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Goście Nordconu
Jacek Inglot

fot. A. Goworski

Urodził się w 1962 r. w Trzebnicy. Pisarz, publicysta, redaktor, pedagog. Autor powieści Inquisitor, Quietus, Eri i smok, Porwanie sabinek, Wypędzony oraz zbioru
opowiadań Bohaterowie do wynajęcia (wspólnie z Andrzejem Drzewińskim).
W 2015 roku ukazał się zbiór autorskich opowiadań pt. Sodomion, a w 2016 powieść-dyptyk Polska 2.0, ukazująca alternatywne wizje Polski przyszłości. Publikował opowiadania i teksty publicystyczne w „Feniksie”, „Nowej Fantastyce”,
„Sfinksie” oraz „Playboyu”. Dwukrotnie nominowany do nagrody im. Janusza A.
Zajdla. Jako autor nie ogranicza się do jednej konwencji literackiej. Pisze zarówno hard SF, jak i fantasy, horror czy historię alternatywną, dobrze sobie radzi
również w mainstreamie, tworząc powieści sensacyjne i historyczne.

Leszek Błaszkiewicz

Urodzony 9.09.1970 w Jabłonowie. Astronom, miłosnik fantastyki, popularyzator nauki, publicysta i hobystycznie autor opowiadań SF.
Zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Fizyki Relatywistycznej przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz
dodatkowo jako specjalista-astronom w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym.
Naukowo zajmuje się badaniem emisji maserowej w otoczkach gwiazdowych oraz obszarach powstawania gwiazd, pulsarów, a także pogodą kosmiczną. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa im. Mikołaja Kopernika
wręczaną (co pięć lat) przez Polską Akademię Umiejętności.
W ostatnich latach zajmował się budową i uruchamianiem teleskopów radiowych wchodzących w skład sieli LOFAR.
Jest także autorem wielu esejów publikowanych m.in. w: „Nowej Fantastyce”, „SFinksie” i „Czasie Fantastyki”. Współprowadzi audycję radiową Między Nauką a Fikcją emitowaną od 2012 roku
przez radio UWM FM.

Przemysław Mieszko Rudź

Urodzony 21 marca 1976 w Elblągu. Kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej, popularyzator astronomii, autor książek i przewodników. W swojej twórczości artystycznej nawiązuje do dokonań słynnej szkoły berlińskiej
(m.in. Tangerine Dream, Klaus Schulze i wielu innych), wzbogacając ją elementami harmonii rocka progresywnego.
Popularyzację astronomii realizuje poprzez działalność wydawniczo-literacką, wykłady i prelekcje, pokazy nieba oraz uczestnictwo w zlotach astronomicznych na terenie całego kraju.
Ukończył wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia jest geografem klimatologiem.
Mieszka w Gdańsku.

Rafał Dębski

Rocznik 1969, zodiakalny Bliźniak, obarczony wszelkimi zaletami i wadami
tego znaku. W dorobku ma powieści i opowiadania zarówno fantastyczne,
jak i sensacyjne, kryminalne, wojenne, a także historyczne (pełny spis na
stronie http://encyklopediafantastyki.pl). Debiutował w 1998 roku w „Nowej
Fantastyce”, potem współpracował m.in. z „Feniksem” „Magią i Mieczem”,
„Gazetą Rycerską”, a przede wszystkim „Science Fiction, Fantasy i Horror”
(którego to periodyku był redaktorem naczelnym w latach 2009–2012).
Jeśli znajdzie wolną chwilę i podobnego sobie szaleńca, z upodobaniem
oddaje się fechtunkowi bronią białą wszelkiego autoramentu.
Bardzo nie lubi głupoty, codziennej bieganiny, wędkowania, upierdliwych hobbitów
i przemądrzałych, tchórzliwych elfów. Uwielbia za to czytać oraz spędzać leniwie czas (ach,
ten czas – żeby to dawał w ogóle możliwość poleniuchowania), ogromną sympatię odczuwa
do smoków, goblinów, krasnoludów, błędnych rycerzy, dzielnych astronautów i pięknych
księżniczek. Szczególną estymą darzy koty, których z reguły posiada około czterech… Chociaż
w przypadku tych zwierząt bardzo trudno orzec, kto w istocie rzeczy kogo posiada.
Wielki miłośnik i znawca piwa, o którym to napoju może opowiadać godzinami.
Jak każdy stateczny osobnik byłby niezmiernie, potwornie wręcz nudny, gdyby nie
fakt, że – jak utrzymują niektórzy znajomi… no dobrze, jak utrzymuje ogromna większość
znajomych – posiada paskudną, bardzo skomplikowaną naturę, przypominającą jako żywo
hybrydę osobowości świętego Franciszka i Sinobrodego. Niektórzy twierdzą, że nie można
z nim przez to wytrzymać, inni sądzą, że przydaje mu to wielkiego uroku. A jak jest naprawdę?
Diabli wiedzą… Może wszyscy mają rację? Aczkolwiek… hm… Niedawno pewien bardzo
prominentny członek Fandomu powiedział o nim, że jest złym człowiekiem, więc tej wersji na
razie zamierza się trzymać.

Michał Artymowski

Astrofizyk, kosmolog i gwiezdny proktolog (czarne dziury). Studiował w Warszawie, pracował w Chinach, do których za Chiny ludowe już nie wróci. W Polsce zajmuje się pierwszymi ułamkami sekund istnienia Wszechświata i ciemną energią.
Miłośnik Lema i sowieckiej fantastyki.

Piotr Kosek

Od dziecka marzyłem o tym, aby mieć swój skromny udział w historii astronautyki. Na początku były to oczywiście marzenia o zostaniu astronautą,
potem chęć zostania naukowcem. Pokonała mnie jednak królowa nauk,
a właściwie dziecięca głupota i niechęć do nauki matematyki.
Tworząc Astrofazę, chciałem zainspirować ludzi do odkrywania
niesamowitego wszechświata i jego tajemnic. Sprawić choć w małym
stopniu, by kosmos znów stał się sexy tematem. Wierzę, że tak samo
jak kiedyś wyprawy żeglarzy doprowadziły Europejczyków do nowego lądu, tak dzisiejsze dokonania naukowców, astronautów i działania
podobnych do mnie popularyzatorów astronomii, doprowadzą rodzaj ludzki do nowych
odkryć i nowego domu.

Drodzy Goście!
Spotykamy się już po raz trzydziesty… Wokół wszystko się
zmienia: zmienił się ustrój, powstają i upadają rządy, kluby
fantastyki tworzą się, działają, przestają działać i znikają,
a Nordcon trwa, jako jeden z nieustannie najlepszych
konwentów w Polsce. Zasługa nas, organizatorów, w tym
stosunkowo niewielka – Nordcon nie byłby tym, czym jest,
bez Was: licznego grona niesamowicie wiernych uczestników!
To dzięki Wam ten konwent jest inny niż wszystkie inne.
Jak wiadomo, podstawą Nordconu jest towarzyska
integracja i życzymy jej Wam jak najwięcej. Ale oprócz tego –
choć nie jest to konwent znany z przesadnie rozbudowanego
programu – mamy nadzieję, że i w tym roku każdy znajdzie
dla siebie jakiś ciekawy punkt programu. Warto zwłaszcza
zwrócić uwagę na szereg prelekcji popularnonaukowych
prezentowanych przez Michała Artymowskiego, Leszka
Błaszkiewicza i Piotra Koska. Nie powinno Was też zabraknąć
na Benefisie Jacka Inglota, pisarza z GKFem i Nordconami
zaprzyjaźnionego od wielu lat. Koncert Przemysława
Rudzia i Improwizacje Kabaretu Pod Napięciem doskonale
uzupełniają program. Poza tym, jak zawsze, będzie okazja
nadrobić filmowe braki na filmówce, poznać fajne gry na
planszówkach, postrzelać do wszystkiego, co się rusza na
konsolach i pobawić się w Piekiełku.
Jak mawiał Papier, Nordcony bywają dobre albo bardzo
dobre – postarajmy się tej tradycji nie złamać i w tym roku.
A zatem: idźcie i bawcie się!

Główne punkty programu
Środa
20.00 Audytorium Maximus
Wielkie Otwarcie Międzyagencyjnego Zjazdu ds. Kryptyd,
Kosmitów i Zjawisk Paranormalnych
Czwartek
19.00 Laboratorium Stroboskopowe
Kabaret Pod Napięciem – Improwizacje
20.00 Auditorium Maximus
Benefis Jacka Inglota
20.00 Sala wykładowa Alpha
Wits & Wagers
Piątek
20.00 Auditorium Maximus
Koncert Przemysława Rudzia
20.00 Sala wykładowa Alpha
Wits & Wagers
Sobota
11.00 Auditorium Maximus
Spotkanie Związku Stowarzyszeń Fandom Polskich
12.00 Auditorium Maximus
Forum Fandomu
20.00 Centrum Holokronów
Finał Loterii
Konkurs Strojów
Ogłoszenie Wyników Śledztwa
Zakończenie Zjazdu
22.00 Laboratorium Stroboskopowe
Pidżama Party
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Program – Środa
Godziny

Sala wykładowa Alpha

Auditorium Maximus

Sala wykładowa Beta

sala prelekcyjna B1

sala
filmowo-widowiskowa

sala prelekcyjna B2

14.00
15.00
16.00

Maciej Górczyński:
Planeta Małp: Borneo

17.00

Marcin Szklarski:
Strefa 51 – fakty i mity

Filmy

Grzegorz Szczepaniak:
Obcy w rytmach disco

18.00
19.00
20.00
21.00

Maciej Pitala:
Historia FBI
Wielkie Otwarcie
MZKKZP

Ostatnie takie FFU
Po kilkunastu latach i setkach filmów nasze wymózgi wyparowały, a oczy wyciekły
z oczodołów. Czas powiedzieć dosyć! W tym roku będzie ostatnie FFU w znanej
formule z filmami i formularzami pytań. Co będzie za rok – jeszcze nie wiemy – choć
obiecujemy, że będzie COŚ. A tym czasem zapraszamy od czwartku do soboty od
godziny 9.00 do 13.00. Codziennie odbędzie się pokaz dwóch filmów: nowego oraz
klasyka FFU. Klasyki będą miały nowy zestaw DZIESIĘCIU arcytrudnych pytań.
Przypominam jednak, że każda oddana ankieta ma szansę na nagrodę pocieszenia.

