie wymyśliliście? Co 
roku dostajecie grube miliardy... 
-Mamy technologię, oczywiście. Ale dobrą do walki z prymitywnymi cywilizacjami 
kosmicznych łupieżców... Prymitywymi, ale i tak wyższymi od nas, oczywiście. Nie nadaje 
się do starcia z najbardziej rozwiniętą rasą w tej części galaktyki. 
-Broń atomowa? 
-Może by ich zadrapała, ale nie wiem czy mamy metody przenoszenia dość 
zaawansowane by dostarczyć ją poza orbitę księżyca... Tam stoi najbliższy z ich statków, 
a mają ze dwadzieścia w całym układzie. 
-Hackowanie ich komputerów? 
-Oj, to się prezydent popisał- uśmiechnąłem się lekko- Niemożliwe. Uwierz mi, to ja jestem 
ekspertem od spraw pozaziemskich. Jeśli istniała jakaś możliwość, przeanalizowałem ją 
już i uznałem, że jednak nie istnieje. Oczywiście, istniałaby, gdyby ONZ zaakceptowało 
projekt Sarkofag... 
-Mieliśmy o tym nie rozmawiać. 
-Ale... 
-O'Connel, sprawa zamknięta, naprawdę. Można coś zrobić czy nie można? 
-Och, oczywiście, że można- westchnąłem, zerkając na natychmiastowo zmieniające się 
odczyty na ekranie- Na przykład można obejrzeć orędzie nowego władcy świata. 
 
Do tej transmisji Torhun ubrał się bardziej współcześnie, choć widać nadal nie rozumiał 
niuansów ziemskiej mody, bo zamiast w garnitur ubrał się w czarny dres ozdobiony trzema 
białymi paskami. Tło było rozmazane w szarą mgłę, widać było tylko naszego nowego 
właściciela, jego fotel i biurko, za którym siedział. 
-Szanowni państwo, kochani moi... Jak myślicie, to będzie dobre na początek? Tysiąc sto 



5 

 

osiemnaście, co myślisz? 
-Moim zdaniem, szefie, tak trochę zbyt... Jowialnie. 
-Wiem, ale nie mogę zacząć od ,,Niższe formy życia", będę wtedy jak typowy zły kosmita z 
niskobudżetowego filmu z kiepską fabułą. 
-Eeee... Szefie, mamy taki jeden problem. 
-Co jest, dziewięćset dwanaście? 
-Jesteśmy od trzydziestu sekund na wizji. 
-I cała ludzkość widziała, że nie mam pojęcia jak zacząć przemówienie? 
-Właśnie to oglądają. 
-Cudownie, nie ma to jak drobna kompromitacja na początek. Więc... Zaczynajmy. 
Torhun przeczesał włosy, uśmiechnął się olśniewająco i zaczął. 
-Ziemianie, Ziemianki, byty o płci nieokreślonej, witajcie. Nazywam się Torhun-2137-alfa i 
jestem właścicielem potężnego Wielkiego Syndykatu Handlowego Piątego Ramienia Drogi 
Mlecznej. Syndykatu, który nie tak dawno zakupił waszą planetę. Jestem teraz waszym 
właścicielem, co oznacza, że- uśmiechnął się szerzej- Zostaniecie eksterminowani. 
Prezydent stojący za moimi plecami zbladł. 
-O'Connel... 
-Spokojnie. Torhunowie to specyficzna rasa. 
Jakby na potwierdzenie moich słów nasz nowy właściciel wybuchnął śmiechem. 
-Żartowałem. Przestraszyliście się, co? Dziewięćset dwanaście, wybuchły chociaż jakieś 
zamieszki? 
-Niestety nie, szefie. 
-Szkoda. Jak to powiedziałem nad Lupirią, zdążyli obalić rząd, zanim wytłumaczyłem im, 
że to był dowcip. Myślę jednak, że teraz jest czas na przejście do rzeczy.- Zwiesił głowę 
niżej i zmarszczył brwi- Wasi poprzedni właściciele was zaniedbywali. Oj, bardzo 
zaniedbywali, robili to do tego stopnia, że nawet nie wiedzieliście o ich istnieniu, ale te 
czasy się skończyły! Nastała nowa, złota era ludzkości...  Dziewięćset dwanaście, puść 
ten spot. 
