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02 – Partia zugzwang

Szare, pochmurne niebo góruje nad Settleston. Ze strony widocznych 
na horyzoncie szczytów nadciąga bezkresna, czarna chmura burzowa, 
a odgłosy jej grzmotów docierają echem do ulic miasta. Tutaj się miesza-
ją z harmidrem wybuchających petard i triumfalnych marszów patrio-
tycznych przetaczających się brukowanymi alejami. Skandujące tłumy 
wznoszą zaciśnięte pięści, wymachując flagami Królestwa Britonu – bia-
łym płótnem z krzyżem świętego Andrzeja w kolorze ciemnoniebieskim. 
Po bokach krzyża znajdują się dwa czerwone, trójkątne wcięcia, a na 
środku – lew w tej samej barwie.

Ruch powietrzny ponad miastem, zwykle gęsty jak w mrowisku, 
całkowicie wstrzymano. Nad Settleston można za to zobaczyć kilka 
dronów obserwacyjnych fruwających pętlami nad aglomeracją, jak 
również wiele samochodów i wozów pancernych lewitujących w stanie 
nieważkości za sprawą silników Alderinga. Wszystkie te maszyny po-
kryte są czarną barwą, a na ich kadłubach widnieją emblematy białego 
trójgłowego orła. Nie jest to dokładnie ten sam symbol co w herbie 
Cesarstwa – to jakby jego groźniejsza wersja. Ten orzeł wygląda bar-
dziej bojowo: jego dzioby są zaciśnięte, oczy spoglądają z surowością, 
skrzydła ma mocniej naprężone. Korona nad jego głowami ma bardziej 
strzeliste wzory, w szponach zaś trzyma on miecz za ostrze. Są to wozy 
Cesarskiej Żandarmerii – służby porządkowej o najwyższej jurysdykcji 
w Imperium, zwalczającej przestępczość galaktyczną i egzekwującej 
przepisy wojskowe.

Kilkanaście tysięcy żandarmów rozproszonych jest po mieście w ma-
łych grupach, wszyscy w pancerzach do tłumienia zamieszek. Odcinają 
oni kolejne ulice i kanalizują ruch tłumu, metodycznie go rozpędzając. 
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Najagresywniejsi są aresztowani. Niełatwe to zadanie, gdyż na ulice sto-
licy planety wyszły aż dwa miliony Britończyków.

Przy jednym z wielu skrzyżowań głównych arterii miasta, obok peł-
nego plutonu żandarmów, swoje stanowisko dowodzenia zorganizował 
pewien kapitan. Co można powiedzieć o tym człowieku? Tak jak wszyscy 
w Cesarskiej Żandarmerii, nosi mundur czarny od stóp do szyi, z bia-
łą kamizelką i pasami oraz szkarłatny beret na głowie. Większość jego 
ludzi swoje berety trzyma złożone pod szewronami, gdyż ich głowy są 
skryte pod ciężkimi, białymi hełmami – niewygodnymi, ale bez wątpie-
nia koniecznymi, bo tłum jest dziś wyjątkowo agresywny. Na kamizelce 
kapitana znajduje się haft z inicjałem imienia i nazwiskiem: „J. Barson”. 
On także jest Britończykiem, podobnie jak większość żandarmów na 
planecie – i wszyscy oni są znienawidzeni przez rodaków.

W odróżnieniu od Cesarskiej Marynarki czy Armii, które działają ra-
czej z dala od ludzi i przyciągają do swoich szeregów nawet zagorzałych 
kolonialnych patriotów, służba w Żandarmerii sprowadza się do egzekwo-
wania prawa Imperium na swojej ojczystej planecie. Każdy, kto wstępuje 
do tej formacji, to wie i w koloniach romansujących z separatyzmem, ta-
kich jak Briton, stanowi to przyczynę narastającego ostracyzmu. W za-
mieszkach z ubiegłego tygodnia Żandarmeria straciła dwóch ludzi 
w starciach z bojówkarzami miejskimi. Był to krwawy przełom w eskalacji 
przemocy, a tamte protesty stanowiły zaledwie wyraz bezsilnej frustracji! 
Te dzisiejsze to coś znacznie groźniejszego – marsz triumfu i pychy.

Kapitan spogląda na tłum przechodzący prostopadłą aleją nie dalej 
niż czterdzieści metrów od plutonu. Większość tych ludzi ogranicza się 
do wymachiwania flagami Królestwa i skandowania haseł patriotycznych. 
Sporadycznie ktoś rzuca niegroźną petardę pod stopy żandarmów, ale 
pochód zasadniczo przemieszcza się wzdłuż alei i nie próbuje przełamać 
blokady. Kapitan jednak wie, że przez każdy taki tłum prędzej czy póź-
niej przewinie się falanga bojówkarzy – już widać, jak kilku zatrzymuje 
się przy skrzyżowaniu i przykłada dłonie do komunikatorów w uszach.

Ciekawe, do ilu ofiar dobijemy dzisiaj – myśli oficer. Tak naprawdę 
żal mu tych bojówkarzy. Przeważająca ich część to młodzi chłopcy, którzy, 
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nie widząc dla siebie szans zawodowych w wysoce zautomatyzowanej 
gospodarce britońskiej i nie łapiąc się do służb lub stale ograniczanych 
programów kolonizacyjnych, próbują znaleźć swoją drogę w aktywizmie 
społecznym. Nie tylko pozwala to na mały dorobek oraz darmowe wyży-
wienie ze strony zamożnych fundatorów takich ruchów, ale także stanowi 
znakomitą okazję do wyładowania swych żalów i gniewu na cesarskich 
funkcjonariuszach. Ciekawe, czy gdyby J. Barson nie zdołał wstąpić do 
Cesarskiej Żandarmerii, to nie byłby teraz jedną z tych zamaskowanych 
twarzy po drugiej stronie. Cały czas przy skrzyżowaniu pojawiają się 
kolejni. Kapitan sięga do komunikatora tkwiącego w jego uchu.

– Zeta-czternaście do Centrali. Mamy gromadzący się tłum przy 
skrzyżowaniu ulicy Strand z Queen’s Avenue.

– Tu Centrala, przyjmujemy zgłoszenie, Zeta-czternaście. Transpor-
ter z drużyną szybkiego reagowania jest w gotowości i może być u was 
w ciągu trzydziestu sekund.

– Przyjąłem, Centrala. Dam sygnał w razie eskalacji.
Królestwo Britonu to dziś siła równie nieokiełznana co burzliwy kli-

mat tej planety. Jej powierzchnię stanowi w większości jedno wielkie mo-
rze. Mimo że rozmiarem Briton przypomina Ziemię, to jego największa 
połać suchej powierzchni jest niewiele większa od Australii. Kontynent 
ten, który się zwie Nową Brytanią, skupia większość z przeszło miliarda 
mieszkańców planety. Na Britonie znajduje się także kilka większych ar-
chipelagów, ale pozostają one słabo zasiedlone, a często nawet nieprzy-
jazne dla człowieka. Pokrywa chmur, zazwyczaj gęsta, niekiedy całkiem 
zakrywa światło gwiazdy macierzystej. Klimat oceaniczny dominuje na 
całym globie i potrafi mocno dawać się we znaki kolonistom pod posta-
cią silnych sztormów, huraganów oraz tsunami.

Szczęśliwie Nowa Brytania leży niemal dokładnie na równiku, gdzie 
średnie temperatury są najwyższe i czasem obdarzają mieszkańców umiar-
kowanie dobrą pogodą w tym wilgotnym świecie porywistych wiatrów.

W centralnej części kontynentu znajduje się osłonięta pasmami 
górskimi, gęsto zaludniona konurbacja, do której należy sama stolica 
planety, Settleston – miasto o ponad trzydziestomilionowej populacji. 
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Większość jego architektury stanowią masywne, kilkunastopiętrowe, ce-
glane kamienice – niektóre o bokach długości ponad 100 metrów – które 
w idealnym porządku zapełniają grunt usłany brukiem. Znajduje się tu 
także wiele neogotyckich konstrukcji, którymi zwykle okazują się gma-
chy publiczne, biurowce, kościoły i osiedla mieszkalne w prestiżowych 
dzielnicach. Rozmiarem wyróżniają się obiekty przemysłowe, płasko za-
daszone i ozdobione fasadą z cegły magnezytowej. Sporadycznie natrafić 
można na przestronne ogrody miejskie, parki, place oraz aleje spacerowe.

Przez centrum przepływa Lynesis – największa rzeka kontynentu, 
której liczne dopływy mają swe źródła w okolicznych pasmach górskich. 
Wartki ciek połączony bezpośrednio z bezkresnym oceanem jest na tyle 
dobrze przystosowany do żeglugi, że wypływają stąd nawet pełne statki 
oceaniczne. Port rzeczny to jeden z najważniejszych atutów Settleston, 
ponieważ – nawet przy technologii napędu antygrawitacyjnego – trady-
cyjna żegluga wciąż stanowi najtańszą formę transportu surowców w at-
mosferze planety. Pomimo ograniczonych połaci suchego lądu britońska 
gospodarka jest silnie zindustrializowana. Swój potencjał przemysłowy 
zawdzięcza ogromnym powierzchniom mórz szelfowych, starannie za-
gospodarowanych przez Britończyków. Wydobywane z dna zasoby prze-
wozi się do miast i tam przetwarza w niezliczonych fabrykach planety. 
Szczególnie w rejonie Settleston, bo tuż za miastem rozlokowany jest 
kosmodrom, skąd wyprodukowane towary trafiają na orbitę i do obiegu 
w międzygwiezdnym handlu.