Siostry i Bracia w inteligencji

Już dziś weźcie los w swoje ręce!
Wielka Reglamentowana Loteria Galaktyczna
po raz kolejny otwiera przed Wami swe podwoje!
Każdy los wygrywa!
Natychmiast możesz sprawdzić, co wygrałeś
i nie musisz czekać na ogłoszenie oficjalnych wyników!
Nie mamy komputerów, więc pad systemu nam nie grozi!
Na pechowców (pusty los) czeka niespodzianka!
8
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Program – Czwartek
Godziny

Sala wykładowa Alpha

Auditorium Maximus

Sala wykładowa Beta

sala prelekcyjna B1

sala
filmowo-widowiskowa

sala prelekcyjna B2

9.00
10.00
11.00

12.00

Festiwal Filmów
Unikalnych. Sesja 1

Piotr Kalka:
Archeologia a fantastyka.
Obraz archeologa
w literaturze i filmie
fantastycznym

Hanna Zysnarska:
Warsztaty rysowania
UFO dla dzieci (1)

13.00

14.00

Panel: Dlaczego lubimy
teorie spiskowe
(prowadzi Maciej Pitala)

Filmy

Janusz „Boguc”
Bogucki: Warsztaty
z kreacji brzmień za
pomocą syntezatora

15.00
16.00

Jacek Inglot:
Co po człowieku?
Posthumanizm
w fantastyce

Jarek Białkowski:
Warsztaty: Jak u
 odpornić
się na zimno (1)

17.00

Konkurs: Rozpoznaj
Obcego (prowadzi
Izabela Madeja)

Piotr Kosek:
Turystyka kosmiczna

18.00

Maciej Górczyński:
Pierwszy kontakt,
pierwsze próby

Piotr Cholewa, Michał
Cholewa: Sztuczne
Inteligencje

19.00
20.00
21.00

Wits & Wagers

Benefis Jacka Inglota

Inne punkty programu
Laboratorium Stroboskopowe, 19.00: Kabaret Pod Napięciem – Improwizacje
Gdzie indziej, 21.00: Wiktor Sieklicki – Warsztaty tanga (1)
Laboratorium Stroboskopowe, 22.00 – Dyskoteka
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Program – Piątek
Godziny

Sala wykładowa Alpha

Auditorium Maximus

Sala wykładowa Beta

sala prelekcyjna B1

sala
filmowo-widowiskowa

sala prelekcyjna B2

9.00
10.00

Festiwal Filmów
Unikalnych. Sesja 2

11.00
12.00
13.00
14.00

Piotr Kosek:
Program Apollo
Konrad „Biały”
Klepacki: Inżynieria
genetyczna zmieni
wszystko. Na zawsze.
Warsztat kreatywny

Filmy

Jarek Białkowski:
Warsztaty: Jak uodpornić
się na zimno (2)

15.00

16.00

17.00
18.00
19.00
20.00

Hanna Zysnarska:
Warsztaty rysowania
UFO dla dzieci (2)

Leszek Błaszkiewicz:
SETI – historia, stan
obecny i przyszłość
Michał Artymowski:
Wszechświaty
równoległe

Panel:
Co po chrześcijaństwie?
Dżedaizm i inne…
(prowadzi Jacek Inglot)
30 Nordconów –
sesja jubileuszowa

Piotr Cholewa, Michał
Cholewa: Kosmiczne
kryzysy
Wits & Wagers

Leszek Błaszkiewicz:
Opowieści o gwiazdach
Koncert
Przemysława Rudzia

21.00
22.00

Angmar Party

Inne punkty programu
Gdzie indziej, 21.00: Wiktor Sieklicki – Warsztaty tanga (2)
Laboratorium Stroboskopowe, 22.00 – Dyskoteka

10

nordcon 2016



Program – Sobota
Godziny

Sala wykładowa Alpha

Auditorium Maximus

Sala wykładowa Beta

sala prelekcyjna B1

sala
filmowo-widowiskowa

sala prelekcyjna B2

9.00

Filmy

10.00
11.00
12.00

13.00

ZSFP
Michał Artymowski:
Jak wygląda
Wszechświat?
Rafał Dębski:
Historia piwa

14.00

Jacek Inglot:
10 powodów, dla
których warto czytać
klasyczną fantastykę

15.00

Leszek Błaszkiewicz:
Mars i Marsjanie

16.00

Wojtek Sedeńko:
Antologia Przedmurze –
czy już czas na nową
polską fantastykę
socjologiczną?

17.00

Panel: Czy istnieje życie
we Wszechświecie?
(prowadzi Michał
Artymowski)

18.00

Rafał Dębski:
Spotkanie autorskie

Festiwal Filmów
Unikalnych. Sesja 3

Forum Fandomu
Marcin „Alqua” Kłak:
Worldcon 75, czyli co
spakować do Helsinek
Jarek Białkowski:
Warsztaty: Jak uodpornić
się na zimno (3)

Filmy

19.00
20.00
21.00

Finał Loterii,
Konkurs Strojów,
Zamknięcie MZKKZP

Inne punkty programu
Gdzie indziej, 21.00: Wiktor Sieklicki – Warsztaty tanga (3)
Laboratorium Stroboskopowe, 22.00 – Pidżama Party
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Kryminalne sprawy FBI – gra nordconowa
1. W czasie Nordconu uczestnicy będą zdobywali poszlaki służące do rozwiązania
otwartych spraw. Poszlaki zdobywa się, m.in. zwyciężając w konkursach i z Loterii
Nordconowej.
2. Każda poszlaka służy rozwiązaniu jednej z dwóch spraw. Na poszlace należy
umieścić swoją ksywę, numer uczestnika i zaznaczyć, którą z dwóch spraw
wspomoże poszlaka.
3. Rozwiązanie sprawy wymaga zebrania pewnego minimum poszlak.
4. Wypełnione poszlaki można oddawać do Kadr do godziny 19.00 w sobotę.
5. W piątek około godzin 14.00 i 20.00 oraz w sobotę około godziny 14.00 w Kadrach
zostanie wywieszony aktualny postęp w rozwiązywaniu spraw.
6. Podczas Zamknięcia Nordconu Dyrektor wybierze jedną z rozwiązanych spraw.
Spośród uczestników, którzy dostarczyli poszlaki służące rozwiązaniu sprawy,
zostaną rozlosowane nagrody (w tym nagroda główna – akredytacja i noclegi
na Nordcon 2017).
7. Tajna Koteria zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w zasadach w każdym
momencie.

Pangalaktyczna Agencja Lunaparów PAL, filia Ziemia zaprasza do

Zupełnie Grzecznej Kawiarni
Nasz ponętny międzygwiezdny barman Jankes zaprasza na: rozkoszne wiwisekcje,
bliżej nieidentyfikowane płyny (także ustrojowe), frenetyczne pląsy pod wpływem egzotycznych afrodyzjaków z odległych planet. Zapraszamy tancerki i tancerzy ras wszelakich. Jeżeli lubujesz się w ektoplaźmie lub kochasz macki odwiedź
nasz przybytek. Nikt nie pozna twoich najskrytszych żądzy, poza odbiorcami kanałów klasy XXX. Możesz zostać gwiazdą ekranu, jeżeli tylko pozwolisz aby nasz
maestro cię rozebr... ekhm odkrył.

Uwaga!!!
Informacje o godzinach wydawania posiłków, otwarcia księgarni oraz inych referatów agencji znajdują się na ostatniej stronie

Uczestniku pamiętaj!
Powrotne autrobusy do dworca PKP w Gdyni odjeżdżają w niedzielę dwukrotnie: rano i w południe. Kup bilet, zanim ktoś Cię ubiegnie!!
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Plany – Budynek A
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Plany – Budynek A
I Piętro

II Piętro

III Piętro

IV Piętro

14

nordcon 2016



Plany – Budynek B

Parter
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Plany – Budynek B

I Piętro
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Plany – Budynek B
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1% podatku na rzecz GKF
Działania naszego klubu realizowane są z powodzeniem
od 30 lat, głównie siłami i entuzjazmem blisko
200 klubowiczów. Są jednak rzeczy, takie jak zakup książek
do biblioteki czy wydawanie publikacji, których nie daje
się załatwić nawet kilometrem sześciennym entuzjazmu.
A wierzcie, że próbowaliśmy.
Dlatego jeśli przekażesz Gdańskiemu Klubowi Fantastyki
1% swojego podatku, możesz być pewien, że każda
złotówka będzie naprawdę dobrze wydana na rozwój
polskiej fantastyki (którą tak lubisz!) i dawanie młodym
duchem osobom (także Tobie!) kulturalnej alternatywy
w stosunku do szarej rzeczywistości. To zdecydowanie
lepsza decyzja niż oddanie tych pieniądzy bezdusznej
maszynie urzędniczej. Wyobraźnia i fantastyka też muszą
czasem coś jeść. I niekoniecznie musi to być zielona
pożywka.
Jak to zrobić?
W skrócie: na swojej deklaracji podatkowej wpisz
numer GKFu jako Organizacji Pożytku Publicznego –
0000098018. Jeśli chcesz, możesz też dopisać, na jaki
konkretnie cel GKF ma spożytkować Twoje pieniądze.
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Planszówki na Nordconie 2016
Program
Preferujemy tzw. wolne granie, czyli gry
organizowane ad hoc w miarę pojawiania się chętnych. Kilka punktów programu będzie odbywać się jednak wg ustalonego poniżej harmonogramu.
Środa
Po obiedzie
Wolne granie

Sobota
Po śniadaniu
Splendor
Po obiedzie
Dilbert – finał
Po kolacji
Wolne granie

Po kolacji
Dilbert eliminacje #1
Czwartek
Po śniadaniu
7 Cudów
Po obiedzie
Frag turniej
Dilbert eliminacje #2
Po kolacji
Battlestar
Piątek
Po śniadaniu
Dilbert eliminacje #3
Po obiedzie
Pitch Car – turniej
Po kolacji
Dilbert eliminacje #4

Republic of Rome

Rys. Paulina Śliwa
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Program konferencji w trakcie MZKKZP
Ramowy plan wydarzeń zamiesz- 19.00–20.00 Sala wykładowa Alpha
czono w tabelach na stronach 6–19. Maciej Pitala: Historia FBI
Poniżej prezentujemy opisy najciekawszych punktów tegorocznej kon- Federalne Biuro Śledcze, FBI (ang. Federal
Bureau of Investigation) to amerykańska
ferencji.
Środa

16.00–17.00 Sala wykładowa Alpha
Maciej Górczyński: Planeta Małp:
Borneo
O swej wyprawie na Borneo i o swych
niezbyt porywających przygodach opowie Wam Maciek G.

17.00–18.00 Sala wykładowa Beta
Grzegorz Szczepaniak: Obcy w rytmie
disco
Prezentacja kilku kawałków z szeroko rozumianego synthpopu zainspirowanego
przybyszami z kosmosu.