Transmisja została na chwilę zawieszona, coś trzasnęło i zaraz pojawił się obraz. 
Ziemia, ale jednak... nie Ziemia. Taka inna. Pokryta ogrodami, strzelającymi w niebo 
miastami z przejrzystego kryształu, tysiące srebrnych iglic, fruwające pod niebem okręty. 
Po paru ujęciach odezwał się głos Torhuna. 
-Wasz świat skąpany w wojnie, głodzie i chorobie nie musi taki być zawsze. Może być 
lepszy. Wielki Syndykat Handlowy Piątego Ramienia Drogi Mlecznej, wszelkie prawa do 
nazwy zastrzeżone, oferuje wam świetlaną przyszłość pod opieką najwspanialszej rasy w 
regionie. Zatrzymanie globalnego ocieplenia, modernizacja energetyki i sieci 
informacyjnej, budowa portów kosmicznych i nowe miejsca pracy w niezliczonych 
placówkach potężnego Syndykatu, które niedługo wyrosną na waszym świecie. 
Powiedzcie tak czystej energii, swobodnemu dostępu do podróży międzygwiezdnych, 
międzygwiezdnej współpracy naukowej i kulturalnej. Nasze leki zapewnią wam długie i 
szczęśliwe życie, nasz przemysł dobrobyt, a nasz handel dostęp do niezliczonych, 
egzotycznych dóbr, o których do tej pory mogliście tylko pomarzyć, jak śpiewające kwiaty z 
Xeth. Oferujemy również całkowitą terraformację Ziemi, pokrycie pustyń lasami i 
odtworzenie zniszczonych ekosystemów, żeby zapewnić lepszą przyszłość waszym 
dzieciom, dzieciom, które kształcić się będą w ufundowanym przez nas Ludzko-
Torhuńskim Uniwersytecie Ziemi, już niedługo najwspanialszej placówce naukowej w tym 
sektorze. Pomożemy uporać się wam z międzyplanetarnym zadłużeniem... 
-O'Connel- warknął prezydent- Mamy jakieś zadłużenie międzyplanetarne? 
-Oj tam, jakieś tam drobne... Nic istotnego, a potrzebowałem funduszy, żeby skończyć 
projekt Łazarz... Przedstawiłem się Galaktycznemu Towarzystwu Bankowemu jako 
przedstawiciel Ziemi i coś... zastawiłem. 
-Co niby zastawiłeś? 
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-Teksas i Belgię. 
-Jezus Maria... O'Connel, kiedyś cię zabiję. 
-A teraz cicho, nasz światły przywódca wciąż mówi. 
-...podatki będą niskie, biurokracja prosta, a wszystko załatwiane przez TorhunLink, nazwa 
zastrzeżona, niezawodną i bezpieczną sieć łączącą umysły z Internetem. Niedługo 
rozpocznie się też kolonizacja Księżyca i Marsa, a dzięki intensywnej wymianie kulturalnej 
Ziemianie będą mogli delektować się dziełami sztuki z całego wszechświata. Uzyskacie 
możliwość poznania takich arcydzieł jak Przeminęło z Wybuchem Słonecznym, Stary 
reptilianin i czarna dziura oraz Miłość na Kasjopei. Wybierz lepszą przyszłość dla siebie i 
swoich dzieci. Wybierz Torhuna-2137-alfa. Wszelkie przedstawione w spocie treści mają 
charakter reklamowy i nie stanowią umowy handlowej w ramach żadnego systemu 
prawnego w zakresie Drogi Mlecznej, Andromedy, Kasjopei i Wielkiego Obłoku Magellana. 
Spot się urwał, znów zobaczyliśmy Torhuna za biurkiem. 
-Nowe jutro zaczyna się dziś- powiedział, uśmiechając się- Jutro na Ziemię przybędą moje 
statki, a ja serdecznie zapraszam pana O'Connela i prezydenta Johnsona na piwo... Och, 
chwila, Matt, jesteś przecież w Paryżu. To zapraszam na lampkę wina na szczycie Wieży 
Eiffla. Koniec transmisji. 
