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Prolog 

  BYŁ ZWYKŁY, PIĄTKOWY WIECZÓR. Mieszkańcy Warsztatu jak zwykle 
zebrali się w karczmie, by „decydować o losach świata”. Wprawdzie już 
dawno minęły te czasy, kiedy nastroje po ciężkim tygodniu pracy skłaniały 
wszystkich do zażartych dyskusji o polityce, filozofii i religii, jednak 
wszyscy lubili te piątkowe spotkania. Tylko rzeźnicy, jak zwykle, 
odpoczywali po wyczerpującej pracy w rzeźni gardząc tego typu 
rozrywkami. 
  Nawet g[R]eK (na co dzień jego g[R]eKscelencja, arcykapłan 
Wielkiego Cocoona) opuścił swoją świątynię i zawitał w progi tawerny. On 
też pierwszy zaczął rozmowę opowiadając swoje ostatnie przygody z 
kompilacją Cocoona. Ponieważ niewielu rozumiało te mądrości, rozmowa 
szybko zeszła na inny temat. Dużo mówiło się także o ostatnim pożarze w 
bibliotece i wiele gorzkich słów padło pod adresem tajemniczego 
napastnika, który tego dokonał. 

  W pewnej chwili wtargnął do karczmy nieznany nikomu osobnik i 
pewnym krokiem zbliżył się do lady. We włosach miał liście, a ubrany był 
w podarte łachmany z ledwo widocznym napisem „Visual Basic Master”. 
Wszyscy obecni, jeszcze w miarę trzeźwym okiem spoglądali na 
nieznajomego bacznie obserwując każdy jego krok. 
  Tymczasem ten stanął na środku sali i głośno zapytał o coś. Jego 
bełkotliwy głos nie dawał się zrozumieć, ale większość domyśliła się, że 
chodziło o coś głupiego. Najwyraźniej tajemniczy gość szukał zaczepki. 
Nagle, zdenerwowany brakiem odpowiedzi, zaczął się awanturować i 
rzucać krzesłami. Ochrona baru natychmiast zareagowała i osobnik 
wyleciał równie szybko jak wszedł, a za nim widać było tylko but, od 
którego dostał kopa. 

  Ludzie wchodzili i wychodzili, ale nikogo podobnego już więcej 
tego dnia nie było. Miejsce to znali tylko stali bywalcy i rzadko przez 
przypadek przychodził tu ktoś obcy. Wszyscy siedzieli przy wspólnym 
stole, jedli i pili do syta. W kącie stał mniejszy, pusty stół, nad którym 
wisiała wielka grucha. Z niewiadomych przyczyn brak było dzisiaj jego 
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gospodarza (który zresztą zwykł oburzać się na to określenie dla jego 
ulubionej ozdoby, a sam nazywał ją „avocado” czy jakoś tak). 
  Tego dnia nie wydarzyło się już nic nadzwyczajnego. Późnym 
wieczorem jeszcze jeden, znany niektórym bywalcom osobnik postanowił 
odwiedzić karczmę. Ponieważ ludzi było bardzo wielu, trudno mu było 
znaleźć wolne miejsce. Podszedł do jednego ze stolików i widząc niezajęte 
krzesło spytał siedzących obok: 
  — Sorry, czy tu jest wolne? 
  Ten, zanim mu odpowiedział, zajrzał pod stół i zapytał kogoś, kto 
najwidoczniej znajdował się pod nim: 
  — Ej, stary, będziesz jeszcze siedział? 
  Po upewnieniu się, że tamten na dobre przyjął już pozycję 
horyzontalną, wskazał na siedzenie i wdał się w rozmowę z 
nowoprzybyłym. 
  Kiedy było już grubo po północy, impreza powoli miała się ku 
końcowi. Niektórzy co chwilę tracili kontakt z otoczeniem, inni w ogóle 
leżeli albo siedzieli bez ruchu niczym nieaktywne sesje. Pozostali zaczęli 
rozchodzić się do domów. Tak rozpoczął się kolejny weekend na 
Warsztacie… 
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Rozdział 1. Nieoczekiwane zamknięcie 

  ZAZWYCZAJ JUŻ WCZESNYM RANKIEM forum Warsztatu zaludniało 
się mieszkańcami i przyjezdnymi. Każdy mógł tutaj zadać pytanie i być 
wysłuchany przez ogół obywateli, którzy w miarę możliwości starali się 
udzielić na nie odpowiedzi. Było to więc niezwykle ważne miejsce w całym 
Królestwie. 
  Dlatego też tym bardziej było dziwne, dlaczego około południa 
świeci ono pustkami. Zwykle o tej porze zdążyło się już zapełnić tłumem 
gości. Dzisiaj jednak ów tłum tłoczył przez bramą, która była zamknięta.  
  — Jak to: zamknięte?! — dziwił się korpulentny obywatel, 
trzymający w lewej ręce dziwny przedmiot w kształcie niebieskiego 
sześcianu — To niesłychane! 
  — Rzeczywiście, sprawa jest podejrzana — odrzekł człowiek o 
obco brzmiącym imieniu, przypominającym te, które dawali sobie ludzie 
zza morza. Po chwili dodał — Tam w oddali widać nawet jakąś smugę 
dymu! 
  — To tylko w świątyni kapłan składa ofiarę ku czci wielkiego 
Cocoona — kolejny członek społeczności, znany ze swych umiejętności 
rysunkowych, wtrącił się do rozmowy. 
  — No tak — potwierdził pierwszy — Ale zamknięcie forum to 
nadal bardzo dziwne zdarzenie — wszyscy to potwierdzili — Wybierzmy 
się do karczmy — zaproponował — tam mogą mieć na ten temat jakieś 
wiadomości. 
  Całe zgromadzenie uznało, że nie ma większego sensu dalsze 
okupowanie i tak zamkniętej bramy, więc prawie natychmiast przychyliło 
się do propozycji. 

  Karczma, o której mówili, nosiła osobliwą nazwę Kanał i była 
położona w dość dużej odległości od forum. Po drodze należało też minąć 
wielkie koloseum, na którym nie tak dawno inscenizowano wielką bitwę 
morską, dla potrzeb której napełniono arenę wodą i zwodowaną na niej 
kilkanaście statków. Idąc, wspominali te wspaniałe igrzyska i od razu 
humor im się poprawił. Docierając do karczmy nie byli już wprawdzie 
zasępieni, ale nadal nie znali odpowiedzi na zagadkę zamknięcia forum. 



 8

  Co gorsza, obecni w Kanale goście (w większości dobrzy znajomi 
przybyłych) nie tylko nie mieli o zdarzeniu żadnych bliższych informacji, 
ale nawet nie wiedzieli o nim! Usłyszawszy więc o tym, zaczęli zachodzić 
w głowę, co też mogło się stać. Temat ten zdominował rozmowy przy 
wszystkich stolikach, do których stopniowo zasiadało coraz więcej ludzi. 
  — Mówię wam — zaczął wysoki mędrzec, zaraz po zajęciu miejsca 
przy stole i rozwinięciu zwoju pergaminu — to musi mieć związek z 
coroczną koniunkcją Cocoona, który dziś ustawia się w opozycji do planety 
Javy. Zawsze przydarzają się przy tej okazji różne dziwne zjawiska. 
  — Rzeczywiście — przytaknął człowiek o rosyjskim akcencie. 
Potem jednak dodał — Ale te zjawiska nie były najczęściej poważniejsze 
niż zniknięcie skarpety lub też — tutaj westchnął — niewytłumaczalny 
brak piwa w karczmie. Jeszcze żadna koniunkcja nie pozbawiła nas forum! 
  Pozostali zgodzili się, że przyczyny trzeba jednak szukać gdzie 
indziej. Niezrażony tym mędrzec wrócił do swojego stolika i począł 
kontynuować przerwaną pracę, którą było pisanie obszernego elementarza. 
  Dopiero gdy jaśniejące czerwienią słońce XML chyliło się już ku 
zachodowi, zbliżyli się do rozwiązania zagadki. Oto do karczmy 
marszowym krokiem wszedł posłaniec króla i obwieścił zebranym: 
  — Jego Najwyższa Wysokość Król Warsztatu ogłasza, co następuje 
— tu odwinął zwój i odchrząknął — Wszyscy obywatele z co najmniej 
rocznym stażem są zobowiązani do niezwłocznego stawienia się na forum, 
gdzie król wyznaczy im zadania w związku z zaistniałą sytuacją 
kryzysową! — doniosły głos docierał do najdalszych zakamarków 
budynku i był niepokojący. 
  — Kryzysową? — spytała retorycznie jedna z osób siedząca przy 
barze. Posłaniec potwierdził potaknięciem głową, odwrócił się i 
pospiesznie wyszedł, zostawiając za sobą zdziwienie i konsternację. 
  — Cóż, jeśli tak, no to nie ma rady. Idziemy! — zakrzyknął 
człowiek z nieodłącznym sześcianem, który ciągle trzymał przy sobie. 
  W karczmie znajdowało się wówczas siedem albo osiem osób, 
które spełniały wymagania króla. Był wśród nich ów człowiek z 
sześcianem, mędrzec ziewający nad stosem pergaminów, nadworny błazen 
króla i jeszcze kilka innych, szanowanych osób. Gdy wstali i skierowali się 
do wyjścia, padło na nich wiele spojrzeń: jedne wyrażały nadzieję, inne 



 9

podziw, jeszcze inne zazdrość i irytację. Oni jednak nie zwracali na nie 
uwagi i wyszli z karczmy, nie niepokojeni przez nikogo. 