18.00–19.00 Sala wykładowa Alpha
Marcin Szklarski: Strefa 51 – fakty
i mity
Wszystko o słynnym poligonie. Obcy,
tajne badania i złowrogie obiekty. A także polskie powiązania ze Strefą 51.
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agencja rządowa zajmująca się przestępstwami wykraczającymi poza granice
danego stanu. Obrosła legendami i mitami, jest również tematem często pojawiającym się w popkulturze. Czy J. Edgar
Hoover nosił spódniczki? Czy FBI ukrywa
UFO? Czy to oni zabili Kennedy'ego? Czy
obraz agencji przedstawiany w filmach
ma cokolwiek wspólnego z prawdą?
Czwartek

12.00–13.00 Sala wykładowa Alpha
Piotr Kalka: Archeologia a fantastyka.
Obraz archeologa w literaturze i filmie fantastycznym
Omówienie na wybranych przykładach
z polskiej i światowej literatury fantastycznej, a także filmów i seriali, występujących w nich wątków związanych
z archeologią i badaniami wykopaliskowymi. Rola postaci archeologa w horrorze, science fiction, i fantasy.

13.00–15.00 Sala wykładowa Alpha
Panel: Dlaczego lubimy teorie spiskowe (prowadzi Maciej Pitala)
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gatunek ludzki będzie dalej ewoluował,
13.00–14.00 Sala wykładowa Beta
Hanna Zysnarska: Warsztaty rysowa- czy też dalsza ewolucja na Ziemi będzie
się odbywała bez udziału człowieka? Kto
nia UFO dla dzieci (1)
Jeśli chcesz narysować UFO, a nie wiesz
jak zacząć, to te warsztaty są specjalnie
dla Ciebie! Przedstawiciele pozaziemskich
cywilizacji, latające spodki i nieziemskie
krajobrazy – wszystko to i wiele więcej
znajdziesz na naszych warsztatach! Szczególnie gorąco zapraszamy dzieci!

zostanie panem przyszłości – zmodyfikowany homo sapiens czy jakaś nieludzka
forma inteligencji? Próba podsumowania tematyki i naszkicowania kilku możliwych scenariuszy tego, co będzie „po”.
Bo wiele wskazuje na to, że ten „postludzki” przełom może być tuż za progiem.

16.00–17.00 Sala wykładowa Beta
14.00–15.00 Sala wykładowa Beta
Jarek „Biały”‚ Białkowski: Warsztaty:
Janusz „Boguc” Bogucki: Warsztaty Jak uodpornić się na zimno (1)
z kreacji brzmień za pomocą syntezatora
Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, jak mnisi
Muzyka elektroniczna. Kosmiczne przestrzenie Vangelisa. Pulsacje sekwencerów J.M. Jarre`a. Fantastyczne pejzaże
dźwiękowe tworzone przez instrumenty
o wyglądzie kokpitu gwiezdnego myśliwca – syntezatory. Przyjrzymy się jednemu z nich i poznamy tajniki obsługi.
Będzie dużo radości oraz dużo bardzo
dziwnych odgłosów...

16.00–17.00 Sala wykładowa Alpha
Jacek Inglot: Co po człowieku? Posthumanizm w fantastyce
Posthumanizm to modne słowo, które
od pewnego robi karierę. Ale co tak naprawdę znaczy i jakie wizje „poczłowieczej” historii proponują autorzy fantastyki (współcześni i klasycy)? Czy rozmaite
posthumanistyczne propozycje to dla
ludzkości szansa, czy też zagrożenie? Czy

buddyjscy radzą sobie bez swetrów i ciepłych czapek w Himalajach, przyjdź na
nasze zajęcia! Poznasz metody i techniki
oddechowe, które pozwolą Ci nie tylko
zaprzyjaźnić się z zimnem, ale też uodpornić Twój organizm na przeziębienia.

17.00–18.00 Sala wykładowa Alpha
Konkurs: Rozpoznaj Obcego (prowadzi Izabela Madeja)
Jeżeli twój nauczyciel nosi się na czarno,
a sąsiadka czasami wygląda jak Reptilianka – przyjdź i sprawdź, czy rozpoznasz
Obcego!
W pierwszym etapie konkursu Obcy
będą się pojawiali we fragmentach filmów. W drugim – tylko dla tych, którzy
najlepiej przejdą etap pierwszy – opis
Obcych zawarty będzie na kartach książek. Przyjdź i zostań Nieustraszonym
Tropicielem Obcych!
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17.00–18.00 Sala wykładowa Beta
Piotr Kosek: Turystyka kosmiczna
Ponad 50 lat temu po raz pierwszy człowiek przekroczył jedną z ostatnich granic
na naszej planecie – granicę kosmosu. Do
tej pory loty w kosmos zarezerwowane
były tylko dla profesjonalnych kosmonautów, pilotów wojskowych i naukowców. Jednak szybki rozwój technologii już
niedługo umożliwi lot w kosmos także
nam wszystkim. Twoim marzeniem zawsze było zobaczenie Ziemi z orbity?
W takim razie to punkt programu właśnie
dla Ciebie! Dowiedz się w jakim kierunku
rozwijać się będzie kosmiczna turystyka.

18.00–19.00 Sala wykładowa Alpha
Maciej Górczyński: Pierwszy kontakt,
pierwsze próby
Zanim spotkamy istoty pozaziemskie, posłuchamy o dokonanych już próbach nawiązania kontaktu z innymi gatunkami
niebędącymi ludźmi. Zaprasza Maciek G,
zoopiekun naczelnych w Poznańskim Zoo.

18.00–20.00 Sala wykładowa Beta
Piotr Cholewa, Michał Cholewa:
Sztuczne Inteligencje
19.00–20.00 Laboratorium Stroboskopowe
Kabaratet Pod Napięciem – Improwizacje
Kabaret Pod Napięciem powstał pod
koniec 2011 roku w Gdańsku z inicjatywy Arkadiusza Pawłowskiego. Oprócz
założyciela, trzon grupy tworzą Maciej
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Wójtewicz i dźwiękowiec Michał Sidorkiewicz. Na Nordconie zrobią to, z czego słyną – będą improwizować, ale nie
zabraknie skeczów i piosenek, tak, żeby
każdy, nawet najbardziej wybredny
widz klepnął się w kolano i z trudem
wyrzucił z siebie: „mnie to bawi”.

20.00–21.00 Auditorium Maximus
Benefis Jacka Inglota
Piątek

12.00–13.00 Sala wykładowa Alpha
Piotr Kosek: Program Apollo
Zdecydowaliśmy się polecieć na księżyc,
nie dlatego że jest to łatwe, ale właśnie
dlatego, że jest to trudne – tymi słowami
prezydent Kennedy zapowiedział Amerykanom plany umieszczenia na Księżycu pierwszego człowieka. Dowiedz się
jak wyglądał cały program Apollo, od
tragedii, która go zapoczątkowała, po
misję Apollo 17, kiedy to po raz ostatni
istota ludzka odcisnęła ślad buta w księżycowym pyle.

13.00–15.00 Sala wykłądowa Alpha
Konrad „Biały” Klepacki: Inżynieria
genetyczna zmieni wszystko. Na zawsze. Warsztat kreatywny
Czekają nas rzeczy, o których Scully
i Mulderowi się nie śniło, a Rakowaty
znał je tylko z najczarniejszych
koszmarów. Na naszych oczach zachodzi
prawdziwy przełom w dziedzinie
modyfikacji DNA. Jeśli jeszcze nie
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słyszałeś o metodzie CRISPR, to czas
najwyższy, bo rzeczywistość przegania
właśnie fantastykę. W planie krótka
prelekcja i wspólne warsztatowe
obmyślanie scenariuszy na przyszłość.

14.00–15.00 Sala wykładowa Beta
Hanna Zysnarska: Warsztaty rysowania UFO dla dzieci (2)
15.00–16.00 Sala wykładowa Beta
Jarek „Biały” Białkowski: Warsztaty:
Jak uodpornić się na zimno (2)
16.00–17.00 Sala wykładowa Alpha
Leszek Błaszkiewicz: SETI – historia,
stan obecny, przyszłość
Problem pozaziemskich cywilizacji i dyskusje o ewentualnym ich istnieniu poruszane były bardzo często w historii,
jednak współczesne, naukowe badania
związane z tym celowym i systematycznym poszukiwaniem ETI (ExtraTerrestrial
Intelligence – Inteligencja pozaziemska)
narodziły się dopiero pod koniec lat 50.
ubiegłego wieku. Od tamtych pionierskich czasów badania Kosmosu dały nam
odpowiedzi na wiele istotnych pytań,
a to sprawiło, że dziś tematyka SETI jest
chyba bardziej aktualna niż dawniej.

16.00–17.00 Sala wykładowa Beta
Panel: Co po chrześcijaństwie? Dżedaizm i inne… (prowadzi Jacek Inglot)
Pod koniec XX wieku mawiano, że
następne stulecie – po wieku ideologii
(komunizm, faszyzm) – będzie wiekiem



religii. Czy rzeczywiście tak się dzieje?
Czy chrześcijaństwo przetrwa? A jeśli
upadnie, to czy zostanie zastąpione
religią rycerzy Jedi, wymyśloną na
potrzeby filmu i zdobywającą liczoną już
w dziesiątki tysięcy rzeszę wyznawców?
Czy popkulturowy mit stworzony przez
George’a Lucasa ma szansę zastąpić mity
zrodzone w starożytności? Kto wie, być
może już za sto lat ludzie na naszym
kontynencie będą nabożnie głosić:
Jedna jest Moc i Lucas jest jej Prorokiem.
Czy żyjemy w epoce upadku klasycznej
mitologii? Jeśli tak, to czy mit stary jest
zastępowany przez nowy?

17.00–18.00 Sala wykładowa Alpha
Michał Artymowski: Wszechświaty
równoległe
Co współczesna kosmologia myśli
o tytułowym zagadnieniu? Dlaczego
Wszechświat jest podzielony na wiele
niezwiązanych ze sobą regionów,
zwanych horyzontami i jakie mogą
panować warunki w innych horyzontach?
Prelegent pokaże, że w całym spektrum
wszystkich możliwych wszechświatów
nasz jest szczególny, bo dysponujący
unikatowym zestawem praw natury,
umożliwiających powstanie życia.