Bojówkarzy przy skrzyżowaniu ulic Strand i Queen’s Avenue jest 
już na tyle dużo, że zaczynają tworzyć hałaśliwą, prowokującą do starcia 
kolumnę. Żandarmi sprawnie formują pojedynczy szereg w poprzek 
całej alejki i wznoszą przed siebie tarcze. Pomimo barykady ustawionej 
z przenośnych bloków stalowych bojówkarze zaczynają się zbliżać do 
żandarmów. Ich agresja rośnie wraz z malejącym dystansem. Po chwili 
pod stopami funkcjonariuszy zaczynają lądować pierwsze petardy, ka-
mienie i nawet zwykłe śmieci. Tłum powoli się przetacza przez ulicę, 
unosząc zaciśnięte pięści, britońskie flagi oraz transparenty z hasłami 
niepodległościowymi. Kapitan kręci głową, patrząc na ich zachowanie, 
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i prostym skinieniem daje dowodzącemu plutonem porucznikowi znak, 
że ma wolną rękę do działania. Ten przystawia dłoń do kontrolki komu-
nikatora i po chwili jego głos rozbrzmiewa ze wzmacniacza na dachu 
jednego z czarnych wozów:

– Zbliżacie się do strefy wyłączonej z demonstracji! Natychmiast 
zawróćcie!

Tłum nie zważa na ostrzeżenie porucznika. Staje się tylko głośniej-
szy, jak gdyby mężczyźni próbowali zagłuszyć padające z głośnika słowa.

– Natychmiast zawróćcie albo zastosujemy środki przymusu bezpo-
średniego!

Kolumna miejskich bojówkarzy nie zwalnia. W tej chwili od baryka-
dy i stojącej za nią linii żandarmów dzieli ją najwyżej kilkanaście metrów. 
Porucznik wydaje rozkaz i żandarmi uruchamiają jedno z dwóch rozsta-
wionych po przeciwległych stronach alejki urządzeń – mają pudełkowatą 
konstrukcję, a na górze zamontowane są tarcze przypominające duże 
głośniki. Gdy jedna z tych tarcz zwraca się w stronę protestujących, to 
z drażniącym piskiem skupia się na nich paraliżujący strumień soniczny. 
Kilku protestujących się wykrzywia lub z bólu zasłania uszy, ale więk-
szość wciąż maszeruje przed siebie. Wielu z nich ma osłony słuchu, oczu 
i dróg oddechowych, a nawet elementy prostych pancerzy na sobie – nie 
zatrzymają żadnego pocisku, ale mogą złagodzić uderzenia pałek para-
liżujących.

Zobaczywszy, że demonstrujący nadal nie stosują się do poleceń, po-
rucznik wydaje rozkaz do uruchomienia drugiej maszyny. Teraz kolumna 
bojówkarzy znajduje się w krzyżowym ogniu sonicznym i większość 
z nich skręca się w konwulsjach, odstępując niepewnie od barykady. Kil-
ku reaguje jednak przeciwnie – wybiega przed kolumnę ze znacznie 
większą determinacją, rzucając w żandarmów petardami i kamieniami. 
Jeden z funkcjonariuszy wychodzi przed linię swoich kolegów z opasłym 
karabinkiem – broń nabita jest prętami, które działają jak paralizator 
elektryczny. Żandarm precyzyjnie posyła po jednym strzale w kolejnych 
bojówkarzy. Każdy z nich natychmiast upada na ziemię i zwija się z bólu, 
gdy pręt wyzwala paraliżujący ładunek elektryczny.
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Nagle kapitan spostrzega, że jeden z nacierających chuliganów rzu-
ca dziwnym przedmiotem zakończonym lotkami. Opada on za linią 
żandarmów i wybucha z hukiem głośniejszym od jakiejkolwiek petar-
dy. W tej samej chwili J. Barson zauważa, jak jeden z jego ludzi łapie 
się za udo i z rozdzierającym krzykiem przewraca na ziemię. Za nim 
w drzwiach czarnego, opancerzonego wozu tkwią wolframowe odłamki 
wbite głębiej niż do połowy. To nie była petarda, tylko granat kumulacyj-
ny! Kapitan przesuwa palcem po swoim pancerzu i wyczuwa prostopadłe 
wgłębienie rozciągające się wzdłuż całej jego sylwetki na wysokości 
mostka. Jeden z odłamków głęboko zadrapał kamizelkę i gdyby oficer 
akurat stał przodem do napastnika, a nie bokiem, to w tym momencie 
wolfram najprawdopodobniej tkwiłby w jego sercu.

Żandarm z karabinkiem paraliżującym posyła aż trzy strzały w bo-
jówkarza odpowiedzialnego za atak – chuligan od razu upada na ziemię 
w konwulsjach. Dwaj funkcjonariusze przeskakują przez barykadę i za-
ciągają go na drugą stronę, gdzie chwytają za pałki paraliżujące i bezli-
tośnie okładają go po całym ciele. Kapitan przypatruje się temu przez 
krótką chwilę, ale szybko wykrzykuje w stronę swoich ludzi:

– Dość! Przyprowadźcie go do mnie.
Mężczyźni posłusznie zaciągają bezwładnego bojówkarza przed ob-

licze kapitana. Ten unosi twarz chłopaka w dłoni i spogląda mu w oczy. 
Biją z nich: bezsilność, ból i nienawiść. Nie widzi jednak lęku.

– Skuć i do wozu – rozkazuje dowódca.
Żandarmi nakładają chłopakowi kajdanki i zaciągają go do pojazdu, 

w którym wciąż tkwią odłamki z granatu kumulacyjnego.
Żandarm z przebitym udem wychodzi z tego incydentu znacznie 

gorzej. Sanitariusz opatruje mu nogę, a potem dwóch innych kompanów 
pomaga mu dojść do samochodu.

– Obłęd… – mówi do siebie kapitan, kręcąc głową.
Napastnicy na razie odstępują od barykady, wciąż obsypując żandar-

mów wyzwiskami. Niespodziewanie ze słuchawki w uszach kapitana 
dobiega zaniepokojony głos – nie jest to operator centrali ani żaden 
oficjalny komunikat. To po prostu krzyk:
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– Donżon zamku! Spójrzcie!
Barson unosi wzrok w stronę wzgórza zamkowego. Co tam się dzieje? 

Co to znaczy?

                                                                                

Nad stolicą góruje Thanchester – zbudowany w neogotyckim stylu 
królewski kompleks pałacowy złożony z jednego centralnego i ośmiu 
zewnętrznych bloków zamkowych. Owe bloki same w sobie są mały-
mi zameczkami i połączone szczelnym murem układają się w kwadrat 
otaczający położony w centrum donżon – siedzibę rodziny królewskiej. 
Wnętrze jasnoorzechowego kompleksu wypełnia lesisty park, a wysoki 
na ponad osiemdziesiąt metrów stołp wybija się ponad korony drzew. Ze 
szczytu królewskiej siedziby zwisają trzy ogromne sztandary – państwowy 
znajduje się wyżej, a dwa prefekturalne poniżej.

Na placu przed wejściem do donżonu zgromadziła się spora grupa 
britońskich dygnitarzy, których strzeże kompania królewskich gwar-
dzistów, reprezentacyjnie wystrojonych w czerwone koszule i płaszcze, 
granatowe spodnie oraz czarne buty i pasy. Na głowach noszą srebrne 
kapaliny o szpiczastym dzwonie i z czerwoną grzywą na czubku.

Pośród zgromadzonych tylko jedna dama wyróżnia się markotnym 
nastrojem – jej grymas zupełnie nie pasuje do tej promiennej kobiety, 
którą lata chyba omijają szerokim łukiem. Isabela Cortina to szatynka 
o śniadej karnacji i sympatycznych rysach twarzy, które wprost doskonale 
się komponują z każdym uśmiechem. Przeciętną sylwetkę skrywa sta-
rannie taliowana, biała suknia – przekładana i z wysokim kołnierzykiem. 
Przed chłodem wilgotnego powietrza chroni kobietę płaszcz w kolo-
rze ochry, a przez jej kark przewieszony jest szeroki, biało-purpurowy 
szal z emblematem gołębicy rozpościerającej skrzydła nad cesarskim 
trójgłowym orłem. Szal ten noszony jest jak stuła i stanowi znak roz-
poznawczy emisariuszy Cesarskiego Korpusu Dyplomatycznego – in-
stytucji powołanej przez Arcyksięcia Fortedanna do reprezentowania 
rządu cesarskiego w negocjacjach z władzami prefekturalnymi. Było to 
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jedno z najbardziej błyskotliwych posunięć politycznych Arcyksięcia 
Namiestnika, gdyż z jednej strony umożliwiło prefekturom zdobywa-
nie przywilejów na drodze zasług zamiast nieposłuszeństwa, a z dru-
giej – utworzyło dobrego policjanta, z którym prefekci prędzej woleliby 
mieć do czynienia niż z kanclerzami sektorów lub wojskiem. Korpus 
często zwany jest przeto „łagodną dłonią Fortedanna”, a czasem i jego 

„łagodnym uciskiem”. Isabela Cortina, rodowita Ziemianka z Balearów, 
była jedną z pomysłodawczyń i założycielek organizacji. Dar słowa, ser-
deczna osobowość i subtelny, damski spryt wielokrotnie pozwoliły jej się 
wykazać jako skuteczna dyplomatka, a urzekające oblicze czyni z niej 
w pięknych ambasadorskich szatach niezwykle czarującą personę.