  Prawie biegnąc dotarli na forum, gdyż już z daleka widzieli gęsty 
dym spowijający niebo. Brama prowadząca na plac była nie tyle otwarta, 
co wyłamana, zaś wszystkie budynki wokoło niego doznały większych lub 
mniejszych zniszczeń. Co ciekawe, zaglądając do nich można było 
zobaczyć prawie wyłącznie rząd urn, które już dawno powinny 
zapieczętowane leżeć w piwnicach. Ktoś musiał je więc wytaszczyć na 
zewnątrz. Nietknięty pozostał jedynie budynek pomalowany na biało i 
czerwono, który służył jednak do innych celów niż reszta. 
  — Niemożliwe! — niedowierzali wszyscy — Co tu się mogło stać?! 
  By poznać odpowiedź, skierowali się do budynku Zarządcy i 
Strażników forum, który znajdował się na samym końcu kompleksu i może 
dlatego nie doznał większych uszkodzeń. W środku znajdowało się już 
spore grono szacownych osobistości Królestwa. Był więc ekscentryczny 
kapłan, który w prowadzonej przez siebie Katedrze miał akwarium z 
delfinami, królewski artysta—rysownik, kapelan zanoszący modły do 
wielkiego Cocoona, a nawet cała trójka Rzeźników, wraz z tajemniczym 
eremitą, który niezmiernie rzadko opuszczał swoją pustelniczą samotnię. 
Całe to gremium miało posępne twarze, a niektórzy — jak na przykład 
bibliotekarz, którego miejsce pracy spłonęło — wręcz zanosili się łzami. Co 
gorsza dołączali do nich także niektórzy z nowo przybyłych, jak choćby ów 
naukowiec o obco brzmiącym imieniu. Król jednak zachował zimną krew. 
  — Spokój! — zakrzyknął, a wszyscy w jednej chwili umilkli — Nie 
czas na łzy i lamenty, gdy ojczyzna jest w potrzebie! Widzieliście już, jaka 
katastrofa dosięgnęła nasze ukochane forum, jednak nie jest to wszystko… 
Wróg bowiem nie tylko poczynił wielkie zniszczenia w okolicy, ale i 
wykradł… nasz… największy… mój… sssskarb!…. — tutaj głos mu się 
załamał. 
  — O nie!!! — krzyknął jeden z rzeźników, uważający się zresztą za 
największego z nich — Ktoś ukradł nasz amulet! Nasz talizman ochronny! 
  — Wielka i wspaniała Kryształowa Kula R.T.F.M.! — potwierdził 
mędrzec — Ona ma moc odstraszania lamerów i trolli, i wysyłania ich nad 
ocean! Bez niej będziemy mieli trzy razy więcej kłopotów z tymi 
uciążliwymi stworzeniami. 
  — Zgadza się — potwierdził król, który wziął się już w garść — 
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Chodźcie dalej, pokażę wam jeszcze coś. 
  Wyszli z budynku i skierowali się ku wschodniej części forum. 
Przeszli jednak tylko parę kroków, bo ich oczom ukazała się niewielka 
dziura w ziemi. To stąd nadeszła zgraja, która uczyniła tyle zła. Nie byli 
wprawdzie w stanie przebić się przez wzmocnioną w innych miejscach 
podłogę, ale znaleźli najsłabszą jej część i bezlitośnie wykorzystali. Obok 
leżał zresztą rozbity kafelek, przykrywający ongiś ową dziurę. Zaglądając 
do niej, nie można było jednak dostrzec niczego oprócz ciemności. 
  — Wiedziałem! — wykrzyknął człowiek z rosyjskim akcentem — 
Od razu podejrzewałem, że to sprawka tych na dole! Tylko oni są zdolni 
do czegoś takiego! 
  Wszyscy zgodzili się z tym i zapałali żądzą zemsty. Zrazu też 
znalazło się mnóstwo ochotników, chcących pomóc i zaradzić jakoś tej 
sytuacji. 
  — Dobrze — rzekł król, zadowolony z obywatelskiej postawy 
swoich poddanych — Możemy zapobiec upadkowi Królestwa, jeżeli 
będziemy działać sprawnie i z oddaniem. Mamy do wykonania dwie 
bardzo ważne misje, które pozwolą nam to uczynić. Obie są 
niebezpiecznymi wyprawami, do których potrzeba nam najlepszych ludzi. 
  Nie zrażeni tym obywatele poczęli na wyścigi zgłaszać się na 
ochotników. Król zaś kontynuował: 
  — Pierwszą odbędę osobiście w towarzystwie kilku najbardziej 
zaufanych dworzan. Musimy mianowicie przejść przez Puszczę 
Nieuświadomionych do zachodniego skraju Gór Rzeźników. Tam, jak 
wiecie, na najwyższym szczycie wznosi się Niebotyczna Wieża, 
prowadząca do siedziby bogów. Pójdziemy tam i postaramy się wyprosić u 
nich łaskę, by przywrócili nam straconą w tym kataklizmie wiedzę. Liczę 
tutaj szczególnie na ciebie — spojrzał na kapłana Cocoona — i na ciebie — 
skierował wzrok w stronę człowieka z niebieskim sześcianem. Chwilę 
potem mówił dalej: 
  — Drugie zadanie jest znacznie trudniejsze i bardziej 
niebezpiecznie… — tu przerwał na moment, jakby zabrakło mu sił, by je 
przedstawić. Wreszcie rzekł — Trzeba zejść do Podziemi i odzyskać 
Kryształową Kulę!… To niemal samobójcza misja, ale wierzę, że jest 
możliwa do wykonania. Potrzebujemy do niej najlepszych i najbardziej 
zaprawionych w bojach bohaterów… Kto mógłby stworzyć taką drużynę? 
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  Rozejrzeli się po sobie. Myśl o zstąpieniu do piekielnych czeluści 
Podziemi napawała ich strachem i obrzydzeniem jednocześnie. Wiedzieli 
jednak, że Kula musi zostać odzyskana, i to jak najszybciej. 
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Rozdział 2. Liczne spotkania 

  NA ZGUBNE EFEKTY WYKRADNIĘCIA WIELKIEJ I WSPANIAŁEJ 
Kryształowej Kuli R.T.F.M. nie trzeba było długo czekać. Już kilka dni po 
tragedii królestwo zaczęło odczuwać wzmożoną ilość wizyt 
nieproszonych, dzikich gości. 

  Pierwszy taki przypadek od tamtego czasu miał miejsce w 
karczmie Kanał. Zdarzyło się to wieczorem, kiedy karczma pełna była 
gości. Wszyscy siedzieli albo stali rozprawiając o swoich własnych 
sprawach lub nawet kłócąc się, jak to zwykle bywało. Nagle do środka 
wtargnął troll. Jego małą, łysą głowę przyozdabiała paskudna gęba, a w 
ręce trzymał ogromną maczugę. Podszedł do barmana i wskazując na 
półkę z butelkami chrapliwie wybełkotał coś w swoim języku, który dla 
cywilizowanych ludzi brzmiał jak wiązanka obelg: ‐@)(_#@%$ #@)(%$* 
#@)(. Ochrona lokalu natychmiast zareagowała i rzuciła się na niego aby go 
przepędzić. 
  Trolle to jednak duże i silne stwory, które nie jest tak łatwo 
pokonać, jak lamerów. Ten począł uciekać, a zapędzony do konta skoczył 
wysoko chwytając się wielkiej gruchy zawieszonej u sufitu. Widząc to, 
siedzący nieopodal, a właściwie niemalże pod nim mędrzec oderwał wzrok 
od zwojów pergaminu i gwałtownie zerwał się nie wiedząc, czy uciekać, 
czy też próbować na własną rękę przepędzić intruza. Ku jego rozpaczy, 
stwór pod ogromnym ciężarem swojego tłustego cielska urwał trzymaną 
ozdobę, a spadając na stół z wielkim hukiem złamał go na pół. Następnie 
podniósł się powoli i już nieco łagodniejszy (najwyraźniej mocno się 
poobijał) opuścił karczmę. 

  Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej niemniejszy kłopot mięli 
bywalcy forum. Zgodnie bowiem z przyjętym od wieków zwyczajem 
każdy cywilizowany mieszkaniec Cyberprzestrzeni, nawet spoza 
Warsztatu, mógł się na nim wypowiedzieć i zadać swoje pytanie, dając 
początek mniej lub bardziej kulturalnej dyskusji. 
  Pośród przemawiających tego dnia był pewien nieznany nikomu 
mężczyzna ubrany w eleganckie szaty i z czarną torbą w ręce. Kiedy 
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nadarzyła się okazja, wszedł on na podwyższenie przeznaczone dla 
mówców w części forum poświęconej sprawom królestwa i tak rozpoczął 
swoje krótkie wystąpienie: 
  — Witajcie! Jestem architektem nowego, wspaniałego obiektu. 
Poszukuję murarzy, malarzy i wszystkich innych, którzy mogliby mi 
pomóc... Ponieważ ładnie się wysławiał i mówił całkiem do rzeczy, a jego 
wygląd pozwalał darzyć go zaufaniem, siedzący wokoło ludzie zdawali się 
słuchać go uważnie. 
  Wtem jeden z nich zerwał się i krzyknął na przemawiającego 
przerywając mu: 
   — Ej, towarzyszu! Był to korpulentny mag w białej szacie z 
czarnymi włosami i długą, czarną laską zwieńczoną niebieskim 
sześcianem, którą trzymał w ręku. Przychodził tu często uczestnicząc w 
dyskusjach, choć sam rzadko je rozpoczynał. Większość czasu zaś spędzał 
w swojej wieży magów, gdzie sporządzał nowe mikstury mieszając je tą 
swoją laską i spisywał nowe zaklęcia w językach znanych tylko tym, którzy 
dostąpili najwyższego wtajemniczenia, jak EBNF (jego samego osobiście 
wtajemniczył arcykapłan Jego Królewskiej Mości, jego g[R]eKscelencja). 
  Ponieważ był zastępcą króla i jako jeden z wielu odpowiadał także 
za porządek na forum, podszedł do niego i wskazał mu tablicę ogłoszeń 
sugerując, że tylko tam jest miejsce dla takich tematów. Przemawiający 
gość, nie mając większego wyboru, pokornie odszedł, by tam szukać 
chętnych do realizacji swojego projektu. To jednak nie był koniec kłopotów 
na forum. Najgorsze miało dopiero nadejść... 