17.00–19.00 Sala wykładowa Alpha
30 Nordconów – sesja jubileuszowa
18.00–20.00 Sala wykładowa Alpha
Piotr Cholewa, Michał Cholewa:
Kryzysy kosmiczne
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19.00–20.00 Na zewnątrz / Sala
wykładowa Beta
Leszek
Błaszkiewicz:
Opowieści
o gwiazdach
Jeśli noce okażą się pogodne i rozgwieżdżone,
to zapraszamy na opowieść o gwiazdach,
gwiazdozbiorach i ciekawych obiektach
Kosmosu pod gołym niebem. Jeśli zaś
pogoda nie bedzie sprzyjała, to rozmowa
o astronomii odbędzie się wieczorem
w Sali wykładowej Beta.

20.00–21.00 Auditorium Maximus
Koncert
muzyki
elektronicznej
w wykonaniu Przemysława Rudzia –
jednego z najciekawszych polskich
el-muzyków XXI wieku
Sobota

11.00–12.00 Auditorium Maximus
Spotkanie Związku Stowarzyszeń
Fandom Polski
12.00–13.00 Sala wykładowa Alpha
Michał Artymowski: Jak wygląda
Wszechświat?
Opowieść o tym, co na 100% wiemy o otaczającym nas Wszechświecie, między innymi o ciemnej materii i ciemnej energii, które stanowią około 96% energii we
Wszechświecie, a których natury jeszcze nie
rozumiemy. Dlaczego nasz Wszechświat
wydaje się być nieprawdopodobny? Prelegent przedstawi kilka hipotez badawczych,
które starają się wyjaśnić, dlaczego jest, jak
jest, między innymi o Wszechświatach cyklicznych i kosmicznej inflacji.
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12.00–13.00 Auditorium Maximus
Forum Fandomu
13.00–14.00 Sala wykładowa Alpha
Rafał Dębski: Historia piwa
Podczas prelekcji „Historia piwa” (sam
wolę pieszczotliwy tytuł „Piwko”) zabiorę
uczestników w podróż rozpoczynającą się
przeszło 6500 lat przed naszą erą, a znajdującą zakończenie we współczesności. Zamierzam uświadomić zebranym doniosłą
rolę, jaką odegrało piwo w dziejach świata,
przestawić genezę jego powstania i rozwój
technik piwowarskich oraz opowiedzieć
o dzisiejszej kondycji bursztynowego napoju. Sporo czasu poświęcę ciekawostkom
związanym z procesem produkcji tego cudownego wynalazku. Osobiście uważam,
że ludzkość – jako taka – stanowi tylko pośrednie (i dość poślednie) ogniwo ewolucji,
przywołane na świat po to, by z wszechobecnego chaosu wyłonił się pokryty rosą
kufel z wiadomą zawartością. Albowiem
można doznawać wspaniałych olśnień
i dokonywać wiekopomnych odkryć, przeżywać mistyczne uniesienia, a nawet sięgać gwiazd. Jednak dopiero po zanurzeniu
spragnionych warg w pienistym nektarze
człowiek jest w stanie połączyć się z Absolutem i zyskuje pojęcie, na czym polega
prawdziwy geniusz…
Serdecznie zapraszam!

13.00–15.00 Auditorium Maximus
Marcin „Alqua” Kłak: Worldcon 75,
czyli co spakować do Helsinek
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14.00–15.00 Sala wykładowa Alpha
Jacek Inglot: 10 powodów, dla których
warto czytać klasyczną fantastykę
Żyjemy w epoce upadków tradycyjnych
autorytetów
i
wartości,
dotyczy
to także literatury. Ale czy zawsze
„nowe i modne” oznacza „lepsze” czy
„mądrzejsze”? 10 żelaznych argumentów
przemawiających za tym, że czytanie
klasyków nie
jest
obecnie
tak
bezprzedmiotowe, jak by się wydawało,
a wręcz przeciwnie, warto i należy. Oraz
dlaczego znajomość klasycznej science
fiction powinna być punktem honoru
każdego szanującego się fana. Nie
możemy przecież odkładać do lamusa
Lema i Strugackich, poprzestając na
Ćwieku i Pilipiuku. Byłoby to niezdrowe
cieleśnie i umysłowo niehigieniczne, co
zostanie raz na zawsze udowodnione.

14.00–15.00 Sala wykładowa Beta
Jarek „Biały” Białkowski: Warsztaty:
Jak uodpornić się na zimno (3)
15.00–16.00 Sala wykładowa Alpha
Leszek Błaszkiewicz: Mars i Marsjanie
Mars fascynuje nas od dawna, a na dodatek jest najbliższą nam planetą, o której możemy mysleć jako o ewentualnym
drugim domu. Podczas wykładu prelegent opowie, jak to się stało, że Marsa
skojarzono z Marsjanami. Jak wyglądało
poznawanie tajemnic Czerwonej Planety
i jakie plany mogą być z nią realizowane
w najbliższych latach.



16.00–17.00 Sala wykładowa Alpha
Wojtek Sedeńko: Antologia Przedmurze – czy już czas na nową polską fantastykę socjologiczną?
Wiele wskazuje, że powraca do łask fantastyka socjologiczna. Nie antytotalitarna, jaką pamiętamy z lat 70. i 80., ale
zaangażowana i zainteresowana światem współczesnym, tym, co dzieje się
z cywilizacją, zagrożeniami płynącymi
z różnych stron – o tym będzie mowa na
spotkaniu z redaktorem antologii Przedmurze, wydanej właśnie przez Solaris.

17.00–18.00 Sala wykładowa Alpha
Panel: Czy istnieje życie we Wszechświecie? (Michał Artymowski)
Ostatnie odkrycia astronomiczne potwierdzają, że Wszechświat powinien
być pełen planet. Najnowsze badania
nad pochodzeniem życia sugerują, że do
powstania prostego życia jednokomórkowego nie trzeba zbyt wiele – Wszechświat powinien więc być pełen życia.
Dlaczego więc nie obserwujemy kosmitów? Dlaczego nie mamy kontaktu z żadną cywilizacją pozaziemską?

18.00–19.00 Sala wykładowa Alpha
Spotkanie autorskie z Rafałem Dębskim
20.00–22.00 Auditorium Maximus
Zakończenie MZKKZP

25



nordcon 2016

Alex Shvartsman

Requiem dla druida

T

ego ranka miałem zająć się odegnaniem demona, postanowiłem jednak
najpierw dokończyć kawę.
Popijałem swoją jawę, stojąc przed magazynem Demetriosa w Sunset Park i podziwiając panoramę Manhattanu i portu w Nowym Jorku. Obok mnie Demetrios
trząsł się jak osika.
— Co Ty sobie myślisz, Conrad? — Demetrios w typowy dla siebie sposób wyrzucał słowa z prędkością karabinu maszynowego. — Po prostu tam wejdziesz, sam,
i zmierzysz się z tą piekielną bestią? Bez pomocy czy wsparcia innych członków Straży? Bez choćby księdza? To kompletne szaleństwo.
— Poradzę sobie — powiedziałem, starając się przybrać budzącą zaufanie postawę. — Chciałeś, żeby ktoś to szybko załatwił, a jakiś przypadkowy demon to dla mnie
nie pierwszyzna.
Tak naprawdę nigdy nie miałem do czynienia z demonem. Nie jestem w ogóle
przygotowany do radzenia sobie z nadprzyrodzonymi istotami tego kalibru. To ta zła
wiadomość. Dobra jest taka, że nigdy nie słyszałem o demonie w Brooklynie. Nawet jeżeli jakiś się pojawił, to nie miał czego szukać w magazynie Demetriosa. A jeśli
jakimś cudem „wielkie zło” jednak się tutaj zalęgło, to Demetrios nie przeżyłby tego
spotkania na tyle długo, by teraz skamleć o moją pomoc. Działo się tutaj coś innego,
ale skoro klient chciał wierzyć, że dał mi właśnie bardzo niebezpieczne zadanie, to
kimże jestem, by go wyprowadzać z błędu?
— Tak, szybko — powiedział Demetrios. — Nie uwierzysz, jakich zaległości w dostawach nam to narobiło. Moi odbiorcy są żądni krwi. W dodatku ładunek sumatrzańskich persymon zaczyna powoli gnić. Mam więc nadzieję, że wiesz, co robisz.
Niezbyt podoba mi się perspektywa zeskrobywania ze ścian kontenerów tego, co
z Ciebie zostanie.
— I to jest Demetrios, którego znam i kocham. Sentymentalny do samego
końca. Masz, potrzymaj. — Podałem mu pusty styropianowy kubek i ruszyłem
do wejścia.
Magazyn był wypakowany przeróżnymi pakunkami i skrzyniami. Ogromne metalowe kontenery stały na środku, dookoła było jedynie tyle miejsca, by móc je wystawić na zewnątrz. Po bokach, zajmując wszelkie dostępne zakamarki, piętrzyły się
mniejsze paczki, ułożone według systemu zrozumiałego chyba tylko dla Demetriosa
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i jego pracowników. Doskonała kryjówka dla czegokolwiek, co postanowiło nawiedzić ten budynek.
Nie wiedziałem, jakiego rodzaju kłopotów się spodziewać, wziąłem więc ze sobą
tyle broni, talizmanów i amuletów, ile mogłem unieść, jednocześnie nie obnosząc się
z tym, że to na nich polegam. Na przestrzeni lat zyskałem dużo więcej wrogów niż
przyjaciół. Gdyby któryś z nich odkryłby prawdę, byłoby to bardzo niebezpieczne.
O ile wiem, jestem wyjątkowy. Zaledwie jedna na trzydzieści tysięcy osób rodzi
się uzdolniona. Widzi magię i umie się nią posługiwać. Ja Widzę doskonale, ale
rzucanie zaklęć to zupełnie inna historia. Nawet moi przełożeni ze Straży nie mogą
wiedzieć o mojej niepełnosprawności. Podejrzewam, że nie będą skłonni mnie zatrzymać, jeśli kiedykolwiek się o tym dowiedzą. Udaję więc zajebistego czarodzieja
i wykonuję swoją pracę, nie dając nikomu powodu do podejrzeń. Mam nadzieję, że
kiedyś znajdę lekarstwo na moją przypadłość, a jeśli to niemożliwe — przynajmniej
cholernie dobre wyjaśnienie.
Przedzierałem się przez labirynt paczek, aż usłyszałem słaby warkot dobiegający
nieco z przodu. Wyciągnąłem rewolwer załadowany srebrnymi kulami hartowanymi w wodzie święconej. Banał, wiem, ale doświadczenie mnie nauczyło, że tylko
najbardziej skuteczne rozwiązania z czasem stają się ograne. Z bronią w gotowości
powoli ruszyłem w stronę odgłosu. Skręciłem za róg przy sięgającym sufitu regale
wyładowanym drewnianymi skrzyniami i znalazłem się twarzą w twarz z koszmarem rodem z Lovecrafta.
Stwór wyglądał jak wysoki na trzy metry buldog, z kilkoma rzędami kłów sterczących z ponadgabarytowej paszczy. Rzucił mi zimne spojrzenie rybich oczu i z wnętrza
jego ohydnego cielska dobył się niski pomruk. Zdecydowanie nie demon. Uśmiechnąłem się z ulgą, obserwując ledwie widoczną poświatę wokół sylwetki stwora.
— Dobry piesek — powiedziałem do niego, jednocześnie grzebiąc w wewnętrznych
kieszeniach płaszcza. Bardzo powoli, tak aby go nie wystraszyć, wyciągnąłem zza
pazuchy plastikowy słoiczek po tabletkach wypełniony pomarańczowym proszkiem.
— Chcesz smakołyk? — spytałem łagodnie. Schowałem rewolwer do kabury, a potem przez chwilę siłowałem się z nakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci.
Stwór, zirytowany moim widocznym brakiem chęci do ucieczki w popłochu, wydał z siebie przeraźliwy ryk. Miałem nadzieję, że dotarł do uszu Demetriosa. Gdy
zwierzak wciąż był zajęty robieniem wrażenia, zrobiłem dwa szybkie kroki do przodu
i cisnąłem w niego zawartością opakowania po tabletkach.
Potworna paszcza, jej kształty się rozmyły, a potem stwór zniknął. U moich stóp
leżał mały futrzany zwierzak o wyglądzie brzydkiego koali, znokautowany proszkiem nasennym. Odmiennik sumatrzański chrapiący słodko przede mną był zupełnie
nieszkodliwym stworzeniem. Te miśki mają w zwyczaju emitować obrazy wielkich,
strasznych potworów, aby odstraszać drapieżniki, ale to tylko nieszkodliwe pozory.
Biedak pewnie wpadł do kontenera persymon i przez całą drogę objadał się swoim
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ulubionym przysmakiem. Silna pomarańczowa mieszanka powinna go uśpić do czasu, aż będę mógł pogadać z moim kumplem z zoo w Bronksie, który opiekuje się
menażerią nadprzyrodzonych zwierząt.
Sprawdziłem pozostałą część budynku, aby upewnić się, że nie ma tam więcej
odmienników, ale też ze zwykłej ciekawości. Demetrios prowadził największy biznes transportowy w mieście zajmujący się importem magicznych towarów i zawsze
byłem ciekaw, co kombinuje. Pokręciłem się trochę i kiedy uznałem, że upłynęło
wystarczająco dużo czasu, zdjąłem płaszcz i owinąłem nim delikatnie odmiennika.
Z zawiniątkiem pod pachą wyszedłem z magazynu.
— Ależ to było parszywe diabelstwo. — Uśmiechnęłam się do Demetriosa, który
spacerował nerwowo na zewnątrz. — Popatrz, aż się spociłem.
— To już? Odegnałeś go? — zapytał.
— Już nie będzie cię niepokoić — odparłem z najwyższą pewnością.
Demetrios z przyjemnością zapłacił mi sowite wynagrodzenie za poranną robotę, która kosztowała mnie raptem fiolkę proszku nasennego. Poza tym, jeśli ktoś go
spyta, zapewne chętnie opowie o tym, jak zmierzyłem się oko w oko z demonem
i wygrałem. Tak właśnie rośnie legenda Conrada Brenta.
Gdy wyjechałem z parkingu Demetriosa, zauważyłem, jak drugi samochód włącza się za mną do ruchu.
***