Ekrany zgasły. 
-Skąd on do cholery wie, że jesteśmy w Paryżu...- syknął prezydent. 
-Wykrywa fale mózgowe, ale... Ale spod kilkuset metrów skał? Spod kilkumilionowego 
miasta? To zaawansowana technologia, musiałbym spytać o to reptilian... Och, no tak, 
reptilianie przecież się do mnie nie odzywają od kiedy musiałem zerwać umowę handlową, 
bo jakiś jankes musiał zawetować transakcję. Ty wiesz co to oznacza w ich kulturze? To 
śmiertelna obraza, kosmiczni ludożercy traktują mnie teraz jakbym napluł im w twarz. 
-Mniejsza z tym. Jutro będą lądować, odpalimy atomówki. 
-Odradzam. To się skończy katastrofą, strącicie najwyżej jeden statek, reszta odpowie 
ogniem. 
-Możemy uderzyć akurat w ten, na którym będzie ich przywódca... 
-Ty mnie w ogóle słuchałeś wczoraj? To świadomość rozproszona w sieci nanitowej, on 
jest dosłownie wszędzie. Na każdym z tych statków, na wszystkich planetach imperium 
Torhunów. Wszędzie jednocześnie. 
-To co robimy? 
-Nie wiem... Może nic- wzruszyłem ramionami- Mnie tam ten spot przekonał, strasznie 
trudno dostać Przeminęło z Wybuchem Słonecznym przełożone na jakikolwiek ludzki 
język, a to kawał klasyka, wypadałoby, żebym przeczytał. 
-O, wiem- ucieszył się prezydent- Weźmiemy maszynę czasu, cofniemy się te kilka lat 
wstecz i przekonamy mnie, żebym nie wetował umowy handlowej z reptilianami. 
-To... To nie jest zły pomysł, ale- skrzywiłem się boleśnie- jest jeden szczegół. Nie mamy 
machiny czasu. 
-Jak to nie macie? Przecież... 
-No wiem, znaleźliśmy rozbitą na Marsie i naprawiliśmy, ale ktoś nam ją buchnął. 
-Pozwoliłeś sobie ukraść machinę czasu? 
-To był Szarak, oni mają kradnięcie statków kosmicznych we krwi... Mówi się o nich, że 
jeżdżą na Alfa Draconis zbierać truskawki i kraść auta. 
Prezydent coś zaklnął pod nosem. 
-Więc co robimy? 
-Nie wiem jak ty, ale ja mam jutro randkę z władcą świata na szczycie Wieży Eiffla. 
 
-Mówi się, że widok z Wieży Eiffla jest najpiękniejszy w Paryżu... 
-... bo to jedyne miejsce w mieście, z której jej nie widać- Turhon się uśmiechnął, 
okrężnym ruchem ręki, wskazując na otaczającą nas metropolię. Milion ciepłych świateł, 
kąpiących się w nocnym granacie, wypełniających wszystko żółtawą łuną i odbijających 
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się w Sekwanie wydawał się swojskim, przyjaznym bratem miliona lodowatych iskier 
wszytych w czarną tkaninę nieba. Na szczycie nie było nikogo, tylko ja i nowy właściciel 
całej planety. 
-Prezydent Johnson się nie pojawi?- spytał, napełniając kielichy winem. 
-Jest... niedysponowany. 
-Tak, wiem, siedzi teraz w Białym Domu i planuje bombardowanie atomowe. Powiedziałeś 
mu, że pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było zablokowanie waszych systemów? 
-Myślę, że niedługo sam się przekona- odpowiedziałem, siadając naprzeciwko kosmity, w 
gruncie rzeczy tylko nanitowej chmury uformowanej w ludzkie kształty. 
-Tym razem ubrałem się stosowniej?- poprawił czarny, lśniący garnitur. 