  Okazał się nim niewyróżniający się niczym na pierwszy rzut oka, 
niski i chudy osobnik. Spokojnym krokiem wszedł na podwyższenie i 
zanim zaczął mówić, przez dłuższą chwilę zastanawiał się. Tymczasem 
siedzący niżej ludzie szeptali między sobą: 
  — On chyba jest nowy. 
  `— Ciekawe, skąd pochodzi… 
  — Ja go chyba już kiedyś widziałem.  
  Wreszcie zebrał się na odwagę i cienkim, dziecięcym głosikiem 
zaczął przemawiać. Jednak zamiast zadać pytanie, jak wszyscy jego 
przedmówcy, wyjął zza pazuchy wielki kawał wymiętego pergaminu, 
rozwinął go i zaczął czytać pytając na końcu: 
  — No i co tó jezd śle?! 
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  To ostatnie zdanie szczególnie rozzłościło zgromadzonych, którzy 
zaczęli gwałtownie miotać w jego stronę gruszki, owoce kiwi i wszystko, 
co tylko mieli pod ręką, a także wyzywać go i gwizdać. Aby uspokoić 
podburzony tłum, wstali obecni przy tym członkowie Cenzury (tak 
nazywała się grupa trzymająca władzę na forum) oraz inni mieszkańcy 
Warsztatu cieszący się powszechnym poważaniem i zaczęli dyskutować, 
co począć z tym osobnikiem. 
  — Wrzucić go do oceanu! — padły pierwsze głosy. Ktoś jednak 
wziął go w obronę: 
  — Widać, że jest jeszcze niedoświadczony, na pewno nie umie 
pływać. Może lepiej zapisać go do szkółki? 
  — Macie racje, tam w klasie integracyjnej razem z dzieciakami z 
różnych stron świata i różnego wyznania – Clicków, Visual Basiców i 
innych wykształci się na godnego mieszkańca Warsztatu. 
  Jednak od razu kilku zaprotestowało: 
  — Przecież lamerzy są z lasu! 
  — Oni są dzicy! 
  — Lamerzy nie nadają się do szkółki! Będą tylko robili kłopot 
nauczycielom! 
  Bez Kryształowej Kuli R.T.F.M. czuli się bezradni.  Po dłuższym 
namyśle jedyne, co udało im się wspólnie ustalić to skazanie lamera na 
przeczytanie słownika ortograficznego. W pewnej chwili jednak, po raz 
pierwszy w tej dyskusji głos zabrał mędrzec pouczając zebranych tymi 
słowami: 
  — Możemy wysłać go do krainy Avocado, gdzie w bibliotece 
znajdzie mój nowy, właśnie skończony pierwszy tom elementarza. 
  — Doskonale!!! — odrzekli wszyscy zgodnie. — To świetny 
pomysł! 

  Tak poradzono sobie z kolejnym lamerem, których bardzo wielu 
odwiedzało ostatnimi czasy Warsztat. Kiedy słońce XML chyliło się już ku 
zachodowi, ludzie rozmawiając o zbliżającej się, drugiej inscenizacji 
wielkiej bitwy morskiej zaczęli rozchodzić się na wieczorne msze do 
swoich świątyń — jedni do synagogi C++, inni zaś do meczetu Delphi... 



 15

Rozdział 3. Drużyna R.T.F.M. 

  ODZYSKANIE KRYSZTAŁOWEJ KULI R.T.F.M. było wielce 
karkołomnym zadaniem, jednak minęło kilka dni i do króla zgłosiło się 
bardzo wielu ochotników, chcących podjąć się tego zadania. Czasu na 
podjęcie decyzji nie było zbyt dużo, gdyż Jego Wysokość pragnął jak 
najszybciej udać do siedziby bogów i zdać im sprawę z całej sytuacji, a 
także prosić o pomoc. Szybko wybrano więc dzielną drużynę, mającą 
stawić czoło niebezpieczeństwom i odzyskać cenny klejnot. 
  Jej dowódcą został Mike, jeden z Rzeźników. Górował on 
umiejętnościami i wiedzą nad większością innych obywateli Królestwa, 
chociaż na co dzień mieszkał poza jego granicami. Poczuł się jednak w 
obowiązku dopomóc mu w tej trudnej sytuacji. Jego pozycja gwarantowała 
ponadto szacunek wśród innych członków drużyny. 
  W jej skład wszedł także MadMax, znany z mistrzowskiego 
opanowania zaklęć przeciwlamerowych, doświadczony w także w walce 
przeciwko trollom. Także Dzon, naukowiec, którym wstrząsnął pożar 
biblioteki (znajdującej się w okolicach forum), zgodził się wziąć udział w 
tej wyprawie. Poza tym swoje usługi zaoferował także maciejkiner, który 
wprawdzie jest kapłanem Delphi, jednak nieobca jest mu sztuka władania 
mieczem i magią; będzie więc bardzo przydatny w tej niebezpiecznej 
wyprawie. Również eMADe, wybitny znawca tajemnych sił rządzących 
światem, dołączył się do drużyny, jakoż i gemGreg, obeznany w sztukach 
koderskich i graficznych. Drużynę dopełniał RedThunde, wybitny muzyk i 
wielce oświecony mędrzec, potrafiący ze zdumiewającą dokładnością 
przewidywać zachowania lamerów i trolli. 
  W wigilię wyruszenia w drogę ta dzielna ekipa zebrała się w 
świątyni Cocoona, gdzie jej kapłan g[R]eK złożył ofiarę w intencji 
powodzenia misji. Dym, który się z niej uniósł, nie został poruszony przez 
najmniejszy nawet podmuch wiatru… Tego znaku nie potrafili jednak 
zinterpretować nawet najtężsi mędrcy. 
  Nazajutrz cała siódemka pojawiła się w samo południe w miejscu, 
skąd najprawdopodobniej przybyli agresorzy, by uderzyć na najświętszy 
przybytek forum. Wszyscy mieli znakomite szaty, specjalne przygotowane 
na tę okazję przez królewskiego krawca Queighta. Płatnerz i kowal Wachu 
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wykonał natomiast świetne zbroje i broń dla wojowników, aby służyła im 
dobrze w trudach i niebezpieczeństwach wyprawy. Mędrzec Xion rzucił 
też na całą drużynę silne zaklęcie odlamiające i antytrollowe, zaś specjalista 
od wszelkich mikstur, Yunior, wyposażył jej członków w spory zapas 
różnego rodzaju eliksirów. 

  Tak pożegnani mogli już wyruszać w drogę, a owa droga 
prowadziła… w dół. Musieli oni bowiem zejść poniżej poziomu gruntu 
poprzez dziurę, jaką napastnicy zostawili w posadzce forum. Wiedzieli oni 
o tym już wcześniej, dlatego przygotowali odpowiednio długie liny; wedle 
wiadomości Dzona strop Podziemi znajdował się 20 metrów niżej niż 
powierzchnia ziemi, zaś podłoga kolejne 10 metrów wgłąb. Przywiązali 
zatem linę do najbliższej kolumny (podpierającej dach budynku Zarządcy i 
Strażników forum), po czym Mike począł powoli zsuwać się w ciemną 
otchłań. 
  Nie trwało to jednak zbyt długo, gdyż już po sześciu, siedmiu 
metrach mógł stanąć na twardym podłożu. Zapalił więc pochodnię i 
rozejrzał się dookoła. Znajdował się w tunelu, tak szerokim, że wóz 
zaprzężony w cztery konie mógłby bez problemu nim przejechać. Ściany 
tunelu połyskiwały wilgocią — widać był, iż został on wykopany całkiem 
niedawno. Można było nim iść tylko w jednym kierunku, na zachód. 
  Po chwili do tunelu zsunęli się także MadMax i maciejkiner. Obaj 
byli bardzo zdziwieni, iż ktoś zadał sobie trud wykopania go. 
  — Zdaje się, że chodziło im nie tylko o kulę — dedukował 
MadMax. 
  Tymczasem natrafiono na pierwszą przeszkodę dnia. Oto Dzon, 
nawykły raczej do pracy umysłowej, a nie do wycieczek traperskich, miał 
pewne problemy ze zdobyciem się na odwagę, by zejść na dół. Inni 
oczywiście zachęcali, popędzając przy tym: 
  — Schodź, to łatwe! 
  Wreszcie ześlizgnął się, obijając nieco o ściany i niezbyt pewnie 
lądując na dnie korytarza. Niedługo potem wszyscy już znajdowali się na 
dole, gotowi do podążenia śladem dziwnego tunelu. Szli ostrożnie przez 
jakiś czas, oświetlając sobie drogę pochodniami. Zaskoczyło ich, iż korytarz 
ten był niemal poziomy — tak, jakby nie stanowił podkopu, ale tunel, który 
mógłby z powodzeniem pełnić jakąś rolę komunikacyjną. 
  — Gdzie on może prowadzić?… — głośno zastanawiał się idący na 
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przedzie eMADe i jakby w odpowiedzi zobaczył, że dotarł do sporej 
wielkości otworu w starodawnym murze, przez który można był wejść do 
jakiegoś pomieszczenia. Udali się tam i stwierdzili, że są to dawno 
zapomniane piwnice jednego z budynków forum. Zwykle były one pełne 
starych i nieaktualnych już ogłoszeń, jednak teraz świeciły absolutnymi 
pustkami. Najgłębszy poziom piwnic, na którym się właśnie znajdowali, 
służył do przechowywania urn z wynikami przeróżnych głosowań, jakich 
wiele organizowano na forum. Nie było po nich najmniejszego śladu. 
  — To stąd zabrali oni urny z wynikami ankiet i wtaszczyli je na 
górę. Ale po co zadawali sobie aż tyle trudu? — retorycznie zapytał Mike i 
spojrzawszy na zdezorientowane twarze swoich towarzyszy uznał że 
należy iść dalej tym tropem. Widział już zresztą kolejną wyrwę w murze 
budynku, przez którą przeszli, znajdując się ponownie w wykopanym 
tunelu. 
  Idąc dalej, trafiali po kolei do piwnic każdego z budynków, 
okalających plac forum. Wszystkie były opróżnione i straszyły tą samą 
złowrogą pustką. Nie mieli już wątpliwości, że Kula nie była jedynym 
celem wroga. 
  — Okrążyliśmy już całe forum wokół — stwierdził gemGreg, 
rysując na piasku drogę, którą pokonali — Jeżeli nasz złodziej faktycznie 
był tylko złodziejem, nie zadałby sobie tyle trudu, żeby odwiedzać każdy z 
budynków. 
  — To prawda — przytaknął RedThunde, nie ukrywając złości — 
Widać ten drań celowo siał zniszczenie! Tym bardziej musimy go dopaść, 
niech odpowie za swoje zbrodnie! 
  Słowa te dodały im zapału i raźno ruszyli naprzód wzdłuż 
korytarza. Kierował on ich teraz na wschód i zaczął się powoli piąć w górę. 
Teraz jednak nie skręcał już ani w prawo, ani w lewo, lecz prowadził 
drużynę prosto przed siebie. 