Śledzili mnie amatorzy. Czarny Lincoln Town Car odbijał się w moim wstecznym lusterku, ciągnąc za mną wzdłuż zatłoczonych ulic Brooklynu bez śladu gracji. Kierowca
myślał pewnie, że był bardzo sprytny, bo zawsze zostawiał między nami jeden lub
dwa inne pojazdy. Skręciłem kilka razy, żeby się upewnić. Lincoln trzymał się mnie
cały czas, dyskretny jak niedźwiedź polarny na pustyni.
Gdy tylko wyczuły moje obawy, zaczęły się uaktywniać różne magiczne zabezpieczenia samochodu. Powiedzieć, że mój samochód nie wyglądał za dobrze, to mało.
Oldsmobile rocznik 84 o krzywych zderzakach, pokryty kilkumiesięczną warstwą brudu. W środku jednak miał poinstalowane różne niespodzianki, których nie powstydziłby się sam Batmobil. Miał najlepsze zaklęcia obronne, jakie można kupić, i kilka
dosłownie bezcennych. Wszystkie one zaczęły się budzić, by przygotować auto do
możliwej konfrontacji. Niektóre z magicznych osłon kłóciły się z falami radiowymi,
co tylko bardziej mnie rozdrażniło. Zjechałem na bok i obserwowałem, jak Lincoln
zatrzymuje się na miejscu parkingowym kilka metrów za mną.
Wysiadłem z samochodu, podszedłem kawałek i zapukałem w przyciemnioną
szybę po stronie kierowcy.
— Hej, kolego. Mam dla ciebie wiadomość: nie jesteś za dobry w te klocki. Więc
może zostaw mnie w spokoju i wrócić do odbierania ludzi z lotniska albo opuść szybę
i wyjaśnij mi, czego chcesz.
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Kierowca nie zareagował. Zamiast tego otworzyły się drzwi od strony pasażera
i wysiadła z nich drobna ruda kobitka w garsonce.
— Proszę nie straszyć kierowcy, panie Brent. On tylko wykonuje swoją pracę. — W jej głosie słychać było rozbawienie, jakby cieszył ją taki obrót wydarzeń.
Mówiła z lekkim brytyjskim akcentem. Jej wygląd i głos prawie mi wystarczyły
w ramach zadośćuczynienia. Prawie.
— Cóż — burknąłem — nie idzie mu to najlepiej.
— Wręcz przeciwnie — odparła. — Miałam nadzieję, że pan nas zauważy. Bez wątpienia człowiek pańskiej reputacji powinien spostrzec, że jest śledzony. Tak naprawdę,
interesowało mnie, jak Pan na to zareaguje.
Podała mi wizytówkę. Jeśli wierzyć wymyślnej czcionce, miała na imię Moira
O’Leary i była konsultantką do spraw bezpieczeństwa.
— Obserwacja reakcji w obliczu zagrożenia może być niezwykle pouczająca. Lubię
wiedzieć więcej o ludziach, z którymi będę pracować. Muszę przyznać, że Pańskie
raczej… bezpośrednie podejście było miłym zaskoczeniem.
— Cieszę się, że udało mi się dostarczyć rozrywki — powiedziałem — ale czemu
sądzi Pani, że będziemy razem pracować?
— Och, ależ będziemy — uśmiechnęła się. — Pański szef jest winien mojemu klientowi przysługę albo dwie. Jestem pewna, że wkrótce się z Panem skontaktuje. Być
może powie nawet „proszę uprzejmie”.
No raczej cholernie mało prawdopodobne. Mose nie należał do osób, które o cokolwiek proszą, bo nikt nie był na tyle głupi, by kwestionować jego rozkazy. Kiedy
mówił „skacz” — skakałeś, nawet nie śmiąc pytać, jak wysoko.
— Moja organizacja nie ma w zwyczaju być winną przysług. Pani klient musi być
dość wyjątkowy — powiedziałem, próbując wyciągnąć z niej trochę więcej informacji. Pani Konsultantka do Spraw Bezpieczeństwa nie kazała mi się domyślać.
— Oczywiście, że jest wyjątkowy — zaciągnęła uroczo. — To Bradley Holcomb.
***

O’Leary nie żartowała. Ludzie w biurze Straży prześcigali się w spełnianiu zachcianek
jej szefa, magnata rynku nieruchomości. Zostałem poproszony o zapewnienie mu
wszelkiej pomocy, ze szczególnym naciskiem na to, że rozkaz ten pochodzi od samego
Mose’a. Zadzwoniłem pod numer na wizytówce Moiry i zostałem natychmiast wezwany do Holcomb Tower.
Nie lubię zapuszczać się na Manhattan. To stolica Osobliwości w Nowym Świecie.
Po jego ulicach, pod niebem lśniących wieżowców, przechadzają się istoty o niezwykłej mocy. Knują zatrważające spiski za zamkniętymi drzwiami biur pod prestiżowymi adresami — i nie mam tu jedynie na myśli finansistów z Wall Street. Gromadzą się tam niebezpieczni mężczyźni, kobiety i wszelkie inne stworzenia, sprawiając,
że Brooklyn wydaje się nagle sennym przedmieściem. Staram się, aby moje wizyty
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w przegniłym jądrze Wielkiego Jabłka były krótkie i nieczęste. Czasem jednak nic się
na to nie poradzi.
Zostałem wprowadzony do obszernego biura zastawionego niedobraną kolekcją
dzieł sztuki i antyków. Nie były szczególnie dobrze dopasowane, ale posiadały jedną
wspólną cechę: wysoką cenę. Pośrodku pomieszczenia znajdowało się wielkie mahoniowe biurko. Za nim, odchylając się na fotelu wyściełanym jagnięcą skórą, siedział
Bradley Holcomb we własnej osobie.
Król nieruchomości Nowego Jorku, gospodarz programu telewizyjnego i — przynajmniej we własnym mniemaniu — koneser wzlatującego ku wyżynom stylu życia.
Jego imię, którym sygnowano wszystko na prawo i lewo, od loftów po wodę kolońską, wyznaczało standardy dla burżuazji. Lecz nawet otoczony bogactwem swojego
biura Holcomb wyglądał mniej imponująco na żywo, niż w telewizji. Zawsze tak jest.
— Panie Brent — powiedział, uważnie się we mnie wpatrując — dziękuję za szybkie przybycie. Proszę mi wybaczyć, że tak się Panu przyglądam. Moje biuro odwiedzają rozmaite osobistości, ale nigdy nie miałem przyjemności spotkać czarodzieja.
Myślałem, że będzie Pan… — urwał, szukając właściwych słów, aby wyrazić swoje
rozczarowanie tym, że wyglądałem tak zwyczajne — …starszy.
— Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie rzadko dorastają do swoich legend — powiedziałem. Holcomb albo postanowił zignorować zaczepkę, albo mu ona
umknęła. Wciąż taksował mnie upartym spojrzeniem, jakbym był jakąś cyrkową
atrakcją.
— Co mogę dla pana zrobić, panie Holcomb? — spytałem.
— Pracuję nad fascynującym projektem. — Mój rozmówca ocknął się z zamyślenia. — Nabyłem ładny kawałek ziemi przylegający do Marine Park. Przepiękna lokacja. Naturalnie odosobniona, jednak tuż przy Belt Parkway, więc z łatwym dojazdem.
Buduję tam wysokiej klasy ośrodek wypoczynkowy. Miejsce będzie wyglądać jak
starożytny Rzym.
Twarz Holcomba rozjaśniła się, a cała jego postawa zmieniła, kiedy zaczął mówić
o hotelu. Stał się niemal sympatyczny.
— Idealne połączenie stylu klasycznego i ultranowoczesnych udogodnień. Buduję
nawet miniaturową kopię Koloseum z ringiem bokserskim w środku. Rzym według
Holcomba sprawi, że hotele tematyczne w Vegas i Atlantic City będą wyglądać jak
marne pstrokate sieciówki.
Cierpliwie kiwnąłem głową. Holcomb raczej wiedział swoje o braku gustu.
— Załatwienie pozwoleń trwało wieki — ciągnął — ale wraz z rozpoczęciem budowy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Plany zagospodarowania zniknęły z zabezpieczonego sejfu. Całą załogę rozbiórkową nagle zaatakowały migreny. Od samego
początku ktoś usilnie próbuje sabotować ten projekt.
Holcomb sięgnął po piłeczkę antystresową leżącą na biurku i mocno ją ścisnął.