Wszyscy zgromadzeni spoglądają w ciemne, zwiastujące burzę niebo. 
Cesarski sztandar ze szczytu donżonu, dotąd dominujący nad flagami 
prefektury britońskiej, w sposób uroczysty ściągają królewscy gwardziści. 
Płótno z białym trójgłowym orłem na purpurowym tle, po bokach przy-
ozdobione białymi i bordowymi pasami, powoli opuszcza swe miejsce 
na maszcie. Po chwili wspina się wzdłuż niego sztandar o wizualnie 
podobnym układzie, aczkolwiek kolory bocznych pasów są odwrócone 
i o nieco mniejszej szerokości. Tłem flagi jest pruski błękit zamiast pur-
pury, a w miejscu trójgłowego orła widnieje Diament Bartrama – biała, 
czteroramienna gwiazda zamknięta w rombie, którego narożnikami są 
cztery mniejsze romby, przez co całość przypomina celownik. To sztan-
dar Koalicji Suwerennych Narodów Drogi Mlecznej zajmuje teraz swe 
miejsce na szczycie donżonu zamku Thanchester.

Sama królowa Henrietta Sidall obserwuje uroczystą wymianę flag 
razem z resztą gości zebranych na placu przed donżonem. To kobieta 
w średnim wieku, o czarnych włosach i dość ostrych rysach twarzy. 
Odziana jest w granatową suknię dworską z haftowanymi wzorami 
kwiatów róży i wykończoną białą koronką. Wcięcie z przodu ukazuje 
fragment czerwonego gorsetu pod spodem. Na chłodzie britońskiego 
powietrza królową okrywa także elegancka, rubinowa opończa. Więk-
szość pozostałych uczestników ceremonii to członkowie jej rządu, świta, 
goście dworu oraz dwie kolumny paradnie wystrojonych gwardzistów.
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Isabela Cortina jako jedyna spogląda na szczyt donżonu z rozża-
leniem, bo w tym przykrym dla Cesarstwa dniu dopełnia się również 
osobista porażka pani ambasador. Mamy ósmego kwietnia 2533 roku – 
Królestwo Britonu po długich wahaniach dołącza do Koalicji i podpisuje 
się pod żądaniami Artykułów Landhaskich. W ślady swego seniora idzie 
także Dominium Sidallfund – sąsiednia prefektura poddana monarchii 
britońskiej. Wszystko to dzieje się w kompletnej nieświadomości wyda-
rzeń, które się rozegrały podczas sesji plenarnej Senatu sprzed czterech 
dni. Wieści o tym posiedzeniu dopiero za tydzień osiągną Briton, który 
od Ziemi oddalony jest o prawie dwadzieścia pięć tysięcy lat świetlnych.

Gdy nad flagami Królestwa powiewa już sztandar Koalicji, Isabela 
spostrzega, że utrzymująca dostojną posturę Henrietta nagle oddala się 
od swojej świty, a przy tym gestem ręki powstrzymuje służbę i gwardzi-
stów przed podążaniem za nią. Może królowa chce się oswoić z nową 
rzeczywistością na spacerze po ogrodach zamkowych? Cortina szybko 
korzysta z okazji, by spróbować raz jeszcze porozmawiać z Sidall, za-
nim Briton roześle po Galaktyce kurierów z oficjalnym oświadczeniem 
o asygnowaniu deklaracji z Daskanu, co przypieczętuje podjętą decyzję. 
Dyskretnie lawiruje między gośćmi i udaje się do ogrodów, gdzie ma 
nadzieję odszukać Henriettę.

Wnętrze zamku Thanchester przypomina bardziej park niż twierdzę. 
Całość wypełniają lesiste ogrody, przez które prowadzi sieć żwirowych 
ścieżek. Nie licząc kilku niewielkich budynków gospodarczych, we-
wnątrz kompleksu mieści się tylko donżon wraz z ozdobionym fontan-
nami placem przed wejściem do niego i trzema równoległymi, szerokimi 
chodnikami prowadzącymi tu od bramy głównej. Wzdłuż ścieżek ogro-
dowych sporadycznie rozstawione są rzeźby i ławki, lecz poza tym park 
jest dziki i naturalny – całkiem stosownie do klimatu planety.

Cesarska ambasador nie podąża bezpośrednio za królową. Zamiast 
tego obiera równoległy szlak, planując spotkać Henriettę na następnym 
skrzyżowaniu. Zamiar ten powodzi się znakomicie – królowa przemie-
rza leśną ścieżkę powolnym krokiem, gdy mija ławkę, na której już ocze-
kuje jej Cortina.
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– Wasza Miłość! – zwraca się uprzejmie do królowej dyplomatka, 
wstając z dostojnym ukłonem.

– Ekscelencjo – wita Henrietta stonowanym głosem. – Jeśli liczy 
pani na audiencję, to udzielę jej później. Pragnę zostać teraz sama.

– Samotnością czasem warto się podzielić. Nie chciałabym, aby dzi-
siejsze wydarzenia popsuły nasze osobiste relacje. – Cortina uśmiecha 
się promiennie. Henrietta zaś wpada w dostrzegalne zakłopotanie, jak 
gdyby chciała się zgodzić i odmówić jednocześnie. – Czy tutaj, z dala 
od dworu i wścibskich uszu, nie mamy dobrej okazji, żeby odpocząć od 
protokołu? – zachęca dyplomatka.

Moment później królowa nagle wypuszcza powietrze z płuc i rozluźnia 
całą swą postawę. Szybko zapominając o protokole dworskim czy dyploma-
tycznym, kobiety ruszają razem w głąb ogrodów. Kroczą powoli lesistymi 
ścieżkami i gawędzą o zupełnie nieistotnych sprawach. Wraz z upływem 
kolejnych minut powaga ustępuje humorowi, a w królowej stopniowo się 
rozbudza jej w gruncie rzeczy pogodny i lekkoduszny charakter.

                                                                                

Nazwać relację Henrietty z Isabelą przyjaźnią to zbyt wiele, ale nie bez 
powodu utrzymują ciepłe stosunki. Choć Isabela do lekkoduchów nie 
należy, to ma w sobie mnóstwo pogodności, a w pewnym stopniu rów-
nież nieco dziewczęce usposobienie królowej Henrietty. Obie dzielą gu-
sta w zakresie win musujących, białej czekolady, gry na pianinie i elegan-
ckich balów tanecznych. Są nawet w podobnym wieku, gdyż Henrietta 
ma trzydzieści sześć lat, a Cortina – czterdzieści dwa. Nie pierwszy raz 
odpoczywają od dworskiej atmosfery na wspólnym spacerze po ogrodach 
królewskich. Dzielą także element życiorysu, który nadaje im szczególną 
formę wzajemnego zrozumienia. Otóż obie te kobiety wyszły za mąż 
z romantycznego uczucia – i obie tragicznie owdowiały w kwiecie wieku.

Esteban Cortina poległ w walce podczas purgoriady Lindstranda 
w 2527 roku. Król Kendrick Sidall zginął w tajemniczej katastrofie pro-
mu kosmicznego rok później.
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Życiorysy Isabeli i Henrietty różnią się jednak w pewnym szczególe, 
którego królowa dość otwarcie zazdrości pani ambasador. Wbrew prze-
ciwnościom zawodowym, jakie trapiły małżeństwo dyplomatki i ofi-
cera wojska, Cortina urodziła dwójkę dzieci. Córkę zaledwie sześć lat 
przed śmiercią męża. Syn jest dużo starszy, bo przyszedł na świat, kiedy 
Isabela miała dwadzieścia dwa lata – jeszcze zanim rozpoczęła swoją 
służbę w cesarskim rządzie. Henrietta natomiast unikała macierzyństwa, 
upatrując w nim kres swej młodości. Ilekroć temat rozmów Henrietty 
z Isabelą schodził na utratę bliskich, to umacniał się swoisty zwyczaj: 
królowa zawsze powtarzała, że Isabela przynajmniej nie została po tym 
wszystkim sama, Cortina zaś w takiej sytuacji odpowiadała, że w pew-
nym sensie owszem, bo już nawet dwójka dzieci to w fachu samotnej 
dyplomatki niebywały ciężar do udźwignięcia.

Rytuał ten zwykle w tym miejscu się kończył, gdyż Henrietta nie 
przywykła głębiej podejmować tematu. Tym razem dzieje się jednak ina-
czej, gdyż to Cortina zaczyna się zwierzać w nadziei, że wówczas i kró-
lowa będzie bardziej wylewna. Dyplomatka wspomina, jak to jej własny 
syn spowodował u niej małą traumę, gdy w dniu swoich osiemnastych 
urodzin oświadczył, że wybiera się na akademię wojskową.

– Nie odstraszył go los ojca?
– Najwyraźniej nie. – Cortina potrząsa głową zagadkowo. – Manuel 

bardzo się wdał w Estebana.
– Być może poczuł, że powinien go zastąpić. Nie martw się na zapas, 

droga Isabelo. Sama zresztą wiesz, że karierę w cesarskiej armii najlepiej 
zacząć wcześnie.

– Byłabym pewnie o niego spokojniejsza, gdyby nie ten cały kryzys – 
wtrąca Cortina, kierując rozmowę na polityczne tory.

– Ja chciałabym móc się martwić o takie rzeczy. – Henrietta spoglą-
da gdzieś w dal, jakby speszona. – Poza tym wciąż jest z tobą córka.

– Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas się to nie zmieni. Na 
szczęście Paola dobrze znosi częste przeprowadzki – mówi Isabela z ma-
rzycielskim uśmiechem. – Jest zawsze ciekawa nowości… Obawiam się, 
że niedługo zaciekawi ją wylatywanie z gniazda – dodaje, śmiejąc się.
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Wesołe usposobienie pani ambasador coraz bardziej udziela się kró-
lowej. Krok Sidall staje się coraz lżejszy, a jej oblicze – bardziej beztroskie.

– Skoro syn poszedł w ślady ojca, to czuję, że córka postanowi pójść 
w ślady matki – sugeruje pociesznie.

– Oj, nie rób mi takich nadziei! A ty, moja droga, wciąż masz szansę 
na własne dzieci – mówi Cortina, łapiąc towarzyszkę pod ramię.