-Dużo stosowniej. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Spożywać... Hmm, zaraz 
zobaczymy co- upiłem troszkę wina- Spożywać czterdziesto dwuletnie... Hm, w moim 
wieku, zaskakujący zbieg okoliczności... Spożywać tak dobre wino w towarzystwie 
najbogatszego człowieka w całym ramieniu Drogi Mlecznej? 
-Dwóch ramionach. Niedawno wyprzedziłem Królową Lantreię, a jak Serexowie w końcu 
wyjadą, znajdę się w pierwszej piątce. 
-Ładnie. Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. 
-No tak... Ty jak zawsze rzeczowy, Matt. Mam wrażenie, że jesteś jedyną osobą na tej 
planecie, która może mi odpowiedzieć na parę pytań. 
-W takim wypadku, słucham- odpowiedziałem, wodząc wzrokiem po czarnym, choć 
mieniącym się tysiącem złotych świateł, horyzoncie. 
-Planeta jest ubezpieczona? 
-Po Tungusce zdecydowaliśmy się ubezpieczyć bodajże... U Revoilów, tak. Ale to 
najtańszy pakiet, tylko od ataków kosmicznych i katastrof komunikacyjnych. 
-Serexowie was nie ubezpieczali? 
-Mamy jakieś tam ubezpieczenie biosferyczne, ale nie oszukujmy się- nachyliłem się niżej- 
To kompletna ściema. 
-O, nie dość, że zna meandry kosmicznej polityki to zna się na ubezpieczeniach... Lubisz 
swoją pracę? 
-Tak, a co? 
-Bo szukam gubernatora... Nie, to złe słowo. O, zarządcy. Kogoś z tej planety, kto będzie 
się nią zajmował w moim imieniu jak już... No, skończę to co mam tu do zrobienia. Znaczy, 
robota zajmie mi tu parę lat, ale potem... Kto wie. 
-W takim wypadku, pogadamy za parę lat- uśmiechnąłem się lekko- Jeszcze jakieś 
pytania? 
-Jak wygląda u was status prawny cyborgów? Mogą brać śluby? Adoptować dzieci? 
-Eeee... Oficjalnie nie istnieją. 
-Doskonale, oszczędzi mi to roboty. Chcesz jeszcze wina? 
Pokiwałem głową. 
-Macie jakiś zaawansowany technicznie sprzęt? 
-Powiedzmy, że parę sztuk jest, ale w nieoficjalnym, ściśle kontrolowanym użyciu. Na 
wypadek inwazji obcych. 
-Taka inwazja chyba właśnie się dzieje. Czemu nic nie robicie? 
-Po pierwsze, nikogo nie zabiłeś. I nie zabijesz, wiem jak działa Torhuński model 
kolonizacji. Tworzenie punktów handlowych, zagłębii przemysłowych, dominacja 
gospodarcza, a w końcu, po kilku pokoleniach, asymilacja podbitej rasy do wspólnej sieci 
nanitowej. Po drugie, nasza broń jest dobra na względnie prymitywne gatunki. Nie na was. 
-Nie masz nic przeciw... włączeniu do sieci nanitowej? To będzie wymarcie waszego 
gatunku. 
-Nie wymarcie. Ewolucja. 
Torhun gwizdnął z podziwem. 
-No, no... Nie dość, że obeznany w świecie to jeszcze z otwartym umysłem. Czy inni 
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ludzie będą równie... światli pod tym względem? 
-Wątpię- pokręciłem głową- Rządy miotają się jak szalone, z przerażeniem orientując się, 
że sparaliżowałeś wszelkie ich możliwości działania. Łączność nie działa, naprowadzanie 
broni... Ale tylko w zakresie militarnym. Ładna precyzja działania. 
-A co z masami? Są wrogie? 
-To... mocno zależy. Ludzie są raczej ograniczeni pod względem postrzegania 
wszechświata. Wielu nie wierzy. Wielu panikuje, w paru miejscach upadły rządy. Wielu 
wykazuje daleko idącą obojętność, a niektórzy wprost się cieszą. Poradzisz sobie. 
Zwłaszcza, że trzy twoje statki już wylądowały, czyż nie? 
Torhun się zaśmiał. 