30

nordcon 2016



— Jestem człowiekiem praktycznym, nie wierzę w bajki. Kiedy po raz pierwszy
ktoś zasugerował, że moje problemy są nadprzyrodzonej natury, wyśmiałem go. Ale
już mi nie do śmiechu. Trzykrotnie zwiększyłem ochronę, co nie dało żadnych rezultatów. W końcu jeden z moich partnerów biznesowych polecił mi usługi O’Leary jako
konsultantki magicznej. To ona wprowadziła mnie w tajniki tego dziwnego świata,
o którego istnieniu my mugole nie powinniśmy wiedzieć.
— Wolimy określenie „nieuzdolnieni” — powiedziałem.
— Jeden pies — stwierdził Holcomb. — O’Leary opowiedziała mi o Straży i pomogła mi skontaktować się z Panem Mose’em. Nie tak trudno było go przekonać.
Okazuje się, że pieniądze mogą kupić magię tak samo, jak każdą inną usługę.
Mose pewnie wydoił tego fircyka z solidnej sumki, skoro wysłał mnie na wizytę domową jak jakiegoś hydraulika. Ktoś jednak używał magii, naprzykrzając się
nieuzdolnionemu — sprawa jak najbardziej z zakresu działania Straży. Właśnie po
to powstała, a to, że ofiarą padł akurat Holcomb, nie zwalniało mnie z obowiązku
zbadania sprawy.
— Dobra — powiedziałem. — Dawaj mi tu te mapy i plany, których nie pokradli,
i rzućmy okiem.
***

Usytuowany pomiędzy Marine Park i wybrzeżem Deep Creek znajdował się jeden
z ostatnich niezabudowanych terenów w Brooklynie. Tysiące ludzi przejeżdżają codziennie obok zawsze zajętą Belt Parkway. Przy Marine Park nie było zjazdu. Kierowcy mogli tylko z daleka podziwiać pierwotną urodę dziczy i malowniczy widok
roztaczający się na Atlantyk.
Holcomb by to zmienił. Jego plany proponowały budowę zjazdu numer dziesięć
z Belt Parkway, który doprowadziłby gości bezpośrednio pod frontowe drzwi nowego hotelu. Na razie musiałem przejechać całą drogę aż do Flatbush Avenue, zaparkować przy marinie Gateway i się przejść.
Spędziłem kilka nieprzyjemnych godzin, przedzierając się przez plac budowy
Holcomba. Ktokolwiek próbował namieszać w projekcie, był skrupulatny, przebiegły i zdecydowanie nadprzyrodzony. Oznaki ingerencji magicznej były wszędzie.
Runy wyryte na pniach, zaklęcia połyskujące jak pajęczyny zwisały z gałęzi drzew,
a wzdłuż piaszczystej plaży leżały kamienie pokryte glifami. Działała tu starożytna
magia, zakłócając przebieg budowy. Działała i była zdecydowanie nieprzyjemna, ale
nie zabójcza.
Różniła się od typów, z którymi spotkałem się wcześniej. Nie wiedziałem, z jakim rodzajem stworzenia miałem do czynienia, ale coś próbowało bronić swojego
terytorium. Wpadłem na całkiem dobry pomysł, jak to wywabić. Zabrałem się za
rozbrajanie sprytnie zastawionych pułapek i oczyszczanie terenu z nadprzyrodzonych
przeszkód.
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Szło to powoli. Nie miałem własnej magii, więc musiałem polegać na różnych
magicznych narzędziach. Każda czynność, która pozostałych uzdolnionych kosztowała ledwie skinienie dłoni, mnie zajmowała długie minuty. Traciłem je na majsterkowanie artefaktami korzystającymi z mocy innych ludzi. Miałem mokre nogi, a spód
mojego płaszcza był unurzany w błocie. Przeklinałem dzikie krzewy drapiące mi skórę. Istnieje powód, dla którego wolę żyć w środowisku miejskim. Zawsze wybiorę
utwardzoną drogę zamiast zarośniętej ścieżki.
— Nie powinieneś tego robić.
Byłem akurat zajęty rozbrajaniem szczególnie skomplikowanego czaru, gdy znienacka usłyszałem głos. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, kto zdołał się za mnie zakraść.
Był to człowiek po czterdziestce, ubrany w ziemistą wiatrówkę, mocne spodnie khaki
i turystyczne buty. Był o wiele lepiej ode mnie przygotowany na wyprawę w te rejony.
— Nie psuj tego — odezwał się. — Masz jakiekolwiek pojęcie, ile wysiłku kosztuje
utkanie takiego zaklęcia? Zajmie nam tydzień, żeby naprawić wszystkie szkody, które
dzisiaj wyrządziłeś.
— Naprawić? — spytałem. — O nie, nie. Tak być nie będzie. Straż nie patrzy przychylnie na używanie magii przeciwko nieuzdolnionym.
— Wiem, kim pan jest i kogo pan reprezentuje, panie Brent — powiedział nieznajomy. — Moi ludzie mają głęboki szacunek
dla Straży. To ogromne rozczarowanie, że
postanowił pan sprzymierzyć się przeciwko nam.
— Jedną chwilę — powiedziałem. — Nie
staję po niczyjej stronie. Pojęcia nie mam,
z kim lub czym mam do czynienia, i ani
trochę mi się to nie podoba. Może byś
mnie tak wtajemniczył?
— Nazywam się Graeme Murray. Zasiadam w radzie Kręgu Najświętszego Dębu.
Zobaczył mój pusty wyraz twarzy i dodał: — Jesteśmy druidami, panie Brent.
Wykazałem się błyskotliwą, encyklopedyczną wiedzą w zakresie historii: — Myślałem, że druidzi… no wiesz…
wymarli?
— Kilku nas jeszcze chodzi po świecie, próbując kontynuować tradycje naszych przodków. Proszę za mną, panie
Brent, postaram się pana, jak to Pan ujął,
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„wtajemniczyć”. — Druid zapuścił się głębiej w zarośla. Podążyłem za nim, zostawiając
za plecami wciąż aktywną, delikatnie połyskującą sieć zaklęć.
— Moi ludzie rządzi Wyspami Brytyjskimi od zarania dziejów — mówił Murray. — Z początku otwarcie, potem zza kulis, kiedy przyszli Rzymianie. Ale okoliczności się zmieniają. Z czasem nasze wpływy zaczęły słabnąć. Co gorsza, rządząca rada
pogrążyła nas w wojnie z Kabalem w tysiąc siedemsetnym roku.
Słyszałem już o Kabalu. Była to tajemnicza europejska organizacja mistyków
i czarowników. Potężna w epoce wiktoriańskiej i nadal wpływowa współcześnie.
Straż i Kabal już się ścierały w przeszłości.
— Kabal nas zniszczył. Polowali na druidów w Wielkiej Brytanii i Irlandii jak na
pospolitych przestępców. Siobhan Keane, jako jedna z nielicznych z rady sprzeciwiła
się wojnie, zebrała swoich pozostałych stronników i wyruszyła do Nowego Świata.
Zbliżaliśmy się do końca posesji, na skraju Marine Park.
— Druidzi są silnie związani z ziemią, większość wolałaby umrzeć, niż opuścić
swoje święte gaje. Przekonanie tak wielu do porzucenia Wysp Brytyjskich i rozpoczęcia nowego życia w innym miejscu było niesamowitym osiągnięciem. Siobhan
Keane była nie tylko przywódczynią, była naszą założycielką, zbawicielką, tak dla
nas istotną, jak Jezus czy Mahomet dla swoich wyznawców.
Znaleźliśmy się na małej polance, pośród starych dębów porośniętych jemiołami.
— To — powiedział Murray — jest miejsce ostatniego spoczynku Siobhan Keane.
To jedyne święte miejsce dla moich ludzi na wygnaniu i nie dopuścimy do tego, by
ktoś je zrównał z ziemią. Uzdolniony czy nie.
Staliśmy przez chwilę obok siebie, spokojnie wsłuchując się w szelest pożółkłych liści
poruszanych atlantycką bryzą w przedziwnym requiem natury dla królowej druidów.
***