– Szansę to mam już tylko na szaloną starość – żartuje królowa ze 
swojego balowego sposobu bycia. – Ty znasz politykę od jadalni, ja znam 
ją od kuchni. A wcale nie czuję się kucharką.

– Henrietto, skoro już pozwoliłyśmy sobie na moment szczerości, to 
powiedz mi: jak właściwie czujesz się jako królowa?

– Jest to słodkie ciastko z gorzkim nadzieniem. – Henrietta wydyma 
usta w ironicznym grymasie. – Po same uszy mam ministrów, doradców 
i ich wszystkich tyrad o tym, co powinnam w tej czy innej sprawie zro-
bić! Zwłaszcza patosów i humorków mojego szwagra…

– Nie przypuszczałabym, że macie tak złe relacje.
Królowa nie podejmuje tematu od razu. Przez kilka chwil kobiety 

spacerują w ciszy, skupiając się na szumie wiatru ocierającego się o liście 
drzew leśnego ogrodu. Cortina zaczyna się obawiać, że była nazbyt do-
ciekliwa. Już ma zamiar się wycofać do lżejszych pogadanek o pogodzie 
lub muzyce, ale Henrietta nagle się przed nią otwiera. Zdaniem królo-
wej jej relacje z Bryantem Sidallem nie są złe – a przynajmniej nie były, 
dopóki król Kendrick żył. Isabela subtelnie podpytuje, jakie mogą być 
przyczyny narastającego poróżnienia między królową a jej szwagrem.

– Bryant ma chełpliwy, szorstki charakter. Przy Kendricku zachowy-
wał się wobec mnie z rezerwą, ale teraz potrafi mnie już nawet otwarcie 
skrytykować przy służbie.

– Czy sądzisz, że Bryant uważa się za bardziej odpowiedniego kan-
dydata do tronu? – pyta Cortina, chociaż wie, że jest to tajemnica poli-
szynela.

– Czy sądzę? To dla mnie oczywiste! W końcu on jest rodowitym 
Sidallem, a ja tylko prostą kobietą z miasta! – Henrietta otrząsa się z fru-
stracją. – I niestety do tego bezpotomną…
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– Nie myślałaś nigdy, żeby abdykować na rzecz Bryanta? I tak jest 
obecnie twoim prawowitym następcą.

Henrietta nie posiada się ze zdumienia. Cesarska ambasador ot tak 
podsuwa myśl o abdykacji na rzecz człowieka, który o niczym tak nie 
marzy, jak o niepodległym Królestwie Britonu! Cortina nie porzuca 
jednak swych zamiarów i utrzymując całą sugestię w jakby neutralnym 
charakterze, upiera się, by królowa powiedziała, czego naprawdę chce.

– Nigdy nie zdecydowałabym się na abdykację – oświadcza Henrietta 
z przekonaniem. – Co miałabym potem robić? Teraz organizuję królew-
skie bale, a cały Thanchester to mój własny dom! Widuję się z najsławniej-
szymi ludźmi w Galaktyce! Jestem wolna i mogę zrobić, co tylko zapragnę. 
Gdyby Bryant za bardzo dawał mi się we znaki, to mogłabym nawet wyjść 
ponownie za mąż, zmienić nazwisko i założyć własną dynastię! Wszystko 
to prysłoby bezpowrotnie, gdybym zdjęła tę błyskotkę z głowy.

Isabela uśmiecha się przyjacielsko, słysząc te słowa. Nie zaprzecza, 
wręcz przyklaskuje tej tyradzie o królewskich możliwościach, lecz do-
pytuje dalej:

– Powiedz mi jednak, Henrietto: czy nie przeraża cię czasem ta od-
powiedzialność? Te konsekwencje samodzielnej władzy?

– Skądże! O jakiej odpowiedzialności mówisz? Królowa panuje, a nie 
rządzi, Isabelo. Od tego mam przecież tych nieznośnych ministrów, dorad-
ców i te wszystkie ich resorty, które w kółko tylko tworzą – chichocze Sidall.

Ambasador śmieje się wraz z nią, ale troskliwie przypomina jej, że to 
właśnie ci ministrowie i doradcy sprawują codzienne rządy.

– Sama wiesz najlepiej, jacy oni są – mówi Cortina. – Każdy z nich 
ma własną wizję na rozwiązywanie wszystkich problemów i każdy jest 
przekonany, że to właśnie do niego należy racja. Ciebie zasypują argu-
mentami, ale ostatecznie to ty jako królowa Britonu musisz wziąć na 
siebie brzemię ich decyzji.

– Oczywiście – potwierdza Henrietta, wzruszając ramionami.
– Ale co, jeśli te decyzje okażą się błędne albo spowodują jakąś kata-

strofę? Albo, co gorsza, jeśli będą stały za słowami twoich polityków 
jakieś nikczemne zamiary?
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– Nikczemne zamiary? Spiski?
– Narośl przy władzy równie stara co władza sama w sobie – mówi 

Cortina z niewinnym uśmiechem.
Henrietta fuczy lekceważąco.
– Wszelkie ukryte cele moich ministrów, jeśli w ogóle takowe mają, 

są pozbawione znaczenia, bo to właśnie ja podejmuję decyzje. Czy są-
dzisz, że flaga Koalicji zawisła dziś nad Thanchesterem, bo jakiś kariero-
wicz albo oszust podstawił mi projekt dekretu z małym druczkiem? Nie 
jestem głupia, Isabelo! Gdybym zechciała, to każdemu z tych ministrów 
mogłabym w każdej chwili odebrać tekę!

– Ale jednak nie odpowiedziałaś mi na pytanie, Henrietto. Jeśli na 
przykład Fortedann, wbrew naszym nadziejom, postanowi zareagować 
na daskańskie postulaty wojną, to Koalicja może ją przegrać. Kogo wów-
czas Arcyksiążę będzie chciał ukarać? Do kogo będzie rościł pretensje? 
Do ministrów? Do doradców? Czy do królowej Britonu?

Henrietta na te pytania nie odpowiada jednak w ogóle, gdyż ku za-
skoczeniu obu kobiet do rozmowy wtrąca się trzeci głos – męski:

– Ale dlaczegoż to, o ekscelencjo, królowa Henrietta miałaby się 
obawiać Fortedanna? Jak człowiek, który nie panuje nad swoim senatem, 
miałby zapanować nad całą Galaktyką?

Intruzem w rozmowie okazuje się Friedrich Stoltaner, gość dworu 
królowej Henrietty Sidall. Spacerujące damy nie dostrzegły siedzącego 
na ławce za kępą drzew mężczyzny, dopóki ten słownie nie objawił swej 
obecności.

Stoltaner dostojnie wstaje i zaczyna zmierzać ku rozmówczyniom. 
Człowiek ten ubrany jest z fantazją: w ciemnogranatowy frak, akcento-
wany przez rozmaite, małe akcesoria ozdobne, z białą koszulą i muszką, 
dopełniony jasną szarfą oraz czarną laską i taliowanymi spodniami. Po 
stroju i dumnym kroku można by sądzić, że ma się do czynienia z jakimś 
markizem lub przynajmniej hrabią! W rzeczywistości Stoltaner nie ma 
żadnych korzeni arystokratycznych. To uzdolniony ideowiec o żywym 
spojrzeniu i nieco posępnej twarzy. Niedokładnie ułożone, ciemnosza-
re włosy oddają jego jakby sangwiniczny charakter. Mimika pociągłej, 
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szorstko zarośniętej twarzy wyraża kapryśną, ale ponadprzeciętną inteli-
gencję. Powszechnie tytułowany jest magistrem ze względu na to, że stu-
diował wiele różnych kierunków i ma na koncie wiele skromnych osiągnięć 
w rozmaitych dziedzinach: od aktorstwa i sztuki muzycznej, przez prawo 
i rozprawy filozoficzne, po działalność publiczną i publicystykę. Na pierw-
szy plan galaktycznej estrady politycznej wybił się jako bliski asystent 
samego George’a Wilbura – założyciela jednego z dwóch największych 
nurtów postulujących reformę Cesarstwa i niezależność kolonii.

Przechadzające się damy wyglądają na nieprzyjemnie zaskoczone, 
gdy Friedrich dołącza do nich z zawadiackim uśmiechem.

– Magister Stoltaner, co za niespodzianka – mówi Henrietta i zaci-
ska wargi. – Czy to roztropne podsłuchiwać królową w jej prywatnym 
czasie?

– Pokornie proszę Waszą Miłość o wybaczenie, ale podsłuchiwanie 
bynajmniej nie było moją intencją – zapewnia Stoltaner z nieznacznym 
ukłonem. – Ja jedynie rozkoszowałem się chwilą ciszy i spokoju w moim 
ulubionym zakątku ogrodów Waszej Miłości, kiedy to czcigodne panie 
nadeszły przypadkowo w moją stronę. Nie mogłem nie usłyszeć ostat-
nich dwóch zdań, no, może trzech, ale przecież przerywać wypowiedzi 
królowej to przystoi jeszcze mniej!

– Być może powinieneś nauczyć się zatykać uszy! – sugeruje królowa 
z ostrym spojrzeniem.

– Ale, ale, w jaki sposób mógłbym zamknąć uszy na głos Waszej 
Miłości?

– No nie potrafię się na ciebie długo gniewać, Friedrichu. – Surową 
minę Henrietty nagle zastępuje figlarny uśmiech.

Stoltaner odwzajemnia go z satysfakcją. Irytacja królowej została 
ukojona.