  — Słyszycie to? — Dzon przystanął na chwilę i usiłował posłyszeć 
odgłosy z powierzchni. Rychło jednak otrzymał także coś więcej: z „sufitu” 
tunelu zaczęła sypać się ziemia — najpierw powoli a potem coraz 
intensywniej. Zauważyli to też pozostali. 
  — Nad nami jest Środkowa Droga — powiedział Mike, strzepując 
grudki ziemi, które sypały mu się na mapę — To stąd ten hałas i drgania. 
  Istotnie, nad nimi przebiegała najważniejsza arteria komunikacyjna 
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świata. Biegła ona z północy na południe, mijając po prawej stronie 
Królestwo Warsztatu, zaś po lewej krainy zamieszkałe przez 
niecywilizowane stworzenia. Jej częścią był także długi, kilkusetmetrowy 
most na Koduinie, będący jednym z niewielu przejść na drugą stronę rzeki. 
Droga ta była więc niezwykle intensywnie użytkowana, a szczególnie o tej 
porze dnia przejeżdżało nią mnóstwo koni i wozów. Nic dziwnego, że 
tętent tego ruchu powodował okropny hałas. Co gorsza, nie była to jedyna 
niedogodność. Nie trzeba bowiem było być wielce spostrzegawczym, by 
zauważyć, iż cały korytarz sypie się coraz bardziej. Wreszcie stało się jasne, 
że jego zawalenie się było kwestią sekund. 
  — Musimy się pospieszyć! Dalej ruszajcie się! — eMADe poganiał 
innych, jednak kurz i kamienie spadały w takich ilościach, że prawie 
uniemożliwiały widzenie, nie mówiąc już o poruszaniu się. Do przejścia 
było przy tym kilkadziesiąt metrów, gdyż w tym miejscu droga była 
bardzo szeroka. 
  — Ekhu!… Nie damy rady! — krzyknął Dzon, starając się biec jak 
najszybciej wśród walącego się gruzu. Jednak w chwilę później wszystko 
ustało, a tunel znowu był stabilny. 
  To MadMax użył potężnego zaklęcia i powstrzymał nieuniknioną 
katastrofę. Jednocześnie krzyczał do przyjaciół: 
  — Prędko!… Nie utrzymam tego zbyt długo, moja moc ma swoje 
granice! 
  Nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Cała siódemka rzuciła 
się do biegu. MadMax biegł na samym końcu i skupiał się na koncentracji 
czaru nad swymi towarzyszami. Za nim korytarz już nie tyle sypał się, co 
po prostu zawalał. Gdy więc dotarli w bezpieczne miejsce, droga powrotna 
została im odcięta przez zwały ziemi. 
  — Uff, mało brakowało! — odetchnął gemGreg. Natychmiast też 
wszyscy pochwalili magiczne umiejętności MadMaxa. Ten zaś dla 
odzyskania sił wypił jeden z eliksirów, w jaki wyposażono go na drogę. 

  Było już około piątej, gdy wyruszyli dalej. Szli nieco szybciej, bo 
choć niedawna przygoda nieco przestraszyła, byli zadowoleni, że wyszli z 
niej bez najmniejszego szwanku. Nie zmieniało to jednak faktu, iż cały czas 
zastanawiali się, gdzie zaprowadzi ich ten tunel. 
  Niedługo zresztą poznali odpowiedź. W pewnej chwili ujrzeli 
prymitywną zasłonę z liści i patyków, osłaniającą wejście do jaskini—
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tunelu. Prześwitywało przez nią wieczorne słońce, rzucając cienie na 
ściany. Mike ostrożnie rozchylił liście i wyjrzał na zewnątrz. Ujrzał młody, 
niewielki las otaczający polanę na wprost. Zaraz przy wejściu do jaskini 
rosła też kępa krzaków, która jednak nie zasłaniała go nawet w połowie. 
Wejście było w istocie doskonale widoczne, gdyż jego zamaskowaniem 
zajęto się wyjątkowo nieudolnie. W okolicy nie było jednak żywej duszy i 
wszystko wydawało się nadzwyczaj spokojne. Przez ogólną ciszę przebijał 
się jedynie stłumiony śpiew ptaków. 
  Zrozumieli, że znaleźli się w Kniei Trolli. 
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Rozdział 4. Droga na zachód 

  JESZCZE TEGO SAMEGO DNIA PO POŁUDNIU z Królestwa Warsztatu 
wyruszyła dostojna trójka bohaterów z niezwykle ważką misją. Na jej czele 
stanął sam Król Warsztatu, noszący odpowiedni dla swojej potęgi 
przydomek Goliatus. Na czas swej nieobecności powierzył obowiązki 
DexteRowi (zwanemu też AyuFanem), wybitnemu mężowi stanu, która 
prawie że zasługiwał na miano Rzeźnika. 
  Wraz z królem w drogę wyruszył także jego zwyczajny zastępca, 
wielki mag Regedit, podpierając się swą czarną laską, zwieńczoną 
błękitnym klejnotem w kształcie sześcianu. Trzecim członkiem drużyny był 
kapłan g[R]eK, który na co dzień pełnił posługi w świątyni Cocoona. Swe 
obowiązki wobec sił nadprzyrodzonych powierzył mędrcowi Xionowi, 
udzielając mu przy tym odpowiednich wskazówek. 

  Tak więc cała ta potężna trójca, z której każdy posiadał 
nietuzinkowe umiejętności w zakresie białej i kolorowej magii, podążyła 
od granic Królestwa na zachód, zagłębiając się w Puszczę 
Nieuświadomionych. Ten nieprzebyty las pokrywał większość znanego i 
nieznanego świata, a jego prymitywni mieszkańcy zazwyczaj nic nie 
wiedzieli o zaawansowanych cywilizacyjnie państwach, które istniały poza 
jego obrębem. Jeżeli któryś z nich zapuścił się w zamieszkane rejony, 
najczęściej nie wracał już z powrotem, gdyż zbyt był oczarowany 
bogactwem i kulturą narodów, jakie w nich napotkał. Niestety, czasem ci 
prości ludzie trafiali także w dziksze jeszcze obszary świata, gdzie czekał je 
okrutny los: w większości bowiem zostali zmieniani w nieinteligentnych 
lamerów, których hordy niepokoiły okoliczne ziemie i ich mieszkańców. 
  Sam las był stosunkowo spokojny i bezpieczny — szczególnie w 
tych fragmentach, w których bezpośrednio sąsiadował z wyżej 
rozwiniętymi krainami. Jednak im dalej zapuszczać się w gęstwinę, tym 
trudniej napotkać na zrozumienie i akceptację. Jej rezydenci często 
posługiwali się dziwnym językiem, zawierającym niezrozumiałe i 
bełkotliwe słowa, jak „jo”, „ziomal”, „impra” czy „szlug”. Nosili też 
dziwaczne, obwisłe stroje; niektóre z nich były oznaczone trzema paskami i 
podczas poruszania wydawały przeciągły, szeleszczący dźwięk. 