-Mogę wyłupić oczy rządom, ale pana nie oślepię panie O'Connel, co? Kilka satelitów, 
kilkaset skanerów na Ziemi... Pan też jest sprytny. Siadły na Grenlandii, Saharze i Syberii, 
tam gdzie nikt ich nie zauważy. Kolejne sześć jest w drodze, one zajmą pozycje w 
najważniejszych miastach, żeby nikt głupi nie wpadł na pomysł bombardowania 
atomowego. 
-Nie doceniasz ludzkiej głupoty. 
-A ty mojej inteligencji- odparł, znów napełniając kieliszki- To co, panie O'Connel... Za 
nowy wspaniały świat? 
 
Nazajutrz miałem pilne spotkanie z przywódcami ONZu. Miało być w Londynie, ale kiedy 
okręt kosmiczny wielkości tankowca wylądował na Tamizie, zdecydowano się przenieść 
spotkanie do Edynburga, więc mój lot samolotem trochę się wydłużył i, jak to zwykle bywa, 
spóźniłem się. 
Wszyscy przywódcy Narodów Zjednoczonych zebrani w sali kominkowej edynburskiego 
zamku byli zniecierpliwieni, wściekli i przekrzykiwali się jak dzieci, jednak, kiedy tylko 
wszedłem zamilkli i wbili we mnie mordercze spojrzenia. 
-Ups- mruknąłem cicho- Chyba się trochę spóźniłem, co? 
-My tu ratujemy świat- darł się na mnie premier Brytanii- A pan pije wino z wrogiem... 
-Czy pan mnie w ogóle słuchał? On nie jest naszym wrogiem, on jest naszym 
właścicielem. 
-Ale... 
-Mam to przesylabizować? Proszę bardzo, wła-ści-cie-lem. 
-Handel ludźmi jest zakazany- burknął prezydent USA. 
-Na Ziemi? Tak. We większości galaktyki? Również, ale... to sytuacja wyjątkowa. Zakup 
całej planety oznacza zakup mieszkańców nie jako niewolników, ale... poddanych. 
Oczywiście, nie muszę przypominać, że to by nie miało miejsca, gdyby ONZ dało więcej 
pieniędzy na ubezpieczenie. Wiecie, że nasza ubezpieczalnia ma specjalną ofertę dla 
planet nisko rozwiniętych, chroniącą przed zakupem? 
-Sam pan mówił, że szansa na taką sytuację to jeden do miliona, a to by kosztowało 
fortunę... 
-Ale taka sytuacja się zdarzyła, a gdybyśmy mieli ubezpieczenie, Revoilowie by przylecieli 
i dali nam pieniądze na wykup planety od Torhuna. 
-Możemy ją wykupić? 
-Jak macie jakoś... Czterysta siedem miliardów galaktycznych jednostek płatniczych to tak. 
-Ile to na nasze? 
-Osiemset bilionów dolarów... Tak na oko. 
-Aha, no to zapomnijmy o tym planie- prezydent Rosji przewrócił oczami- Co teraz? 
-Teraz, szanowni państwo, na mocy pierwszego protokołu Narodów Zjednoczonych z 
tajnego kodeksu kontaktów pozaziemskich, przejmuję dowodzenie- powiedziałem. 
-Nie ma mowy- warknął prezydent Johnson- Jesteś zdrajcą... 
-Nie. Po prostu nie jestem idiotą. 
-Aresztować go. 
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-Otwórzcie od razu ogień, śmiało. 
-Wedle życzenia. Strażnicy, strzelać! 
Kilku strzegących pokoju żołnierzy zmieniło pozycję, wycelowało we mnie karabiny... I 
wszyscy pociągnęli za spusty. Mechanizmy zaterkotały, pociski brzęczały, ale kiedy salwy 
ustały... ja wciąż stałem. W ogóle nie podziurawiony, tylko uśmiechający się szelmowsko. 
-Pamiętacie projekt Stalowy Dżentelmen? To właśnie on- klepnąłem się w pierś, 
wskazując na elegancki, czarny garnitur- Stylowy, nie? Dobrze, teraz moja kolej, żeby 
mówić. Panie, panowie, wszyscy jesteście aresztowani. 