Magister natychmiast przenosi wzrok na Isabelę Cortinę.
– Ekscelencjo, czy mogę zapytać, kiedy planujesz swój wylot? Jestem 

pewien, że pożegnanie urzędniczki waszego formatu będzie miało ce-
remonialną rangę, a ja za nic nie pozwoliłbym sobie takiej uroczystości 
przegapić – zapewnia ze sztucznym uśmiechem.
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– Niestety muszę pana rozczarować, magistrze, ponieważ żadnego 
wylotu nie mam w planach.

– Doprawdy? – Stoltaner robi dziwną minę. – Ale czyż wasza eks-
celencja nie przybyła tu jako ambasador Korpusu Dyplomatycznego? 
Z tego, co mi wiadomo, to funkcjonariusze tejże instytucji operują na 
terytorium prefektur Cesarstwa, które z dniem dzisiejszym przestało się 
tutaj mieścić.

– Pani Cortina jest również moim gościem, magistrze – wtrąca po-
jednawczo królowa. – Podobnie jak ty sam. A ja nie zamierzam nikogo 
wypraszać przez niuanse polityczne.

– Oczywiście, Waszej Miłości nikt nie zarzuci skąpstwa w gościnie!
– Panie magistrze, kiedy ostatnio był pan na Ziemi? – pyta Cortina.
– Przyznaję, że minęła niejedna wiosna, odkąd ostatnio zawitałem 

na skromną glebę naszych odległych przodków.
– Zapewne wiedzę na temat stołecznej polityki czerpie pan więc 

z drugiej ręki. Ja natomiast mogę poświadczyć, że wszystkie władze pań-
stwowe Namiestnik ma pod pełną kontrolą.

– No tak, jako jego podwładna na pewno musi się pani w tych spra-
wach orientować lepiej niż ja – odpowiada kąśliwie Stoltaner. – Ale 
niech raczy mi pani powiedzieć, ekscelencjo: kiedy była pani na Capon-
dence? Na mroźnym Daskanie? Na bezkresnej Raskali albo wilgotnym 
Fryslanie? Kiedy odwiedziła pani Bounton lub Kabar’Udę?

Cortina usiłuje zbyć te pytania, ale Stoltaner nie pozwala uciec od 
wątku. Królowa Henrietta staje się zaś coraz bardziej zniecierpliwiona 
tą sprzeczką.

– Zakładam, że rodowita Ziemianka nigdy nie zapuszczała się w tak 
odległe kolonie – mówi wyniośle Friedrich. – Ja z kolei odwiedziłem 
osobiście wszystkie te planety w przeciągu ostatniego roku i mogę po-
świadczyć, że nad tymi koloniami Fortedann nigdy nie utrzyma kon-
troli! A chyba nie powie pani, żeby Briton był gorszy od Raskali albo 
Daskanu?

– A proszę mi powiedzieć, magistrze: czy Hetalonę również ostatnio 
pan odwiedził?
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– Miałem takie pragnienie, ale niestety cesarska flota odmówiła mi 
wstępu…

– Jestem przekonana, że miał pan ogromne pragnienie. Może pan 
zatem zrozumieć, że chciejstwo nic nie poradzi na siłę zbrojną. Dobre 
słowo może natomiast pogodzić jedno z drugim. Czy nie jest to lepsze 
od alternatywy?

– Dobre słowo zapewne i tak, ale na pewno nie fraszki o wolności 
w kajdanach, ekscelencjo.

– Nie widzę żadnych kajdan na pańskich rękach, magistrze! Jeśli 
jednak koniecznie chce je pan mieć na sobie, to przypominam, że na po-
wierzchni tylko tej planety wciąż jest milion cesarskich żołnierzy, którzy 
na pewno będą uprzejmi je panu nałożyć.

– Na powierzchni tylko tej planety jest również miliard wolnych 
Britończyków, którzy zaśmialiby się ekscelencji w twarz, słuchając tych 
gróźb – odpiera Stoltaner z ubawieniem.

– Pan jednak do nich nie należy, magistrze.
– Zaiste nie, dlatego tak szybko przychodzą ci na myśl trepy Forte-

danna, kiedy przestajesz się czuć przy mnie komfortowo, ekscelencjo. – 
Stoltaner nie przestaje się śmiać. – Korpus Dyplomatyczny to tylko 
wydział sił zbrojnych do spraw wniosków i zażaleń, ot co! Aksamitne 
czy żelazne, kajdany są kajdanami!

– Dziś jednak na pewno nikt nikomu nie będzie ich nakładał – prze-
rywa spór niechętna całej sytuacji królowa. – A ja na dalszy spacer chcę 
się udać sama. Miłego dnia szanownym gościom.

Henrietta nie daje czasu na odpowiedź. Natychmiast oddala się do-
stojnym krokiem w głąb leśnego parku. Stoltaner żegna królową niskim 
ukłonem, po czym odwraca twarz ku cesarskiej ambasador, przybierając 
złośliwy grymas.

– Co może słynny skowronek Fortedanna ćwierkać do ucha jej kró-
lewskiej mości?

– Daruj sobie tę buńczuczną manierę, magistrze, bo ty jeden mnie 
tak nazywasz. Odpuść mi również swego wścibstwa, bo ja twojej cieka-
wości na pewno nie zaspokoję.
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– Oj, jestem przekonany, że nie byłabyś w stanie mnie zaspokoić 
w żaden sposób, ekscelencjo…

– Friedrich Stoltaner! Człowiek, który wspiął się na wiele pagórków, 
ale nie zdobył żadnego szczytu! Ta rozmowa dobiegła końca – warczy 
oburzona Cortina i obraca się na pięcie.

– Zawsze mnie bawi, gdy do góry nogami odwraca się ten twój cza-
rujący uśmieszek. – Stoltaner śmieje się Cortinie w plecy, po czym sam 
rusza w przeciwną stronę.

                                                                                

Usunięcie cesarskiego sztandaru z donżonu Thanchesteru początkowo 
uspokoiło sytuację przy skrzyżowaniu. Demonstranci wpadli w euforię 
przypominającą zachowanie zagorzałych kibiców tuż po zdobyciu pu-
charu przez ich drużynę, podczas gdy skonfundowani żandarmi patrzyli 
po sobie nawzajem pytająco. Teraz jednak sytuacja się zmienia, gdyż 
bojówkarze zaczynają powoli zdawać sobie sprawę z tego, co brak ce-
sarskiego sztandaru na szczycie zamkowym naprawdę oznacza – obec-
ni w mieście żandarmi nie są już stróżami prawa. Z każdą upływającą 
minutą agresja bojówkarzy narasta współmiernie do ich liczby. Grupują 
się przy skrzyżowaniu, przywodząc na myśl byka pocierającego kopytem 
przed szarżą.

Kapitan sięga do swojego komunikatora i mówi:
– Centrala, tu Zeta-czternaście. Będziemy potrzebować tych sił szyb-

kiego reagowania.
– Odmowa, Zeta-czternaście. Wszelkie akcje porządkowe wstrzyma-

ne, użycie siły ograniczone wyłącznie do obrony koniecznej. Dowództwo 
analizuje sytuację.

– Centrala, mamy tłum bojówkarzy szykujący się do natarcia! Mam 
już jednego rannego po ataku granatem kumulacyjnym, potrzebujemy 
wsparcia!

Odpowiedź na ten komunikat przychodzi dopiero po dłuższej chwili.
– Czekaj, Zeta-czternaście, oczekujemy na zgodę.
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Kapitan kręci głową, przeklinając pod nosem sytuację, a wtedy nagle 
jeden z żandarmów wskazuje ręką w stronę nieba za ich plecami.

– Kapitanie, proszę spojrzeć!
Gdy J. Barson odwraca wzrok we wskazywaną stronę, początkowo 

nie rozumie, co widzi. Promienie słońca kłują go w zmrużone oczy, ale 
dostrzega na niebie coś jakby klucze nadlatujących ptaków… Tyle że 
nie są to żadne ptaki. To latające pojazdy. Całe chmury wojskowych sił 
aeromobilnych!

– Zeta-czternaście, tu Centrala. Odmowa w kwestii wsparcia. Wszyst-
kie jednostki Cesarskiej Żandarmerii na obszarze Settleston mają utrzy-
mywać pozycje i czekać na dalsze instrukcje. Do miasta zbliżają się 
wojska britońskie.

Osłupiały kapitan nie odpowiada, wtapiając wzrok w bruk pod swoimi 
stopami. Ma ochotę poprosić o potwierdzenie tej szokującej informacji, 
ale przecież dowód jest doskonale widoczny na niebie.

Barson spogląda na swoich ludzi. Mają przy sobie broń z ostrą amu-
nicją, ale przygotowani są do pacyfikacji tłumu, a nie do starcia z re-
gularnym wojskiem. Kapitan rzuca też niespokojne spojrzenie w stronę 
agresywnych bojówkarzy za barykadą. Z głośnika cały czas rozbrzmiewa 
głos porucznika ostrzegający o niezbliżaniu się pod groźbą użycia siły, 
ale trudno oczekiwać, żeby powstrzymało to na długo ludzi, wśród któ-
rych znalazł się chuligan z granatem kumulacyjnym. Flaga Imperium 
nie powiewa już nad zamkiem Thanchester… Co to znaczy dla obecnych 
w mieście funkcjonariuszy? Po dłuższej chwili J. Barson odbiera kolejny 
komunikat:

– Centrala do wszystkich jednostek. Nie prowokować starć z bri-
tońskimi żołnierzami! Stać na swoich stanowiskach i czekać na dalsze 
instrukcje! Królewska Armia Powierzchniowa Britonu przejmuje jurys-
dykcję nad miastem.

Kapitanowi wargi zaciskają się do białości.
– Centrala, tu Zeta-czternaście. Proszę o przekazanie instrukcji 

w razie prób rozbrojenia jednostki.
Odpowiedź nie nadciąga od razu.
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– Zeta-czternaście, tu Centrala. Informować o rozwoju sytuacji i cze-
kać na dalsze instrukcje.