 21

Przechodząc przez te rejony można się było narazić na uszczypliwe 
zaczepki, a nawet otwarte akty agresji, na które lepiej było nie odpowiadać. 
Większość z tych osobników posiadała bowiem wysokie odporności na 
zaklęcia, którymi dysponowali magowie znad Koduiny. 
  Rejony te w były na szczęście tylko samotnymi wyspami, w 
dodatku dość rzadkimi w tej części Puszczy, w którą udali się król wraz ze 
swymi towarzyszami. Przeciwnie, w sąsiedztwie Warsztatu mieszkały 
przyjazne mu plemiona OSowców. Były one podzielone na kilka frakcji, 
większość z nich nie darzyła się wzajemną sympatią, ale nigdy nie 
okazywały one wrogości przybyłym z zewnątrz. 

  Nasza trójka wkraczała więc w Puszczę bez większych obaw i 
śmiało poruszała się wzdłuż obranej ścieżki. Popołudniowy blask XMLa 
oświecał wąską dróżkę, wytyczoną między dorodnymi i wysokimi 
drzewami. Była wczesna wiosna i cały las powoli pokrywał się soczystą 
zielenią, lecz gdzieniegdzie widać było jeszcze nagie konary. Cały las był 
też pokryty nadgniłymi, zeszłorocznymi liśćmi, jednak sama ścieżka była 
od nich wolna. Widać mieszkańcy dbali tu o porządek. Byli to bowiem 
czciciele Linuxa, lud bardzo szanowany w okolicy i mądry. Niektórym z 
jego przedstawicieli nie była nawet obca sztuka programowania. 
  Dodatkowo cechowali się wyjątkową otwartością i chęcią dzielenia 
się wszystkim ze wszystkimi. Kiedy więc nasi bohaterowie wkroczyli do 
wioski znanej jako Debian, zrazu otoczyła ich spora grupka radosnych 
osób ubranych w stroje pingwinów i oferująca swe usługi. Znalazło się tam 
wielu pucybutów, krawców, czyścicieli ubrań, kucharzy, płatnerzy, 
sklepikarzy i wszelkiej maści rzemieślników, którzy obiecywali zrobić 
niemal wszystko za prawie nic. 
  Król, mag i kapłan potrzebowali jednak nie usług, ale informacji. 
Dlatego też g[R]eK od razu zwrócił się do jednego ze zgromadzonych: 
  — Wdzięczni wam jesteśmy za oferowane dobra, ale potrzebujemy 
widzieć się z wodzem tej wioski. Chcemy go powitać i zadać kilka pytań, 
jeżeli pozwoli — słychać było, że kapłanowi Cocoona, na co dzień 
wygłaszającego pochwalnego panegiryki na cześć swego boga, nie jest obca 
sztuka kwiecistego i dyplomatycznego wypowiadania się. Jego rozmówca 
był więc nie tylko skory do współpracy, ale co sił w nogach popędził do 
swojego wodza, aby powiadomić go o przybyciu znakomitych gości. 
Pozostali natomiast zaprowadzili ich do domu przywódcy wioski. 
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  Gdy szli tam, większość mieszkańców przypatrywała się im z 
zaciekawieniem i podziwem. Rzadko bowiem mieli okazję widzieć 
przedstawicieli państw położonych nad Koduiną, a jeszcze rzadziej — tak 
wysoko postawionych przedstawicieli. Nawet wódz wioski imieniem 
Kerneliks aż powstał ze swego krzesła na widok dostojnych gości, 
wchodzących do jego chaty. Nie było to jednak zbyt mądre, gdyż 
znajdowało się ono na podwyższeniu, więc zachwiał się i upadł z 
łoskotem, co nieco urągnęło jego, i tak skromnemu, majestatowi. 
  — Co za wstyd… — mruknął i wgramolił się z powrotem. Wtedy 
Goliatus, król Warsztatu, rzekł: 
  — Pozdrawiamy cię, wodzu Kerneliksie! Przychodzimy w pokoju  
i zadajemy uprzejme zapytanie, czy aby nie wiesz czegoś na temat 
nieszczęśliwego incydentu, który wstrząsnął kilka dni temu 
społeczeństwem Królestwa Warsztatu? 
  — Słyszałem o nim — odparł wódz — Podobno wasze szacowne 
forum niemal popadło w ruinę. Jesteśmy pełni ubolewania, lecz niestety 
nie potrafimy wam pomóc. Powinniście zwrócić się do murarzy z grodu 
phpBB, którzy, o ile mnie pamięć nie myli, budowali wasze forum. 
Znajdziecie ich w stolicy Linuxa, mieście Torvaldsville, w dzielnicy PHP. 
  — A zatem udamy się tam niezwłocznie. Dziękujemy, wodzu 
Kerneliksie. 
  — Już późno, a do stolicy macie wiele godzin drogi. Zostańcie z 
nami — oferujemy wam gościnę i ciepły posiłek, jeżeli zechcecie. 
  Król spojrzał pytająco na Regedita i g[R]eKa. Ten drugi nie miał 
zasadniczo nic przeciwko temu, jednak pierwszy miał pewne obiekcje. Jako 
nieprzejednany zwolennik Windows i wybitny znawca jego Rejestru (o 
czym też świadczyło jego miano), z natury nie był zbyt ufny dla 
Linuxowców. Podzielał jednak ich przyjazny i otwarty pogląd na świat i 
dlatego przystał na ich propozycję. 

  Wieczorem nasi bohaterowie zebrali się więc przy suto 
zastawionym stole. Nie było to wprawdzie to samo, co uczty w karczmie 
na Warsztacie, gdyż nie otaczało ich grono bliskich koderów, ale nasycili 
oni swój głód i zadowoleni udali się na spoczynek w przygotowanych dla 
nich pokojach. 
  Nazajutrz natomiast, zaraz o świcie, pożegnali się z gościnnymi 
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debianczykami i raźnym pospieszyli do Torvaldsville. Słońce XML świeciło 
jasno i niebo było równie bezchmurne, jak ich nastroje. 
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Rozdział 5. Nadchodzi burza 

  DRUŻYNA R.T.F.M. WYRUSZYŁA W SWOJĄ MISJĘ, delegacja udała się 
do Bogów Backupu uprosić ich o odzyskanie zbiorów spalonej biblioteki, a 
tymczasem Warsztat przygotowywał się do oblężenia przez zjednoczone 
siły zła. Wszyscy murarze pracowicie umacniali fortyfikacje, kowale 
wykuwali broń, a magowie szykowali potężne zaklęcia. 
  Tymczasem nad królestwem zbierały się ciemne chmury. Tej nocy 
żaden z mieszkańców nie mógł spać. Potężne grzmoty co chwilę 
przeszywały powietrze pełne ulewnego deszczu. Nad ranem miała się 
rozegrać decydująca bitwa o Warsztat. Napastnikami byli różni 
mieszkańcy dziczy, którzy od zawsze czaili się, by zaatakować królestwo. 
Teraz, kiedy zabrakło bezcennego skarbu — Kryształowej Kuli R.T.F.M., 
która umieszczona na samym szczycie najwyższej wieży mocą swego 
blasku onieśmielała mroczne myśli barbarzyńców — ci zwietrzyli okazję, 
by rozgrabić cały materialny i duchowy dorobek ludzkiej cywilizacji. 

  Przed północą zebrało się w świątyni Cocoona kilkunastu 
wybranych, aby wznieść modły o zwycięstwo w bitwie. Ponieważ prawie 
wszyscy dostojnicy Warsztatu przebywali w tym czasie poza zamkiem (w 
tym sam arcykapłan), obowiązki kapłana sprawował mędrzec. Był tam 
również królewski błazen, kat oraz kilku innych spośród hierarchów 
Warsztatu. 
Kiedy wybiła północ (a Cocoon — największy z księżyców Ziemi — akurat 
tego dnia w pełni świecił swoim blaskiem), mędrzec stanął pod ołtarzem i 
wznosząc ręce do góry, donośnym głosem zawołał: 
  — Przybądź, o wielki Cocoonie! 
  Strugi deszczu wpadały przez okrągły otwór w sklepieniu 
świątyni, dokładnie ponad którym znajdował się księżyc i spływały po 
jego zdobionych szatach liturgicznych, które na co dzień należały do 
arcykapłana. 
  Wszyscy zebrani stali w skupieniu i oczekiwali na dalsze słowa 
mędrca. Ten po dłuższej przerwie zawołał ponownie: 
  — Przybądź, o wielki Cocoonie!!! Dodaj nam mocy, abyśmy nie 
ustali w wierze i zwyciężyli zło, które nas otacza! 
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  Kiedy tak mówił, królewski błazen zaczął z cicha chichotać. 
Zapewne rozbawił go wygląd mędrca, który na tę okazję musiał wbić się w 
zbyt ciasne dla niego szaty arcykapłana. 
  Mędrzec, kiedy tylko to usłyszał, poirytowany przerwał swoje 
modły i począł karcić błazna. Doskonale wiedział jednak, że nie może go 
winić — wszak ten był tylko zwykłym wyznawcą boga Cepa i jeszcze 
nigdy nie był w świątyni Cocoona. Zresztą nikt ze zgromadzonych tam nie 
czuł się zbyt dobrze. Każdy odczuwał tajemniczą energię, która 
wypełniając całe pomieszczenie zdawała się ich przytłaczać ogromem swej 
mocy, a niezrozumiałe napisy na ścianach i w witrażach w jakimś języku 
pełnym symboli < i > jeszcze bardziej pogłębiały ich niezrozumienie dla 
rytuałów tej wiary. 
  Wtem, kiedy napięcie sięgnęło już zenitu, zdobione kolorowymi 
napisami szyby we wszystkich oknach pękły z wielkim trzaskiem, po czym 
rozsypały się na drobne kawałki. 
  — To na pewno jakiś znak! — rzekł mędrzec sam do końca nie 
wiedząc, czy dobry, czy zły. Tymczasem jeden z regałów ni stąd ni zowąd 
przewrócił się na ziemię rozrzucając w promieniu kilku metrów książki o 
dziwnych tytułach, jak „Tomcat” czy „WIKI”. 
  — O nie! — wykrzyknął starszy mężczyzna z rosyjskim akcentem. 
— Jego g[R]eKscelencja nas zabije! 
  — Lepiej stąd chodźmy — zawtórował mu osobnik odziany w 
biało‐czerwone szaty. 