Trochę mi to zajęło, ale udało mi się jakoś załatwić spotkanie druidów z Holcombem.
Siedzieliśmy w sali konferencyjnej hotelu przy lotnisku. Holcomb raczej nie czuł
się na tyle komfortowo, by zaprosić grupę wrogo nastawionych uzdolnionych do
swojego osobistego biura. Nie odbierał nawet moich telefonów, zostawiając O’Leary zajęcie się wstępnymi negocjacjami. Był wielkim fanem delegowania, przynajmniej według swojego programu telewizyjnego. Trzeba przyznać, O’Leary sprawiła,
że przynajmniej był gotowy wysłuchać strony druidów i spotkać się z radzą Kręgu
Najświętszego Dębu.
Sześć dość zwyczajne wyglądających kobiet i mężczyzn, w tym mój nowy kumpel
Graeme, siedziało wokół dużego okrągłego stołu, wyrażając różne stopnie irytacji,
frustracji i generalnie złej karmy. Holcomb się spóźniał. I to sporo. Przywódcom druidów nie podobało się, że ktoś kazał im czekać. Niektórzy zaczęli rzucać mi jadowite
spojrzenia, jakby opieszałość potentata rynku nieruchomości była moją winą. Próbowałem zachować neutralny wyraz twarzy, szczere nienawidząc każdej spędzonej
w ten sposób minuty.
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Po jakimś czasie, który wydawał mi się całymi godzinami, drzwi sali konferencyjnej otworzyły się wreszcie i do środka wkroczyła Moira O’Leary w towarzystwie tuzina ponurych osobników. Stanęli w półkolu pod ścianami, blokując wejście. Wszyscy byli uzdolnieni i uzbrojeni po zęby. Wycelowali broń w druidów.
— Co to ma znaczyć? — Jeden z rady zmarszczył czoło. — Gdzie Holcomb?
— Pan Holcomb ma ważniejsze sprawy na głowie — odparła O’Leary. — Zostawił
mnie kwestię załatwienia tej drobnostki. — Zwróciła się w moją stronę. — Dziękuję,
Conradzie, za wypłoszenie tych pogańskich szumowin z ukrycia. Teraz my się tym
zajmiemy. Powinieneś już iść. Teraz.
Obłudna, dwulicowa najemniczka mnie oszukała. Akurat jak zaczynałem ją lubić.
— Ci ludzie przyszli negocjować. — Pozostałem w pozycji siedzącej, żeby O’Leary
i jej oprychy nie widzieli, jak przeszukuję kieszenie płaszcza. — Nie chcesz chyba tego
pogrzebać jakąś nieprzemyślaną samozwańczą akcją.
O’Leary się roześmiała.
— Nieprzemyślaną? Polujemy na tę hołotę od wieków. Nie daj się zwieść tym
im słodkim gadkom o miłości do natury. To terroryści, bezlitośni mordercy kobiet
i dzieci. Przez kilkaset lat prowadzili partyzancką wojnę z Kabalem, ich ręce uwalane
są we krwi łokcie.
Zatem była agentką Kabalu. Nienawiść w jej głosie brzmiała szczerze. Żałowałem,
że w ogóle wstałem rano z łóżka.
— Nasza frakcja nie ma nic wspólnego z tą wojną — powiedział Graeme. — Nasi
przodkowie przepłynęli ocean, żebyśmy mogli żyć w pokoju.
— To cywile, Moira. Spójrz na nich. Nie próbowali zrobić krzywdy pracownikom
Holcomba i z pewnością nie stanowią zagrożenia dla Kabalu. — Uśmiechnąłem się
i otwartą dłonią wykonałem gest w powietrzu. — Daj spokój… To nie są druidzi,
których szukacie.
Nikt się nawet nie uśmiechnął. To tyle, jeśli chodzi o rozładownie sytuacji żartem.
— Zauważ, że przebieg tych negocjacji ma gwarancje Straży. Jestem pewien, że
obwoje wolelibyśmy uniknąć konfliktu pomiędzy naszymi organizacjami.
Nic z tego, na O’Leary to nie działało. — Nic nie mamy do twojej bandy społeczników, dopóki nie wchodzisz nam w drogę. Możesz iść bawić się w glinę gdzie indziej.
Ale jeśli zamierzasz zostać, umrzesz razem z nimi.
Mądrym wyjściem z sytuacji było przystanie na jej ofertę. Angażowanie się
w trwającą od wieków wojnę nie leżało w moim interesie. Poza tym, jakie miałem szanse przeciwko kilkunastu uzdolnionym? Nie mogłem jednak tak po prostu
wyjść i zostawić sześciu niewinnych osób na pewną śmierć. Po latach podejmowania
ostrożnych, przemyślanych decyzji, zaskoczyłem sam siebie i zrezygnowałem z rozwagi na rzecz instynktu.
— Naprawdę nie powinnaś nazywać mnie gliną — powiedziałem, wstając z krzesła. — Działa mi to na nerwy.
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Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, wydobyłem z kieszeni turkusową szklaną
fiolkę grubości ołówka i cisnąłem nią o ścianę.
Fiolka rozprysnęła się w drobny mak, wyzwalając chinook uwięziony w środku.
Wicher zaczął siać spustoszenie w zamkniętym pomieszczeniu. Podmuchy przypominające huragan podnosiły z ziemi ludzi i krzesła. Gęsta mgła ograniczała widoczność
do metra. Powietrze stało się gorące i wilgotne jak po długim, parnym prysznicu.
Chaos wokół mnie na chwilę zatrzymał bandziorów i dał mi szansę na stworzenie
portalu. Magia transportowa bywa zawodna i aby ją aktywować, trzeba co najmniej
kilkunastu uderzeń serca. Ponadto talizman portalu pozwala tylko na podróż w jedną
stronę i jest bardzo trudny do wymiany. Skrzywiłem się, gdy go aktywowałem, ale
wolałem utratę cennej rzeczy niż stawienie czoła armii Kabalu.
Komuś udało się otworzyć drzwi sali i chinook wywiał na korytarz. Gdy mgła
zaczęła się przerzedzać, oczom wszystkich zgromadzonych ukazał się portal wielkości
włazu kanalizacyjnego unoszący się kilka stóp nad podłogą.
— Teraz! — krzyknąłem do druidów, zrywając z nadgarstka złotą bransoletkę. Wyzwolone w ten sposób pole siłowe odcięło nas od drugiej połowy pomieszczenia. Ta
zabawka była akurat wielokrotnego użytku, ale jej ładowanie trwało cztery miesiące
księżycowe. To całe zamieszanie sporo mnie kosztowało.
Druidzi rzucili się do portalu, ale magowie Kabalu zdążyli zebrać się w garść. Przypuścili skoordynowany atak na barierę, która w ciągu kilku sekund zaczęła się zapadać. Rozpaczliwie próbowałem wymyślić coś, co dałoby nam więcej czasu, ale nie
miałem przy sobie żadnych gadżetów zdolnych zatrzymać kilkunastu wrogich uzdolnionych przypuszczających zgrany atak.
Druidka po pięćdziesiątce odwróciła się na pięcie. Po kilku krokach znalazła się
przy tarczy i musnęła jej taflę opuszkami palców. Całe jej ciało roziskrzyło się od
płynącej w niej magii. Wzmocnione jej energią pole nabrało mocy mimo nieprzerwanego ataku z drugiej strony. Kobieta wyglądała na spokojną, niemal pogodną,
widziałem jednak nowe zmarszczki pojawiające się na jej twarzy i siwiejące pasma
włosów, gdy poświęcała swoją siłę życiową dla utrzymania bariery.
Pozostali druidzi przedostali się już przez portal. Przejście zaczęło się chwiać i nie
zostało nam wiele czasu. Po raz ostatni spojrzałem na kobietę, która ani przez chwilę
nie wahała się oddać życia, by ocalić swoich ludzi. Jakaś część mnie chciała tu zostać,
walczyć i prawdopodobnie zginąć z nią ramię w ramię, gdy tarcza zawiedzie, ale nie
miałem złudzeń – nie byłem bohaterem. Jedynie facetem z paroma magicznymi gadżetami i sporą dawką brawury.
Skoczyłem w portal, żywiąc głęboką nadzieję, że jego nieobliczalna magia nie teleportuje mnie wprost w betonową ścianę.
***

Portal wypluł mnie na parkingu. Pięciu druidów zbierało się na nogi, gdy się pojawiłem. Graeme pomógł mi wstać.
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— Dziękuję — powiedział, kiedy strzepywałem kurz z płaszcza. — Wygląda na to,
że jednak wybrałeś stronę.
— Nie mogłem was tak po prostu zostawić. Zaszkodziłoby to mojej reputacji.
Patrzyliśmy, jak przejście migocze i w końcu się zapada. Nikt więcej już się nie
pojawi.
— Dorwali Alice — odezwał się jeden z druidów. Łzy spływały mu po policzkach. — To nie może zostać bez odpowiedzi.
— Musimy się zebrać — stwierdził inny. — Nadajcie sygnał. Ruszymy na Holcomb
Tower i pogrzebiemy tego zdradzieckiego drania w jej ruinach.
— Sekundkę — wtrąciłem. — Holcomb nie jest uzdolniony. Sam mi powiedział,
że przed tygodniem nie wiedział nawet, że są tacy ludzie jak my. Nie pasuje mi na
członka Kabalu.
— I zamierzasz uwierzyć mu na słowo — rzucił Graeme.
— Oglądałem tego faceta w telewizji — ciągnąłem. — Nie jest aż tak dobrym
kłamcą. Założę się, że to O’Leary zastawiła tę zasadzkę i nawet słowem mu o Was
nie wspomniała.
— Wydusimy z niego prawdę — warknął kolejny druid. Wszyscy zaczęli mówić
jeden przez drugiego. Druidzi byli zdecydowani działać, zrobić cokolwiek, by pomścić
Alice i odegrać się na prześladowcach. Usłyszałem dzwonek mojego telefonu i na
wyświetlaczu pojawił się numer O’Leary.
— Słucham — mruknąłem, odchodząc kilka kroków od druidów. Zajęci planem
zemsty ledwie to zauważyli.
— To było bardzo imponujące — oznajmiła O’Leary z tą nutką rozbawienia w głosie, która byłaby całkiem urzekająca, gdyby nie to, że właśnie wystawiła mnie do
wiatru i próbowała zabić. — Zakładam, że dokładnie tego powinnam się spodziewać.
— Czego chcesz? — Tym razem nie byłem w nastroju na gierki.
— Zakładam, że ciągle siedzisz z druidami — powiedziała O’Leary. — Chcę, żebyś
przekazał wiadomość. Będziemy na nich czekać przy grobie ich ukochanej założycielki. Jeśli się nie pojawią przed zachodem słońca, spalimy drzewa, rozbijemy kamienie,
po czym rozkopiemy grób i spędzimy uroczy wieczór na wymyślaniu różnych sposobów zbezczeszczenia jej szczątków.
— To spory błąd — stwierdziłem. — Powinnaś zebrać swoich ludzi i opuścić miasto,
zanim Straż się za was weźmie. I to porządnie.
— Nonsens — odparła. — Mose nie wyśle Straży, nie ma szansy. To w końcu druidzi zaczęli naprzykrzać się nieuzdolnionemu. Ja tylko staram się załatwić sprawy
w imieniu Pana Holcomba. Wszelkie inne spory mojej organizacji z druidami daleko
wykraczają poza kompetencje Straży.
Siedziałem cicho, nienawidząc tego, że miała rację.
— Podejrzewam — dodała — że Mose nie będzie zbyt zadowolony, kiedy usłyszy, że opowiedziałeś się po ich stronie. Więc może będziesz dobrym chłopcem
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i przekażesz naszym dendrofilom wiadomość? Nie będą w stanie odmówić, przylezą bronić tego swojego świętego bajora, a my ich sprzątniemy. Wszyscy są
szczęśliwi. Mose nie musi w ogóle wiedzieć o twojej błędnej ocenie sytuacji. Co
o tym sądzisz?
— Przekażę wiadomość — zgodziłem się. — To jeszcze nie koniec.
Zaczęła mówić coś złośliwego, ale już się rozłączyłem.
Przekazałem wiadomość druidom i zacząłem się zastanawiać nad tym, co powinienem teraz zrobić. Do zachodu zostało mniej niż cztery godziny.
***