-Aresztujesz nas sam? Czy może tu też jest statek tego całego Torhuna i zaraz tu wejdą 
jego żołnierze? 
-Nie. Mam własnych ludzi, poza tym gdyby musiał wszystko robić za mnie wyszedłbym na 
nieudolnego- nacisnąłem przypinkę na garniturze- Mobilna Formacja Operacyjna Delta, 
wejść tu i wszystkich aresztować. Przejmuję dowodzenie. 
 
Pięć minut później moi ludzie pozbyli się strażników i zakuli światowych przywódców w 
kajdany, kiedy ja wygodnie rozsiadłem się w fotelu, wyjąłem z teczki laptopa i 
sprawdzałem Facebooka. 
-Popatrzcie, zaproszenie do znajomych od użytkownika Torhun-2137-alfa. I cyk, 
zatwierdzone. Poruczniku Keynes, wszyscy zakuci? 
-Tak jest, dyrektorze generalny. 
-Doskonale, w takim wypadku- wyszedłem z Facebooka- Panie, panowie, proszę podać mi 
kody do systemu nadawania ONZ. 
Milczeli. 
-No nie wygłupiać się, dajcie mi je, ale to już. 
-Ty je przecież znasz- wysyczał prezydent Francji. 
-Znam? O Jezu, faktycznie znam. Dzięki, Jean, zapomniałem kompletnie. 
Wprowadziłem hasło, otworzyły się stosowne strony. 
-Cóż... Chyba czas, żeby przywódca ludzkości nadał orędzie do swojej rasy, co? 
 
Przetarłem kamerę laptopa, nieco przybliżyłem, postawiłem sprzęt na stoliku, teraz nie 
pozostało już nic innego, jak uśmiechnąć się olśniewająco i otworzyć transmisję do 
wszystkich mediów na świecie. 
-Rodacy, współplemieńcy, ludzie- zacząłem- Zapewne mnie nie znacie, gdyż przez 
większość życia kryłem się w cieniu. Nazywam się Matthew O'Connel, jestem dyrektorem 
generalnym Tajnej Agendy Narodów Zjednoczonych do Spraw Paranormalnych i 
Pozaziemskich. W sytuacjach takich jak ta, to ja przejmuję dowodzenie. Wasi przywódcy 
zawiedli. Chcieli zesłać na was straszliwą wojnę z potęgą, która umiałaby was zetrzeć z 
powierzchni tej planety pstryknięciem palców. Ale ja oferuję pokojowe rozwiązanie. Oferuję 
przyjazną koegzystencję z Torhunami, którzy proponują tej planecie naprawdę wiele 
dobrego...- zacząłem się głośno śmiać- Dobra, dość tych żartów. Tak naprawdę nie 
nazywam się O'Connel, nazywam się Anthomor tva Revoil i jestem... Siedemnastym 
najbogatszym człowiekiem w galaktyce. Mój ojciec jest pierwszym. A teraz... pozwólcie, że 
dezaktywuję kamuflaż. 
Nacisnąłem guzik na mankiecie, a moja skóra i włosy momentalnie zaczęły się rozpadać. 
Spod nich wyłoniła się moja zupełnie nowa, prawdziwa postać. Wysoka, przerażająco 
chuda, o trójce czerwonawych oczu, mackach zamiast włosów i ciemnej, burozielonkawej 
skórze. 
-Ach, od razu lepiej... Ale nie lękajcie się- powiedziałem- Jestem przedstawicielem 
potężnej firmy Revoil Insurance zajmującej się ubezpieczeniami całych planet i systemów. 
Na wasze szczęście, posiadacie stosowne ubezpieczenie na tą sytuację. Po osiągnięciu 
przez ludzkość Księżyca, prezydent Kennedy, swoją drogą biedny chłopak, szkoda, że 
zabił go ten Onfydermorot, ale... No, prezydent Kennedy oddał go nam, wraz z wszelkimi 
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możliwymi zyskami z tytułu jego posiadania i... uwierzcie nam, te zyski spokojnie starczyły 
na spłacenie rat. I właśnie dlatego, właśnie w tej chwili wykupuję od Torhuna-2137-alfa 
wszelkie prawa do tej planety, ale oczywiście... Nie za darmo. Prezydencie Johnson? 