  Kiedy tak stali oszołomieni, zza ostatniej kolumny wychylił się 
doskonale znany wszystkim demon i uśmiechając się powiedział 
nieśmiało: 
  — Cześć chłopaki. Ci spojrzeli na niego, jakby chcieli go pożreć. 
  — To ty! — wrzasnął na niego królewski kat — Ty swoją 
obecnością sprowadziłeś tu złe moce. 
  Demon bowiem, chociaż był jednym z nich, pochodził z 
podziemnych krain i nigdy nie mógł do końca uwolnić się od złych 
duchów, które wszędzie za nim chodziły. 
  — A mnie się zdaje, że już od początku widziałem jakieś rogi 
wystające zza kolumny. — powiedział błazen.  
  — Ja... — zawahał się demon — Ja tylko chciałem popatrzeć. Nigdy 
nie byłem w świątyni Cocoona i... prawda... byłem ciekaw, jak to wszystko 
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wygląda… 
  — Zamknij się! — uciszył go mężczyzna z rosyjskim akcentem. 
Wszyscy byli na niego wściekli z wyjątkiem mędrca, który swoim 
poważnym jak zwykle głosem zawyrokował: 
  — To na pewno znak od boga Cocoona, że zwycięstwo już jest 
blisko. 
  — Chyba porażka. — odrzekł mu ironicznie jeden z zebranych. 
Pozostali natychmiast zwrócili się ku niemu z minami na twarzach takimi, 
że natychmiast zrobiło mu się głupio. Każdy wiedział, że ten nocy nikt nie 
powinien tego powiedzieć. 
  Trudno byłoby się dziwić po tym wszystkim, że bohaterowie 
nietęgie mieli miny opuszczając świątynie i udając się na spoczynek, by 
nabrać sił przed decydującą bitwą — bitwą o Warsztat... 
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Rozdział 6. Poskromienie trolla 

  JAK OKIEM SIĘGNĄĆ, ROZCIĄGAŁ SIĘ GĘSTY, CHOĆ NIEWYSOKI LAS. 
Stojące w nim drzewa rzucały długie cienie w promieniach zachodzącego 
czerwienią słońca. Na liściach i źdźbłach trawy połyskiwały drobne krople 
wody, co było nieomylnym znakiem niedawnej ulewy. Teraz jednak 
zachodni wiatr pchał ciężkie i ciemne chmury jeszcze dalej: zbierały się one 
nad Królestwem Warsztatu. 
  — Nie podoba mi się ta pogoda — rzekł maciejkiner, gdy już cała 
siódemka znalazła się na polanie przed wejściem do tunelu. Patrząc na 
przybierającą na sile burzę, daleko stąd, zawyrokował: 
  — W Królestwie niedługo zdarzy się coś niedobrego. 
  — Mądrze postąpił król, zostawiając wielu doświadczonych 
rycerzy na wszelki wypadek — stwierdził gemGreg — Mogą być 
potrzebni. 
  Obok widocznej nawet stąd wieży w świątyni Cocoona pojawił się 
słaby snop dymu — znak, że odprawiano w niej ceremonię i składano 
ofiary na rzecz pomyślności krainy. Wpatrywali się w ten dym przez 
dłuższą chwilę, aż wreszcie Mike powiedział: 
  — Hej! Warsztat jest dobrze broniony, poradzi sobie. Za to my 
mamy misję do wykonania, a czasu jest niewiele. Chodźmy stąd! 
  — Ale dokąd?! W którym kierunku mamy iść?! — zapytał 
gemGreg, nie oczekując nawet odpowiedzi — Przecież deszcz zmył 
wszystkie ślady! Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd pójść! — zakrzyknął z 
frustracją. 
  Zamilkli na chwilę, a atmosfera stała się gęsta niczym burzowe 
chmury nad ich domem. Faktycznie, mogli oczekiwać, że po paru dniach 
nie będzie im łatwo odszukać złoczyńców, którzy zniszczyli forum, ale 
liczyli przynajmniej na jakiś trop, jakiś ślad, który ich do nich zaprowadzi. 
Choćby był najmniejszy… 
  Nie zawiedli się jednak, bowiem za moment RedThunde zawołał: 
  — Chyba coś znalazłem! Spójrzcie na to — wskazał na niewielkie 
uszkodzenie w korze jednego z drzew, tuż przy ziemi. Miało ono kształt 
pionowy, więc nie mogło zostać uczynione przez niezdarną stopę trolla, 
ani przez żadne inne zwierzę, mieszkające w kniei. Widać nieprzyjaciel 
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taszczył jakąś kołową machinę, którą w tym miejscu zahaczył o pień. 
  eMADe dotknął ręką zagłębienia i, zamknąwszy oczy, pogrążył się 
w medytacji. Pozostali wiedzieli, że używa teraz swych tajemnych mocy, 
by wyczuć niedawną obecność wroga i wskazać kierunek, w którym się 
udał. Nie śmieli więc odezwać się, poruszyć, ani nawet spojrzeć w inną 
stronę. Postać czarownika wytworzyła wtedy przedziwną aurę. 
  — Tędy! — wstał wreszcie i wskazał kierunek, w którym 
natychmiast pospieszyli. 

  W kilka minut, przeciskając się między drzewami, dotarli do 
ścieżki prowadzącej z powrotem do Królestwa albo dalej wgłąb lasu. Bez 
wątpienia szli nią także ci, których szukali; RedThunde zauważył 
świadczące o tym uszkodzenie krzaka jeżyn, rosnącego nieopodal. eMADe 
potwierdził jego przypuszczenia, więc drużyna podążyła leśnym traktem, 
zadowolona że jest na dobrej drodze do wykonania misji. 
  Jedynie Dzon był trochę zaniepokojony: 
  — Trolle potrafią być bardzo niebezpieczne. Co będzie, gdy 
spotkamy jakiegoś? — zapytał Mikeʹa z lekką obawą. Ten jednak odwrócił 
się i zaśmiał: 
  — Spokojnie! Z taką ekipą, jak nasza, niestraszny nam żaden troll! 
  — Prawda — potwierdził MadMax — Mamy aż nadto 
wystarczającą moc, by pokonać cała bandę trolli! 
  — Oczywiście! — zawtórował mu maciejkiner i jakby na 
potwierdzenie wyciągnął nawet miecz — Niech no tylko jakiś troll się 
zbliży, a posiekam go jak salami! Ha ha ha! 
  Okazało się, że nie musiał długo czekać. Tuż przy samej drodze, 
oparty o drzewo, leżał wielki, zielony troll. Miał przynajmniej trzy metry 
wysokości, zaś niedaleko leżała jego dwumetrowa maczuga. Drzemał na 
szczęście, urządzając sobie zapewne popołudniową sjestę, i spałby nadal, 
gdyby nie usłyszał głośnego śmiechu maciejakinera. 
  — Ha ha! — ten śmiał się nadal — Ha… — ale zamilkł 
momentalnie, kiedy ujrzał wielkie cielsko śpiącego trolla. Otworzył on już 
oba ślepia i wydał z siebie jakiś dziwny, pytający odgłos: 
  — Omphgrp? 
  Odpowiedź była aż nadto wyraźna: 
  — TROLL!!! — wrzasnął Dzon, co natychmiast postawiła na nogi 
zarówno adresata, jak i treść jego gwałtownej wypowiedzi. Stanął więc 
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przed nimi ogromny potwór i uniósł obie łapy, z której jedna dzierżyła 
maczugę, wrzeszcząc: 
  — Grraaaauuum! 
  Straszny widok i ryk trolla zagłuszył na chwilę procesy myślowe 
członków drużyny. Potwór tymczasem uderzył z łoskotem maczugą w 
ziemię, demonstrując swoją siłę. To otrzeźwiło nieco bohaterów, którzy 
wreszcie zdali sobie sprawę z powagi sytuacji. 
  maciejkiner natychmiast użył zaklęcia ogłuszającego, co na chwilę 
zdezorientowało trolla. Wykorzystał to Mike, który jednym susem 
doskoczył do stopy potwora i wbił w nią swój miecz. Bestia ryknęła 
przeraźliwie z bólu i poczęła wymachiwać zranioną nogą. Odrzuciła 
Mikeʹa, który przeleciał kilka metrów i upuścił miecz, który wylądował 
nieopodal niego. 
  Atak Mikeʹa dał jednak czas MadMaxowi. Skorzystał on z 
potężnego czaru, od którego brązowe odzienie trolla zajęło się 
płomieniami. Począł on w szaleństwie gasić je, bijąc się łapami. Wtedy do 
akcji wkroczył eMADe, który sobie tylko znanym sposobem wyskoczył w 
powietrze ponad drzewa i, opadając, zadał potężny cios nogą w wielki nos 
bestii. 
  Potwór zatoczył się i trafił czaszką w rozłożysty konar drzewa. To 
było już zbyt wiele dla niego: padł na ziemię bez życia, a jego broń z 
głuchym hukiem potoczyła się na bok. Troll został pokonany. 
  — Zwycięstwo! — zakrzyknął maciejkiner. Zaraz jednak 
spostrzegł, że drużyna nie świętuje razem z nim, lecz zebrała się wokół 
Mikeʹa, który usiłował podnieść się z ziemi. 
  — Nic ci nie jest? — pytali z troską. Ten jęknął trochę, ale 
potwierdzał; rzeczywiście był tylko nieco poobijany, a widząc ciało 
leżącego trolla zaśmiał się na cały głos, co od razu wszystkim poprawiło 
humory. Wstał wprawdzie z pewną trudnością, lecz łyk jednej z mikstur, 
które mieli ze sobą, całkiem postawił go na nogi. Uznali więc, że nie trzeba 
zwlekać i można natychmiast podążyć w dalszą drogę — tym bardziej, że 
było już późno i na niebie zaczęły być widoczne pierwsze gwiazdy. 