– Pięknie! – komentuje kapitan poza kanałem łączności. – Oni nie 
mają pojęcia, jak zareagować…

Minutę później niebo tuż ponad Settleston pokrywają chmary bri-
tońskich jednostek latających. Część z nich to drony, ale większość sta-
nowią samochody i transportery opancerzone unoszące się w chmurach 
za sprawą napędu grawitonowego. Dwa z nich lądują na ulicy kilkadzie-
siąt metrów od pozycji kapitana Barsona. Teraz żandarmi mają po jednej 
stronie wściekły tłum, a po drugiej – desant britońskiego wojska.

– Rozpędzić ich! – rozkazuje Barson dowodzącemu plutonem po-
rucznikowi, aby żandarmi przeszli przez barykadę i odepchnęli trochę 
bojówkarzy, zanim do ataku zachęci ich obecność własnych żołnierzy.

Wiązki soniczne raz jeszcze uderzają w tłum, a tyraliera żandarmów 
przekracza barykadę z tarczami i pałkami paraliżującymi w rękach. Tym-
czasem kapitan przenosi niespokojny wzrok na dwa transportery opan-
cerzone po drugiej stronie alejki. Z cichym sykiem wyłączają swój napęd 
grawitonowy, kiedy ich podwozia spoczywają na twardej powierzchni 
ulicznego bruku. Mają na sobie britoński kamuflaż cyfrowy, stanowiący 
chaotyczną mozaikę szarych i bladoniebieskich kwadracików. Tym samym 
maskowaniem pokryte są pancerze dwóch drużyn piechoty, które wybiega-
ją z pojazdów. Rozstawiają się po obu stronach ulicy, z bronią wymierzoną 
w stronę żandarmów, ale na razie tylko na wysokość ziemi pod ich stopami. 
Wieżyczki z działkami szybkostrzelnymi uaktywniają się w podobny 
sposób – każda z nich byłaby w stanie podziurawić pancerze samocho-
dów żandarmerii, już nie wspominając o samych funkcjonariuszach.

Przed ten gotowy do walki zastęp wychodzi aroganckim krokiem 
jakiś człowiek – sam, a wymierzony w niebo karabin trzyma w jednej 
ręce. Na barkach jego pancerza da się odczytać dystynkcje porucznika. 
Za wizjerem jego hełmu widać tylko nieprzyjazne oczy.

Zatrzymuje się przed pozycją żandarmów i pyta bezczelnie:
– Kto tu dowodzi? – W hełmie jego głos brzmi sztucznie, jak gdyby 

wydobywał się ze staroświeckiego radia.
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– Ja, kapitan Barson – przedstawia się żandarm, podchodząc do po-
rucznika z salutem. Ten drugi nie odwzajemnia jednak żadnego gestu 
ani nawet się nie przedstawia.

– Przejmujemy kontrolę nad skrzyżowaniem. Wasi ludzie mają dwie 
minuty na załadowanie sprzętu do pojazdów i skierowanie się do swojej 
bazy. Wszelkie przypadki odejścia od najkrótszej trajektorii lotu mogą 
zostać potraktowane jako bezprawne naruszenie przestrzeni powietrz-
nej. – Porucznik nie musi dopowiadać, jakie są tego konsekwencje: ze-
strzelenie.

Kapitan patrzy z niesmakiem na aroganckiego, młodszego od siebie 
stopniem wojskowego i sięga do komunikatora w swoim uchu.

– Centrala, tu Zeta-czternaście. Pododdział britońskiej armii wysu-
wa wobec nas żądania opuszczenia posterunku pod groźbą użycia siły. 
Proszę o instrukcje.

Nagle rozlega się łoskot, od którego Barsonowi boleśnie gwiżdże 
w uszach. To britoński porucznik oddał serię w powietrze.

– Dostaliście instrukcje, kapitanie! Została wam minuta i pięćdziesiąt 
sekund.

– Zeta-czternaście, tu Centrala. Wszystkie jednostki żandarmerii 
w Settleston mają rozkaz powrotu do bazy. Potwierdź!

Żandarm spogląda na britońskiego oficera z jeszcze większym nie-
smakiem niż wcześniej.

– Potwierdzam… – cedzi przez zęby.
– Półtorej minuty, kapitanie – ponagla porucznik, wskazując lufą 

karabinu na najbliższy pojazd.
Barson potrząsa głową, jak gdyby rozmawiał z szaleńcem, ale prze-

kazuje swoim ludziom rozkazy. Żandarmi zwijają sprzęt, składają prze-
nośne barykady i sprawnie ładują wszystko do wozów. Po nieco ponad 
minucie cały pluton jest gotów do dyslokacji, a demonstranci za nimi 
triumfują, jakby właśnie wygrali bitwę.

Gdy już wszyscy funkcjonariusze wchodzą do pojazdów, stojący 
przy drzwiach kapitan odwraca się raz jeszcze do britońskiego oficera 
z krzywym uśmiechem i woła:
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– Cieszcie się swoją jurysdykcją, poruczniku! Cieszcie się jak Heta-
lończycy! – Następnie zamyka drzwi i w tej samej chwili kolumna czar-
nych pojazdów żandarmerii wzbija się w powietrze.

Tłum rusza z entuzjazmem przed siebie, otaczając britońskich żoł-
nierzy jak bohaterów, wznosząc na ich cześć wiwaty i wyciągając ku nim 
dłonie. Morze rąk obłapuje ich pancerze, jakby emanowały one ciepłem 
na tym zimnym, wilgotnym powietrzu.

Tego wieczora kapitan Barson spogląda złamanym wzrokiem na cha-
os odbywający się w bazie 119 Pułku Cesarskiej Żandarmerii na Britonie. 
Funkcjonariusze w pośpiechu pakują komputery, archiwa i zaopatrzenie do 
kontenerów wojskowych, a te unoszone są w niebo przez ciężarówki. Cały 
plac o wielkości dużego parkingu przepełniony jest ruchem ludzi i maszyn. 
Daleko w tle słychać głuchy szum silników odrzutowych ze strony bri-
tońskich myśliwców dozorujących przestrzeń powietrzną wokół bazy.

J. Barson nawet nie zauważa, gdy obok niego przystaje dowódca 
pułku.

– Mogło być znacznie gorzej, kapitanie. Mogliście być teraz w obo-
zie jenieckim.

– Lub na cmentarzu – dodaje adresat z kąśliwym uśmiechem. – 
Proszę wybaczyć, pułkowniku, ale nie mogę uwierzyć, że tak po prostu 
opuszczamy kontynent. Mamy cały legion cesarskiej armii na planecie!

– Poza kontynentem, panie Barson.
– Kontynentem, który powinni nam teraz pomagać zabezpieczać, 

a nie ewakuować – złości się kapitan, spoglądając na widoczne na hory-
zoncie miasto. – Nie powinniśmy opuszczać nawet Settleston.

– To nie ma znaczenia, kapitanie. Przecież wie pan, że Britonia 
objęta jest misją dyplomatyczną. Wszystko jest w rękach ambasador 
Cortiny. – Pułkownik także przenosi wzrok na stolicę, ale z jego oczu 
wypływa więcej nadziei. – To nie Hetalona.

– Jeszcze nie – cedzi przez zęby J. Barson.
Pułkownik mierzy swojego podkomendnego zniesmaczonym spoj-

rzeniem. Czy kapitan brzmi, jak gdyby sam chciał, aby ich ojczysta pla-
neta podzieliła los Hetalony? Czy bierze to w ogóle pod uwagę? Chyba 



      159      

nie ma to większego znaczenia. Cesarska Żandarmeria opuszcza Nową 
Brytanię i cokolwiek przyniosą kolejne dni, oni spędzą je na zapleczu 
baz cesarskiego 367 Legionu. Przyszłość nie spoczywa w rękach kapitana 
J. Barsona. Ale czy kiedykolwiek spoczywała?

                                                                                

Dwa nerwowe dni później napięcie sięga zenitu. Żandarmi ewakuują się 
w pośpiechu, podczas gdy wojska britońskie zabezpieczają całą Nową 
Brytanię. Settleston wciąż pogrążone jest w społecznym chaosie, kiedy 
na zamku Thanchester kolejne intrygi między cesarskimi urzędnikami 
a sympatykami Koalicji wykluwają się jak pisklęta.

Królowa Henrietta nie cofa swej decyzji o asygnowaniu Artykułów 
Landhaskich. Jednakże zachowuje się przy tym tak, jakby chciała utrzy-
mać tę informację w tajemnicy – uparcie odmawia zniesienia blokady 
informacyjnej, którą nałożyła na cały system, aby Droga Mleczna nie 
dowiedziała się o wydarzeniach z ósmego kwietnia. Oczywiście samo 
odcięcie się Britonu od Kwantonetu nie mogło powstrzymać strony ce-
sarskiej od przesłania meldunku na Ziemię własnymi kanałami – ale 
odpowiedź i tak nadejdzie najwcześniej za trzy tygodnie, podczas gdy 
sytuacja eskaluje z poranka na wieczór.

Dwuznaczna postawa Henrietty karmi nadzieję Cortiny na utrzy-
manie Britonu w Imperium, ale jednocześnie potęguje polityczny zamęt. 
Doradcy królowej coraz bardziej się niecierpliwią i w kółko przypomi-
nają jej o rosnącym napięciu społecznym. Szczególnie Stoltaner czyni 
wiele, aby podsycić niezadowolenie z całej sytuacji dworzan i britońskich 
elit. W całym tym zamieszaniu cesarskie garnizony na archipelagu Gillies 
utrzymują stan pełnej gotowości, lecz same nie podejmują żadnych dzia-
łań. Królowa zaś spędza większość czasu w samotności i zazwyczaj z góry 
odmawia udzielenia audiencji.