Plan O’Leary był doskonały. Zmuszeni do obrony tego, w co wierzyli, druidzi przybyli
tłumnie, jak owce na rzeź. Prawie trzydzieści osób przyłączyło się do swoich przywódców, aby bronić świętej dla nich ziemi. Wszyscy byli uzdolnieni, ale nie było
wśród niech wojowników czy żołnierzy zdolnych równać się z zaprawionymi w boju
najemnikami Kabalu.
Szedłem z nimi, ciągnąc ze sobą więźnia. Obok mnie, powłócząc włoskimi mokasynami przez brunatne błoto, szedł rozczochrany Bradley Holcomb.
Moira O’Leary i jej oprychy czekali na nas przy grobie Siobhan Keane. Tym razem
towarzyszyło jej niemal czterdziestu ludzi Kabalu, z magią i bronią w gotowości. Rozstąpili się, aby przepuścić naszą procesję.
— Mam twojego szefa — zwróciłem się do O’Leary, gdy dotarliśmy na polanę.
Pchnąłem Holcomba z powrotem w ramiona kilku druidów. — Jeśli dojdzie do walki,
osobiście dopilnuję, że zginie jako jeden z pierwszych. Może więc najpierw porozmawiamy?
— Głupiec z ciebie — odrzekła O’Leary. — I do tego zdesperowany. Podobno porwaliście Holcomba z jego własnego biura w biały dzień. Proszę bardzo, kolejny
przykład znęcania się nad nieuzdolnionymi! I po co? Naprawdę sądzisz, że ratowanie
jego skóry jest w stanie mnie powstrzymać? Teraz, kiedy przyprowadziłeś do mnie
druidów, Holcomb nie jest mi już do niczego potrzebny.
Bradley Holcomb wyprostował się, zbliżył i spojrzał na O’Leary z pogardą.
— Miał pan rację, panie Brent — powiedział. — Wygląda na to, że moja konsultantka do spraw bezpieczeństwa magicznego nigdy nie miała na względzie mojego
dobra.
— Moira — rzekł Holcomb z taką pewnością siebie i godnością, na jaką tylko mógł
się zdobyć w tych okolicznościach — zwalniam Panią!
To było wszystko, co musieliśmy usłyszeć. Holcomb cofnął się znów we względnie bezpieczny krąg druidów, a czterech moich kumpli ze Straży zdjęło z siebie zaklęcia ukrycia. Dowolna dwójka mogła rozprawić się ze wszystkim obecnymi zbirami
Kabalu. Razem stanowili przeważającą siłę, która każdego rozważnego uzdolnionego
zmusiłaby do zastanowienia.
Agentka Kabalu Moira O’Leary nie należała do rozważnych.
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Dała swoim ludziom sygnał do ataku. Spokojne miejsce pochówku zamieniło się
w pole bitwy. Dookoła zaroiło się od kul ognia, przekleństw i pocisków miotanych
przez obie strony.
Terrie Winter z Queens władała zaklętym kosturem tak potężnym, że jego magiczna obecność była niemal namacalnie odczuwalna. Poruszała się z wdziękiem, rażąc
wrogów i unikając ich ataków płynnymi tanecznymi ruchami podobnymi do baletu.
Ojciec Mancini ze Staten Island dzierżył duży srebrny krzyż o zaostrzonych krawędziach w jednej ręce i rewolwer .44 Magnum w drugiej. Nie miał żadnych problemów z pogodzeniem wiary i swojej mocy tajemnej. Niech Bóg się zlituje nad każdym
uzdolnionym grzesznikiem, który stanąłby mu na drodze. Dobry kapłan utrzymywał
pozycję, zdejmując znajdujących się w zasięgu sługusów Kabalu i cytując Pismo.
Gord z Bronksu mierzył siedem stóp wzrostu dzięki domieszce krwi gigantów z zamierzchłej przeszłości jego romskich przodków. Nosił ze sobą obrzyn zdolny rozwalić
na kawałki dowolną przeszkodę, materialną czy magiczną. Gord oddał kilka strzałów,
po czym zrobił parę kroków i znalazł się w samym środku sił wroga. Używając strzelby jak maczugi, rozrzucał ludzi na prawo i lewo jak szmaciane lalki.
John Smith z Manhattanu po prostu stał naprzeciw swoich wrogów z pustymi
rękami, uśmiechając się szyderczo. Jego magia była znacznie potężniejsza niż byle
broń. Elegant w trzyczęściowym garniturze od Armaniego i białym jedwabnym szalu
wokół szyi, kontrastującym z jego hebanową skórą, rzucał zaklęcia jedno po drugim, przywołując efemeryczne okropności. Koszmarne widziadła materializowały się
w powietrzu, rzucając się na magów Kabalu i siejąc spustoszenie upiornymi kłami
i pazurami.
Ja z kolei zebrałem wszystkie możliwe ochronne talizmany i urządzenia. Robiłem,
co mogłem, żeby Holcombowi i mnie nie stała się krzywda, ale moje zasoby szybko
się zużywały i czarownicy Kabalu już się do nas dobierali. Nagle pojawił się przez
nimi trzymetrowy potwór. Kłapnął zębiskami i warknął tak głośno, że było go słychać przez odgłosy walki. Oprychy Kabalu spojrzeli na stwora i uznali, że są potrzebni
gdzieś indziej na polu bitwy.
Będę musiał znowu schwytać odmiennika, jak to wszystko się skończy.
Żołnierze Kabalu nie byli w stanie poradzić sobie z przeważającymi siłami Straży.
Ci którzy wciąż mogli się ruszać, rozproszyli się i wzięli nogi za pas. Dostrzegłem O’Leary z garścią ludzi, gdy wymykała się przez portal podobny do tego, którego użyłem
wcześniej. Nie spodziewałem się, że zobaczę ją w najbliższym czasie po takiej porażce.
— Zdaje się, że tym razem to ty jesteś nam winien po przysłudze, tak dla odmiany — powiedział później Ojciec Mancini.
— Tak właśnie — dodała Terrie Winter. — I sam pójdziesz do Mose’a, żeby wyjaśnić mu ten cały bajzel. Nie spodoba mu się, że nikt go nie powiadomił. Myślę, że
w ogóle odpuszczę sobie to spotkanie.
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Nie cieszyłem się zbytnio na składanie raportu Mose’owi. Ale był to zdecydowania jeden z tych przypadków, kiedy łatwiej prosi się o wybaczenie niż o pozwolenie.
Szef nigdy by tego nie zatwierdził, a moja teoria, że Moira stanie się uzasadnionym
celem dla Straży, gdy Holcomb zerwie łączące ich relacje, była w najlepszym razie
dyskusyjna. W każdym razie wszystko zadziałało jak powinno, a Mose nie był człowiekiem, który karał za sukces.
Podszedłem do Graeme’a i pozostałych członków rady. Holcomb zawzięcie im coś
tłumaczył, wyrzucając z siebie słowa szybciej, niż sprzedawca używanych samochodów.
— Będzie wspaniale — mówił. — Tylko to sobie wyobraźcie: Stonehenge według
Holcomba! Zbudujemy replikę tych takich stojących kamieni zamiast Koloseum. Cały
hotel w tematyce druidzkiej. Samo miejsce kultu ogrodzimy i zabezpieczymy przed
turystami. Wasi ludzie mogą przychodzić, gdy tylko im się podoba, nikt się nie zorientuje.
Holcomb brzmiał sensownie. Druidzi też chyba tak myśleli i słuchali uważnie, co
ma do powiedzenia magnat nieruchomości. W końcu kto by podejrzewał, że jeden
z ośrodków Holcomba jest czymś więcej, niż na to wygląda? Poza tym, uregulowana
prawnie przez Holcomba własność ziemi pomogłaby zapewnić ochronę Straży, gdyby Kabal zdecydował się kiedyś przypuścić kolejny atak na druidów.
Dałem im porozmawiać o interesach. Holcomb może nie był uzdolniony, ale był
zdecydowanie dobry w tym, co robił. Ten człowiek właśnie miał przekonać starożytną kulturę, by pozwoliła mu zbudować ośrodek wypoczynkowy wokół ich świętego
miejsca. Jeśli tego typu handlowe zdolności nie wymagają jednak trochę magii, to
nie wiem, jak to możliwe. 

Niniejsze opowiadanie ukazało się pierwotnie na łamach magazynu „Galaxy’s Edge”.
Conrad Brent to cyniczny, niepokorny cwaniak, bohater moralnie niejednoznaczny, którego przygody uwielbiam opowiadać. W przygotowaniu mam jeszcze kilka opowiadań, a także
powieść. Ich tytuły to zamierzone (i czasem dość suche) żarty, w których wykorzystuję tytuły
popularnych książek lub filmów osadzonych w mojej okolicy. Jako pierwsze ofiary na na
warsztat trafiły „Drzewko na Brooklynie” i „Requiem dla snu”.

Tłumaczenie: Dagny Schaedler
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Najważniejsze informacje
Kantyna (stołówka w budynku a)
Obiady
Środa–Sobota 13.00–15.00
Niedziela 12.00–13.00
Kolacje
Środa–Sobota 19.00–20.00
Mini-Kantyna (na stołówce w budynku a)
Od 10.00 w Środę
do 11.00 w Niedzielę
przerwy:
5.00–8.00 (Czwartek–Sobota)
5.00–7.00 (Niedziela)
PR Cafe (kawiarnia w budynku a)
Środa–Sobota 9.00–24.00
Niedziela 7.00–12.00
Laboratorium Stroboskopowe (piekiełko w budynku a)
Czwartek–Piątek 17.00–4.00
Sobota (Piżam Party) 22.00–do świtu
Archiwum K (księgarnia)
Środa–Sobota 10.00–21.00 (z przerwami na posiłki)
Niedziela 09.00–11.00
Zupełnie Grzeczna Kawiarnia (w budynku B)
Środa–Sobota 17.00–do ostatniego klienta
Komory Deprywacji Sensorycznej (Park wodny)
Środa–Sobota 10.00–20.00
Strefa Mini-Me (Świat dziecka)
Środa–Sobota 10.00–18.00