  Ścieżka prowadziła teraz nieco w dół, a wokół niej zaczęły 
wyrastać coraz wyższe i okazalsze drzewa. Najwyraźniej musieli dotrzeć 
do starszej części lasu i coraz bardziej zapuszczać się wgłąb niego. Szli tak 
przez ponad pół godziny, nie widząc żadnych trolli czy też ich śladów, a 
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także jakichkolwiek innych znaków życia. Las albo zamarł, albo zastygł w 
oczekiwaniu na jakieś ważne wydarzenia. 
  Dotarli wreszcie do rozwidlenia drogi, za którym rozpościerał się 
niecodzienny widok. Kilkanaście metrów niżej dostrzegli bowiem ogromne 
i bardzo stare drzewo, być może najstarsze w całym lesie. Wokół niego 
leżało przynajmniej kilkaset trolli, którzy smacznie spali, o czym 
świadczyło ich głośne chrapanie. Nikt z ich siódemki nigdy nie widział 
tylu trolli naraz. 
  — Niesamowite! To jakieś dziwaczne zgromadzenie — rzekł cicho 
Dzon z wyczuwalną nutką strachu, ale w głosie. Po spotkaniu z jednym 
trollem nie miał najmniejszej ochoty stawiać czoło hordzie innych. 
  Na to się jednak nie zanosiło. Monstra drzemały kamiennym snem, 
z którego nie mógłby ich chyba wybudzić nawet wystrzał armatni. Patrząc 
na nich, drużyna zdała sobie sprawę, że i oni powinni poszukać miejsca na 
nocleg. Oddalili się zatem i weszli w gęstwinę. Niedaleko znaleźli dość 
głęboki wąwóz, w którym mogli rozłożyć swe posłania i spędzić noc. 
MadMax otoczył jeszcze ich obóz ochronnym zaklęciem, które miało 
zapobiec przez nieproszonymi gośćmi, jacy mogli ich odwiedzić w nocy. 
Potem przystąpiono do kolacji, podczas której wspominali wydarzenia z 
minionego dnia. 
  Noc była chłodna i rześka, a na niebie tylko nieliczne chmury 
zasłaniały widok na srebrzyste gwiazdy. Wsłuchując się w pohukiwania 
sów, nasi bohaterowie po kolei posnęli. Księżyc Cocoon świecił jasno nad 
Knieją. 

  Nazajutrz, tuż po wschodzie słońca drużyna zwinęła obozowisko i 
ostrożnie wróciła do miejsca, skąd zobaczyła oddział trolli. Także i one 
były już na nogach i najwyraźniej szykowały się do wymarszu. Największy 
z nich, który nosił żelazny hełm i wyglądał na dowódcę, co rusz 
pokrzykiwał na opieszałych, by ustawili się w szeregu. Czynili to raczej 
niedbale i zabierało im to mnóstwo czasu. 
  Nie było jednak wątpliwości, że jest to wojsko wyruszające na 
wyprawę. Kiedy bowiem zebrało się już i uformowało w szyk, na komendę 
swego porucznika marszowym krokiem ruszyło na zachód. 
  — Oni idą na Warsztat! — szepnął MadMax ze zgrozą — Miasto 
musi się przygotować do obrony! 
  — Myślę, że wiedzą już o tym — odparł Mike — Dym, który 
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widzieliśmy wczoraj nad świątynią był czarny jak smoła, a to znak, iż 
składano ofiarę w intencji pomyślności bitwy. Mieszkańcy są przygotowani 
— powiedział z ulgą i satysfakcją. 
  Nie uspokoiło to jednak serc członków drużyny. Widzieli oni, jak 
imponujący oddział sunie ku ich ojczyźnie, by przepuścić nań szturm. 
Jednocześnie wiedzieli jednak, że także w ich rękach spoczywa jej obrona: 
jeżeli znajdą i przyniosą z powrotem Kryształową Kulę R.T.F.M., wtedy 
nawet największa armia trolli i lamerów nie będzie w stanie zagrozić 
miastu. 
  — Ruszajmy lepiej w dalszą drogę! — orzekł eMADe, a reszta od 
razu pospieszyła za nim. 
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Rozdział 7. Rozterki imć Regedita 

  — A WŁAŚCIWIE TO DLACZEGO IDZIEMY DO TORVALDSVILLE? — 
zapytał Regedit króla Goliatusa — Przecież celem naszej misji było dotarcie 
do Bogów Backupu i przywrócenie Warsztatowi wiedzy ze spalonej 
biblioteki! A teraz zbaczamy z trasy i nadkładamy drogi… 
  — Owszem — potwierdził król — Cóż jednak będzie z 
odtworzonej wiedzy, jeżeli nieprzyjaciel będzie mógł nas ponownie 
zaatakować z tą samą skutecznością?… Musimy zapobiec takim 
wypadkom, więc udajemy się do miejsca pochodzenia naszego forum. To 
chyba jasne? 
  — Hmm.. no tak — przyznał Regedit, aczkolwiek niechętnie. 
  Szli tak już przez cały ranek, w promieniach słońca, które grzało 
niespotykanie mocno, jak na tę porę roku. Po drodze minęli jeszcze wiele 
wiosek Linuxowców, jak choćby Mandrake czy Red Hat, ale w żadnej nie 
zatrzymywali się na dłużej. Chcieli bowiem jak najszybciej wykonać swe 
bardzo ważne zadanie i dlatego już około czwartej po południu stanęli u 
bram Torvaldsville. 

  Było to sporej wielkości miasto, jak przystało na stolicę. Mieszkali 
tu najznakomitsze osobistości wśród wyznawców Linuxa oraz jego 
najwyżsi kapłani. Arcykapłan o tajemniczym imieniu GNU, najważniejszy 
ze wszystkich, był jednocześnie zarządcą miasta. 
  Zabudowa miasta była jednak dość prymitywna: dominowały 
proste chaty kryte słomą, z rzadka tylko widać było kamienice — nie 
wyższe niż dwupiętrowe. Najbardziej okazałym budynkiem był natomiast 
pałac i świątynia jednocześnie, gdzie mieszkał arcykapłan i najwyżsi 
dostojnicy oraz ich goście. Zwieńczony był on sporą kopułą, a w czterech 
narożach stały wysokie i wysmukłe wieże. Tam też, pod pałacem, tłoczyło 
się zawsze najwięcej ludzi. Większość nie była jednak ubrana w stroje 
pingwinów, przeciwnie do wieśniaków. Najwyraźniej prości ludzie, 
zamieszkali na wsi, są na co dzień bardziej pobożni od mieszczan. 
  Także na głównej ulicy miasta, do której prowadziła główna brama 
i na której stali nasi bohaterowie, była bardzo zatłoczona. Mnóstwo osób 
kręciło się tutaj, spiesząc nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. 
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  — To całkiem spore miasto — zauważył Regedit z lekkim 
podziwem i zazdrością jednocześnie. 
  — Bleh — g[R]eK parsknął z dezaprobatą — Za dużo tu ludzi, a 
ilość nigdy nie przedkłada się w jakość! Zdecydowanie bardziej wolę nasz 
Warsztat! 
  — Wyjątkowo się z tobą zgodzę — odrzekł Goliatus, król — Jednak 
mamy tutaj zadanie do wykonania i lepiej pospieszmy się. 
  — Racja — rzekł Regedit — Zapytajmy kogoś, jak dotrzeć do 
dzielnicy PHP. 
  Tak też uczynili, zaczepiając pierwszego napotkanego Linuxowca o 
przyjaznym obliczu i spytali go: 
  — Dobry człowieku, czy wiesz jak dostać się do dzielnicy PHP? 
  Indagowany najpierw popatrzył dziwnie na pytających, by potem 
odpowiedzieć niezgrabnie: 
  — Cóż… — westchnął — Musicie iść prosto… a potem skręcić… a 
potem znowu prosto… prosto… prosto… prosto… — powtarzał tak w 
zasadzie bez końca. 
  — Co mu się stało? — spytał Goliatus, patrząc na Regedita. 
  — Zapewne wpadł w nieskończoną pętlę — ten odparł — Trzeba 
go zresetować — po czym uraczył zapętlonego rozmówcę stanowczym 
kopniakiem — Ehh, ta linuxowa stabilność… — mruknął potem do siebie. 
  — Widać od tej otwartości umysłu mają nieźle namieszane w 
głowach — zawyrokował Goliatus, po czym dodał: 
  — Wejdźmy lepiej do tego sklepu, może tam dostaniemy plan 
miasta. 
  Po drugiej stronie ulicy stał bowiem sklep oznaczony szyldem: 
MANUALE, DO WSZYSTKIEGO I DLA WSZYSTKICH. Weszli do niego i 
za jedną srebrną monetę kupili szczegółowy plan stolicy. Znaleźli na niej 
dzielnicę PHP (która była położona między Tcl a Perlem), od której dzieliło 
ich kilka minut marszu. Po jakimś czasie znaleźli się więc tam, a co więcej 
— stali już przed budynkiem phpBB. 