Jednakże Bryant Sidall – brawurowy Lord Rejent Obrony Króle-
stwa – w odróżnieniu od swej koronowanej bratowej jest teraz aktyw-
ny jak nigdy dotąd. Pod jego przywództwem królewskie siły zbrojne 
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błyskawicznie się mobilizują. Cesarskie garnizony na archipelagu są do-
zorowane przez britońską armię, a królewska flota gwiezdna koncentru-
je się na orbicie planety. Sam książę przez większość czasu przebywa na 
pokładzie olbrzymiego krążownika BRSS Iron Duke, skąd nie spuszcza 
czujnych oczu z cesarskiej stacji wojskowej orbitującej wokół Britonu.

To właśnie decyzją Fortedanna archipelag Gillies stał się przed kilko-
ma laty miejscem stacjonowania całego 367 Legionu Cesarskich Sił Po-
wierzchniowych. Na potrzeby zaopatrzenia i zapewnienia osłony z orbity 
dla liczącego ponad 900 tysięcy ludzi garnizonu nad Britonem wybudo-
wano również węzłową stację kosmiczną. Wybrana dla obiektu nazwa 
wywołała niemały skandal – nosi on dumne miano Portus Ritupis, na 
cześć miejsca, od którego dwa i pół tysiąca lat temu prawdopodobnie 
rozpoczął się rzymski podbój Wielkiej Brytanii. To jeden z najbardziej 
wyrazistych przykładów strategii, jaką obrał Charles Fortedann na utrzy-
manie porządku w ziemskich koloniach – wielkiej gry w złego i dobrego 
policjanta. Powołany przez niego Korpus Dyplomatyczny jest tym do-
brym. Cesarskie Siły Zbrojne – tym drugim.

Portus Ritupis w żadnym stopniu nie dorównuje rozmiarami Roy-
al Plyard – głównemu kotwicowisku i stoczni Królewskiej Marynarki 
Kosmicznej. Oczywiście fakt ten nie łagodzi frustracji Bryanta Sidalla, 
Britończyka z krwi i kości, który od samego początku wprost pałał żądzą 
unicestwienia cesarskiej stacji, wielokrotnie przyrównując ją do „drzazgi 
wbitej w oko”.

Dla wyglądu statków kosmicznych nie ma naturalnych barier, jako 
że inżynieria w przestrzeni nie musi się kłopotać wyzwaniami takimi jak 
aerodynamika czy hydrodynamika. Jedyne fizyczne ograniczenie stanowi 
praktyczna funkcjonalność: okręt w kształcie gry w kółko i krzyżyk był-
by jak najbardziej zdolny do lotów kosmicznych, ale jego wnętrze byłoby 
niefunkcjonalne, a odporność kadłuba – nikła. Dlatego w okrętownictwie 
kosmicznym utrzymują się pewne uniwersalne schematy. Większość 
statków kosmicznych w jakimś stopniu przypomina łodzie podwodne, 
aczkolwiek ich kadłuby zwykle są masywniejsze i o bardziej strzeli-
stych kształtach, a z góry i dołu wyrastają wieże typowe dla okrętów 
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nawodnych. Poza tym zamiast śrub na rufie znajdują się cylindryczne dy-
sze impulsnapędu. Kształty kadłuba mogą się znacząco różnić. Przeważa-
jąca część korporacji stoczniowych – takich jak Royal Plyard – utrzymuje 
własne wzory, które stanowią ich znaki towarowe. Kadłuby britońskiego 
producenta mają pudełkowatą powłokę, która najwęższa jest w śród-
okręciu, najszersza – na rufie, a średniej objętości – w okolicach dzioba. 
Britońskie statki pomalowane są na blady, szarawy błękit, przedzielany 
w niektórych miejscach pasami morskiej zieleni. Po obu bokach nanie-
siono również duże emblematy w postaci czerwonego lwa – herbu Bri-
tonu. Przeważająca część jednostek Królewskiej Marynarki Kosmicznej 
pochodzi od Royal Plyard i zachowuje taki właśnie wygląd.

Trudniej się dopatrzeć podobnej monotematyczności pośród okrę-
tów cesarskich, ponieważ Korona korzysta z usług wielu producentów. 
Jednakowoż największe i najbardziej ikonowe jednostki pochodzą od 
Navalastry – rządowego producenta, który posiada kilka dużych stoczni 
w różnych częściach Galaktyki. Największa z nich, wybudowana nad 
planetą Centauron, nieopodal Ziemi, jest rekordzistką Drogi Mlecznej. 
Kadłuby Navalastry nawiązują swoim kształtem do sylwetki rekina mło-
ta, ale z jakby przesuniętą ku rufie „płetwą grzbietową”, a ponadto z dru-
gą taką zawieszoną pod dziobem. Forma ta jest najbardziej wyrazista 
wśród największych statków, bo przy mniejszych kształty są zaokrąglane. 
Jednolite jest jednak malowanie: wszystkie okręty Cesarskiej Marynarki 
Gwiezdnej mają kadłuby w kolorze bardzo jasnej szarości, ozdobione 
gdzieniegdzie purpurowymi wzorami, pasami oraz emblematami trój-
głowego orła.

O walce w kosmosie można by napisać wiele, ale w tej chwili po-
wiedzmy tylko, że toczy się ona w dynamicznych formacjach. Okręty 
kosmiczne w trakcie walki pozostają w nieustannym ruchu, kreśląc wzo-
ry unikowe koordynowane przez komputery pokładowe. Skuteczność 
poszczególnych wzorów może być odmienna w zależności od sytuacji, 
a ponadto wymagają one różnego poziomu mocy manewrowej, której 
w rezultacie może zabraknąć innym systemom okrętu. Energia statku 
kosmicznego jest bowiem ograniczona i nie wszystkie systemy mogą 
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jednocześnie wykorzystywać swój potencjał w pełni. Dowódca musi stale 
dbać o prawidłowe zarządzanie gospodarką energetyczną statku i czę-
sto wybierać między manewrowością, siłą rażenia broni, efektywnością 
systemów obronnych, zasięgiem i skutecznością sensorów i tak dalej. 
W próżni strzelać można ze wszystkiego. Nie brakuje konwencjonalnych 
dział ani broni energetycznej. Przewagą tych pierwszych jest siła rażenia, 
a tych drugich – celność. Atuty obu tych rodzajów broni spajają się w ra-
kietach i torpedach rozmaitych – lecz te z kolei są zarówno droższe, jak 
i łatwiejsze do namierzenia oraz zniszczenia w locie. Okręty kosmiczne 
bronią się przed tymi zagrożeniami za pomocą przeciwśrodków, pól 
siłowych i własnego pancerza – elastycznego, który bardziej służy do 
rozproszenia lub przekierowania siły niszczącej aniżeli do jej odbicia.

O rolach okrętów na razie wystarczy powiedzieć tyle, że co do za-
sady w kosmicznym starciu duży dobrze radzi sobie z mniejszym, ale 
w bitwie z dużo mniejszym jest mniej skuteczny. Wielka liczba takich 
znacznie mniejszych potrafi już dużego przytłoczyć. To pewne uprosz-
czenie, pomijające specjalizację danej jednostki, ale dla wygody czytel-
nika jest ono pożyteczne. Przeżywalność okrętu kosmicznego w walce 
opiera się bowiem albo bardziej na manewrze, albo bardziej na własnej 
odporności. Małe okręty, takie jak korwety i fregaty, polegają przede 
wszystkim na tym pierwszym, gdyż mniejszą masę łatwo rozpędzić, wy-
hamować lub zmienić jej kurs. Klasę średnią stanowią niszczyciele i lek-
kie krążowniki, które są pod tym kątem bardziej zbalansowane. Klasę 
wyższą stanowią duże i wyspecjalizowane jednostki – głównie krążowniki 
ciężkie i liniowe, które bazują na własnej odporności i sile ognia. Istnieją 
również jednostki załogowe poniżej klasy korwet, zbyt małe na posiada-
nie napędu międzygwiezdnego, których rolą jest wspomaganie większych 
okrętów w obrębie własnego systemu.

Spośród wszystkich britońskich okrętów na orbicie to BRSS Iron 
Duke najwyraźniej się wyróżnia potęgą i wyglądem. Ten pancernik 
obrony orbitalnej mierzy od rufy po dziób aż 980 metrów, a zatem jest 
ponad dwukrotnie dłuższy niż towarzyszący mu ciężki krążownik BRSS 
Arethusa. Ta wyjątkowa klasa okrętu stanowi owoc wspólnego, podjętego 
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kilka lat wcześniej programu wielu różnych producentów pochodzących 
z prefektur dzisiejszej Koalicji. Efektem ich wspólnych prac jest masyw-
ny okręt wojenny, którego kadłub składa się z szeregu czterech trapezo-
watych segmentów. Na szczycie każdego z nich umieszczono po jednym 
potężnym dziale plazmowym zdolnym zagrozić każdemu znanemu 
okrętowi kosmicznemu w Galaktyce. Wraz z pomocniczym arsenałem 
mniejszego kalibru oraz dużym hangarem w module dziobowym Iron 
Duke pełni funkcję słonia bojowego floty. W całej Galaktyce powstało 
zaledwie kilka jednostek tej klasy, a ten jako jedyny służy w kolorach bri-
tońskich. Pancerniki te zaprojektowano wyłącznie z myślą o defensy-
wie – do innych operacji brakuje im zasięgu i prędkości w nadprzestrzeni. 
Wnętrza tych bestii zapełniono prawie wyłącznie pod kątem walki.