-Nie oddam wam Teksasu- warknął. 
-Nie obchodzi mnie Teksas- prychnąłem- Wiemy, że emitujecie sygnały radiowe w kosmos. 
Żądamy sześciu godzin czasu antenowego dziennie, poświęconych na reklamę naszego 
rodzinnego biznesu, ponadto na Ziemi ma powstać widoczny z kosmosu napis Revoil 
Insurance wraz z numerem telefonu. Stoi? 
-Można coś takiego wyryć na Syberii- prezydent Rosji wzruszył ramionami. 
-Doskonale. Dziękuję panom za kooperację. Mobilna Formacja Operacyjna Delta, rozkuć 
ich i wziąć moje rzeczy, prom od ojca zaraz po mnie przyleci. 
 
Kiedy wychodziłem na dziedziniec, prom już się zniżał. Piękna, rozłożysta machina, 
podobna kształtem do ziemskiej manty, czarna jak noc i nierealna jak marzenie. 
Westchnąłem ciężko, patrząc na nią. 
-Cóż...- uśmiechnąłem się lekko- Wracamy do domu. 
Niestety, ten cudowny moment przerwała mi czyjaś obecność. Jako, że już nie byłem 
skrępowany ludzką formą, moje macki natychmiast wyczuły mieszankę feromonów, 
perfum i hormonów charakterystyczną dla pewnego konkretnego mężczyzny. 
-Prezydent Johnson? Przyszedłeś się pożegnać? 
-Nie, O'Collins... 
-Revoil. Anthomor tva Revoil. 
-Tva to część imienia czy nazwiska? 
-Trudno powiedzieć. W naszym języku to kahris, część personaliów wskazująca na rangę 
w rodzie. Tva oznacza syna nie będącego dziedzicem, ale pochodzącego z głównej linii. 
-Ten prom to technologia rasy Revoilów?- spytał, zadzierając głowę do góry. 
-Revoil to nie rasa, to nazwisko. 
-No tak, ale ten Torhun miał na imię Torhun... 
-Nie miał tak na imię, to był fragment rasowy. Jego imieniem była liczba, słyszałeś 
przecież jak się do siebie zwracali- burknąłem- Czego chcesz? 
-Spytać. Skoro byliśmy ubezpieczeni od sześćdziesięciu lat, czemu nie zareagowałeś od 
razu? Po co ta gra, że Torhunowie wprowadzą lepsze jutro... 
-Po pierwsze, czekałem na rozkazy z centrali. Po drugie... Harry, jestem handlowcem. 
Reklama jest dźwignią handlu i takie tam. Chciałem zrobić widowisko. Do jutra cała 
galaktyka będzie wiedzieć o tym, że odpowiednie ubezpieczenie może uratować twoją 
cywilizację. Zyski nam skoczą, a mnie ojciec może zrobi swoim dziedzicem... Anthomor es 
Revoil... Nie brzmi pięknie? A potem Anthomor kha Revoil... Jeszcze dostojniej. Swoją 
drogą, dzięki Harry, twoje bycie zamkniętym na nowe idee bucem bardzo mi ułatwiło 
sprawę. Może kiedyś się odezwę, wyskoczymy na piwo czy coś, ale teraz- podniosłem 
oczy na prom, który powoli dotykał ziemi- Teraz muszę znikać. Wasza atmosfera jest 
paskudna, taka sucha, taka zimna, poza tym mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo 
planet do ubezpieczenia... Żegnaj. O, i przypomnij swoim kolegom, że trzymamy was za 
słowo. Sześć godzin transmisji i wielki napis na Syberii, inaczej zmienimy wasze słońce w 
czarną dziurę i sprzedamy. 
-Kto by chciał kupić czarną dziurę? 
-Jakiś bardzo bogaty i bardzo ekscentryczny człowiek... Na przykład Torhun-2137-alfa. 