Na pokładzie Iron Duke’a panuje duchota. Czerwone lampy alarmo-
we z niskim dźwiękiem przypominają o stanie pełnej gotowości, a po-
wietrze przesiąknięte jest zapachem potu. Książę Bryant nerwowo kręci 
się po mostku, spoglądając na hologram sytuacyjny. Informacje na tym 
podglądzie pochodzą od krążownika Lynx, który wspiął się na wysoką 
orbitę, by śledzić cesarskie okręty wychodzące z doków Portus Ritupis 
poza horyzontem planety. Książę rozważa za i przeciw. Wie, że dopóki 
stacja znajduje się w rękach Imperium, to orbita Britonu nie będzie 
bezpieczna, tak jak i sama planeta. Jest również świadom, że niedługo 
do systemu zaczną przybywać kolejne jednostki Cesarstwa, a gdy to na-
stąpi, Portus Ritupis będzie praktycznie nietykalna. Jeśli ma zaatakować, 
to teraz! Ale czym? Potrzeba pokaźnej siły ognia, by zagrozić tej stacji. 
Zdecydowanie mają ją britońskie działa plazmowe ziemia–orbita, ale 
zgodnie z warunkami podyktowanymi przez Cesarstwo żadne z nich 
nie znajduje się w miejscu, z którego mogłyby zagrozić Portus Ritupis. 
Mogą to zrobić Iron Duke lub Arethusa – o ile zdołałyby się zbliżyć do 
celu. Siły królewskie na orbicie są wciąż szkieletowe.

Cała Królewska Marynarka Kosmiczna liczy 125 okrętów wojennych 
o rozmiarze co najmniej korwet, co prawie odpowiada sile przeciętnej 
cesarskiej flocie gwiezdnej – ale statki te są rozproszone po wielu syste-
mach. Poza wspomnianymi kolosami nad Britonem znajdują się w tej 
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chwili tylko: lekki krążownik Lynx, niszczyciele Starhawk i Vulture, dwie 
fregaty oraz cztery korwety. Portus Ritupis jest natomiast stałą bazą dla 
całej lekkiej eskadry cesarskiej: cztery niszczyciele, trzy fregaty i siedem 
korwet. Nawet potężny Iron Duke byłby w niebezpieczeństwie, gdyby 
ta eskadra zaskoczyła go skoordynowanym kontratakiem, a Bryantowi 
brakuje w tej chwili okrętów osłonowych. Jeśli Britończycy rozwiną szyk 
bojowy, to będzie on nieszczelny. Ale czy jutro sytuacja będzie lepsza?

Książę Sidall kręci głową nad hologramem sytuacyjnym, który 
pokazuje, jak cesarska eskadra oddala się od stacji, ukrywając przed 
britońskimi sensorami za horyzontem planety i szumem kwantowym. 
Powoli siada na swoim fotelu dowodzenia, a po kolejnej chwili namysłu 
oznajmia załodze:

– Portus Ritupis musi upaść!
Pierwszym krokiem księcia jest wystosowanie ultimatum do dowód-

cy cesarskiej stacji: ich okręty mogą wciąż kotwiczyć przy Portus Ritupis, 
ale obiekt ma zostać przekazany pod kontrolę Królestwa. Gdy jednak 
mija przyznany do namysłu kwadrans, nie nadchodzi żadna odpowiedź. 
Britończycy nie są też w stanie śledzić ruchów cesarskiej eskadry – mają 
za mało lekkich statków do osłony własnego perymetru, a co dopiero do 
skutecznego rozpoznania z dala od niego.

Jednakże Bryant Sidall nie cofa raz podjętej decyzji – całkiem jak 
Arcyksiążę Fortedann. Britoński zespół wkrótce rozwija swój źle zbalan-
sowany szyk i rusza naprzód niską orbitą nad swą macierzystą planetą. 
Dzięki temu książę zamierza częściowo zrekompensować niedobory 
jednostek osłonowych – Briton ma być jego bezpiecznym skrzydłem. 
Iron Duke i Arethusa stanowią jądro formacji, równolegle poruszając 
się tak blisko planety, jak to tylko wykonalne. Lecący zakosami Lynx 
utrzymuje się na wysuniętym czele szyku i dzięki swoim wydajnym sen-
sorom służy jako oczy Britończyków. Pozostałe okręty przemieszczają 
się w dużym rozproszeniu głębiej w kosmosie i nieustannie manewrując, 
tworzą ruchomą osłonę dla dwóch britońskich kolosów. Już wkrótce 
zarys Portus Ritupis wynurza się ponad horyzontem Britonu niczym 
wschodzące słońce.
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– Mój książę, Lynx ma Cel w polu widzenia! – melduje oficer kon-
taktowy na pokładzie Iron Duke’a. – Nie wykrywamy żadnych okrętów 
wroga!

– Rządź, Brytanio, Brytanio, rządź wśród gwiazd – przypomina 
z krzywym uśmiechem Sidall słowa starego sloganu brytyjskich koloni-
stów. – Niech Lynx utrzymuje się w takiej pozycji, by mieć Cel na skraju 
swojego horyzontu. Zmienić kurs na prostopadły od planety i wznieść 
nas na wyższą orbitę.

Britoński zespół posłusznie zmienia trajektorię lotu. Lynx przestaje 
się zbliżać do stacji i kreśli rozmaite pętle nad Britonem. Iron Duke 
i Arethusa kierują swe dzioby na kosmiczną próżnię, by oddalić się od 
planety i w ten sposób złapać kontakt wzrokowy z Portus Ritupis. Po-
zostałe jednostki dostosowują się do tych manewrów. Cesarska stacja 
po kilku chwilach staje się widoczna dla załogi Iron Duke’a.

– Wystarczy, wzory utrzymujące! – rozkazuje książę Sidall, aby Iron 
Duke zaczął się poruszać w pętlach, tak jak Lynx. Arethusa koordynuje 
swoje ruchy z okrętem flagowym Britonu. – Przygotować baterie pla-
zmowe.

Dopiero wydźwięk tej ostatniej komendy, tak flegmatycznie wy-
powiedzianej przez Bryanta Sidalla, ujawnia skrywany w załodze Iron 
Duke’a niepokój. Przyjmuje on postać głębokich wdechów, ocierania 
potu z czoła, przymykanych powiek, przygryzanych warg i zaciskanych 
pięści. Czy ów niepokój jest bardziej ekscytacją, czy też lękiem, to osądzić 
trudno. Jedynym faktem, który wypełnia teraz świadomość britońskich 
astronautów, jest to, że wkrótce ich rękoma Iron Duke otworzy ogień. 
Otworzy go w kierunku stacji oznaczonej purpurowymi emblematami 
trójgłowego orła.

Choć szkolenie na astronautę, a zwłaszcza wojskowego, ma wszel-
kie walory edukacji wyższej, to prości działonowi na okręcie wojen-
nym nadal mają mniejsze pojęcie o sytuacji strategicznej niż pion na 
szachownicy. Również oficerowie Iron Duke’a nie potrafią przewidzieć 
wszystkich konsekwencji wykonywanego rozkazu. Nawet książę Bry-
ant Sidall nie jest w posiadaniu nagrań z przyszłości. Stoi nad swoim 
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fotelem dowodzenia niczym posąg, maskując swe emocje parawanem 
sztucznego spokoju.

Część załogi britońskiego krążownika wierzy, że doczekają się po-
wtórki z Hetalony – z tą różnicą, że oni są gotowymi na wojnę żołnierza-
mi, a nie rozwścieczonym tłumem mieszczuchów. Inni sądzą, że zbliżają-
cy się konflikt będzie miał znacznie większą skalę, że cała Koalicja będzie 
w niego zaangażowana. Jeszcze inni żywią nadzieję, że potyczka osiągnie 
rangę incydentu, a prawdziwy spór rozstrzygnie się na salonach władz. 
Wszyscy podzielają jednak pragnienie wymazania z przestrzeni obiektu 
o nazwie tak prowokującej jak „Portus Ritupis”. Widok rozsypującej się 
na kawałki stacji prawdopodobnie dla każdego Britończyka byłby sam 
w sobie nagrodą. Strumienia plazmy nie można jednak zawrócić. Dzia-
łonowy nie w pełni rozumie, że gdy pociągnie za przysłowiowy spust, to 
wielcy gracze przy galaktycznym stole zaczną wykładać swoje karty i nic 
nie będzie już takie samo.

Iron Duke obraca się masztem – czyli zgodnie z żargonem astronau-
tów, górą okrętu – ku Portus Ritupis. Lufy potężnych dział plazmowych 
drapieżnie spoglądają na cesarską stację. Po kilku chwilach Bryant Sidall 
wypowiada swą ostatnią kwestię w wojennej inwokacji:

– Ognia!
Żadne dźwięki nie roznoszą się w próżni. Z perspektywy zewnętrz-

nego obserwatora działa plazmowe pancernika odzywają się bezgłośnie. 
Takie są również dla załogi Portus Ritupis, gdy pierwsze strumienie pla-
zmy zostają pochłonięte przez tarcze energetyczne stacji. Tylko ludzie 
w jej centrum dowodzenia zdają sobie sprawę, że mają wszelkie powody 
do paniki. Moc wystrzeliwanej przez Iron Duke’a plazmy jest przygnia-
tająca, siła osłon słabnie błyskawicznie. Arethusa przyłącza się do kano-
nady, mimo że moc baterii ciężkiego krążownika, sama w sobie wysoka, 
nijak ma się do potęgi britońskiego okrętu flagowego. Gdyby zaledwie 
kilka strumieni plazmy dosięgnęło kadłuba Portus Ritupis, to tragiczny 
los stacji byłby pewnie przypieczętowany. W ocenie oficera taktycznego 
osłonom pozostał najwyżej kwadrans życia.