  Budowla ta została w całości wzniesiona z drobno ciosanego 
kamienia. Miała cztery piętra, a w każdym wielkie okna, przyozdobione 
misternymi płaskorzeźbami. W narożnikach można też był dostrzec 
rzeźbione motywy w kształcie namiotów ustawionych na gzymsach. 
Całość połyskiwała dziwnym, podsrebrnym blaskiem. 
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  Po wejściu nasza trójka skierowała się od razu na trzecie piętro, 
gdzie mieścił się dział Raportów o Błędach i Innych Pluskwach. Gdy weszli 
do niego, zastali długą kolejkę petentów, która w dodatku była 
obsługiwana bardzo powoli. Wyglądało na to, że zabawią tutaj całkiem 
długo, zanim ktoś znajdzie czas, by się nimi zająć. 
  — Oburzające! — wyrzekł król, który nie spodziewał się takiego 
traktowania. Cóż mógł jednak zrobić? Rad nierad, chciał już siąść na 
jednym z krzeseł w poczekalni, gdy przypomniał sobie, że przecież nie 
przychodzi tutaj z pierwszą lepszą usterką, ale poważnym, wręcz 
krytycznym błędem! Bezceremonialnie wszedł więc do pokoju przyjęć, a 
osoba, której kolej właśnie następowała, zdążyła tylko krzyknąć „Ejże!”, 
zanim Goliatus zgromił ją spojrzeniem tak skutecznie, że ta czym prędzej 
wycofała się, ustępując mu pierwszeństwa. 
  Weszli wówczas do obszernego pomieszczenia przypominającego 
biuro, w którym wyjątkowo rzucał się w oczy prawie metrowej wysokości 
stos kartek, piętrzących się na biurku. Zasłaniały one całkowicie tego, który 
za nim siedział, jednak na odgłos zamykanych drzwi rozsunął on je i 
wyjrzał zlustrować kolejnych gości. Regedit i g[R]eK zajęli miejsca obok 
automatu z wodą pod ścianą, zaś Goliatus usiadł naprzeciwko gospodarza. 
  — Eee… Tak… Co panów do nas sprowadza? — zapytał nieco 
łysawy jegomość, gdy wszyscy już siedzieli. Nie był to zbyt mądre pytanie, 
bo przecież każdy tutaj przychodził z tą samą sprawą: odkrytym błędem w 
produkcie firmy. Powinno raczej od razu paść pytanie o naturę i objawy 
błędu, ale najwyraźniej darmowa pomoc techniczna nie była wystarczająco 
przeszkolona, by o tym wiedzieć. 
  Goliatus musiał zatem samemu opowiedzieć wszystko, co mogło 
się wydać ważne dla owego łysawego jegomościa. Słuchał on z uwagą o 
słabym punkcie posadzki, o podkopie, zniszczonych budynkach i innych 
„objawach” katastrofy, zadając od czas do czasu pytania i pilnie wszystko 
notując. Gdy król skończył, rzekł nieco zmieszany: 
  — No tak… To rzeczywiście poważny błąd. Prześlę jego opis do 
odpowiedniego działu… Niech panowie udadzą się teraz do sekcji Łat i 
Poprawek na pierwszym piętrze. Tam zaradzą coś na wasz problem. 
  Króla nie bardzo zadowalało takie wyjaśnienie, lecz musiał na nie 
przystać. Otrzymał jeszcze numerek zgłoszenia (456923–QWERTY–UIOP–
5875–8267621–117857–BB) i wraz ze swymi towarzyszami wyszedł z 
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pokoju. 
  — Myślicie, że coś na to poradzą? — zapytał Regedit. 
  — Muszą — odrzekł Goliatus — Jeżeli tego nie zrobią, wystawią 
się na pośmiewisko całego miasta. Możemy być spokojni. 
  Zeszli więc z powrotem na pierwsze piętro i cicho zastukali do 
drzwi działu Łat i Poprawek. Ponieważ nikt nie odpowiadał, otworzyli je i 
ujrzeli wiele rzędów regałów, na których leżało mnóstwo skrawków 
materiału. Były to właśnie łaty, naprawiające wszelkie usterki w 
produktach firmy phpBB. Teraz należało tylko znaleźć tę odpowiadająca 
numerowi, jaki otrzymali niedawno. Nic prostszego… 
  Hmm, niezupełnie. Po czterech godzinach przekopywania się 
przez półki, półeczki, szafy i regały byli zupełnie zrezygnowani. 
  — Nigdy tego nie znajdziemy! To jak szukanie igły w stogu siana, 
a my nie mamy przecież magnesu – Regedita naszła dziwna ochota na 
metafory. Był jednak zmęczony szukaniem, więc oparł się o jeden z mebli, 
wdychając ciężko. Nie było to zbyt mądre: szafka przewróciła na drugą 
szafkę, ta ja jeszcze następną, i następną, i następną… tak, że efektem 
domina cały zbiór łat wkrótce wylądował na podłodze, przykryty 
przewróconymi regałami. 
  Ale zaraz po tym jako opadł kurz, g[R]eK krzyknął: 
  — Patrzcie! Jest! — i wyciągnął bladoniebieską chustę w kształcie 
kwadratu, do której przyczepiono metkę z kodem 456923–QWERTY–
UIOP–5875–8267621–117857–BB. 
  — Świetnie — odetchnął z ulgą Goliatus — Schowaj ją i chodźmy 
stąd wreszcie. Już późno! 
  Wyszli więc szybko z budynku (także po to, aby nikt nie zauważył 
poczynionych przezeń szkód) i oddalili się od niego czym prędzej, idąc z 
powrotem w stronę głównej ulicy. 

  Było już około dziewiątej i miasto nie było tak gwarne jak rano. W 
dodatku ogarniała je niemal nieprzenikniona ciemność, bo z obawy przed 
pożarem nie stosowano tu oświetlenia. Kiedy więc szli między domami, 
rozglądając się za miejscem na nocleg, nie zauważyli przechodnia 
nadchodzącego z drugiej strony, który w chwilę potem zaliczył czołowe 
zderzenie z Regeditem. 
  — Ałć! — wrzasnął ten drugi. Osoba, w którą wszedł w kolizję 
podniosła się natomiast z chodnika i wyprostowała trzeszczący kręgosłup. 
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  Stał przed nimi niewysoki, krępy człowiek o niezwykle bujnej, 
kasztanowej czuprynie i jeszcze gęstszej brodzie. Ubrany był w wełniany 
sweter i luźne spodnie. Niezwykle łagodnymi oczyma spojrzał na Regedita 
i przemówił cicho: 
  — Najmocniej pana przepraszam, ale zamyśliłem się i szedłem, nie 
zwracając uwagi na to, co dzieje się przede mną. Jest mi bardzo przykro, 
jeżeli uszkodziłem pana. Będę wdzięczny, jeśli mogę to jakoś wynagrodzić. 
  Nie czekając na odpowiedź Regedita, Goliatus rzekł: 
  — W rzeczy samej, drogi panie. Szukamy miejsca na nocleg, gdyż 
rano wyruszamy w daleką drogę. Czy zna pan jakieś dogodne miejsce? 
  Twarz nieznajomego rozpromieniła się jeszcze bardziej i 
powiedział: 
  — Ależ możecie nocować u mnie! Z chęcią was ugoszczę. 
Chodźmy! — nie czekając na zgodę lub niezgodę, poprowadził ich do 
swego domu. 
  Dom, to zresztą za mało powiedziane. Trójka zdziwiła się z 
początku, że idą oni w kierunku pałacu czy też świątyni w centrum miasta. 
Potem jednak zdziwiła się jeszcze bardziej, gdy weszli do niego. Jej 
zaskoczenie nie miało jednak granic, gdy gospodarz rzekł: 
  — Czujcie się jak u siebie w domu. Jestem arcykapłan GNU, a to 
jest nasza świątynia, w której oddajemy cześć Linuxowi i szeroko pojętej 
wolności. Goście są tu zawsze mile widziani, znajdą tu pożywienie i nocleg 
niezależnie od tego, skąd przybywają i kim są. Możecie teraz udać się do 
jadalni na kolację lub też do którychś z pokoi. Te wolne są otwarte, a klucze 
są włożone w zamki. A teraz wybaczcie, śpieszę się na wieczorną 
ceremonię, a muszę się jeszcze przebrać. 
  I poszedł korytarzem w lewo, a gdy stracili go z oczu, g[R]eK 
powiedział: 
  — Doprawdy, ekscentryk! Ale sprawia całkiem miłe wrażenie. 
  — Jest niesamowity! — potwierdził Regedit z zachwytem. 
  — Pójdźmy lepiej na tę kolację — zasądził Goliatus, więc cała 
trójka poszła zjeść należyty posiłek. Następnie znaleźli trzy wolne pokoje 
położone obok siebie, w których szybko położyli się do łóżek i prawie 
natychmiast zasnęli. 

  Nad ranem spotkali się przy śniadaniu, które wykorzystali do 
omówienia szczegółów dalszej części wyprawy. Król omawiał je takimi 
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słowy: 
  — Niebotyczna Wieża… mlask… — tu przełknął kawałek steku z 
pingwina — jest o dzień drogi stąd, która prowadzi głównie przez krainę 
Windowsowców. Obawiam się, że nie mamy aż tyle czasu… Niepokoję się 
o Warsztat, czuję, że coś złego tam się dzieje. 
  — Dlatego zostawiliśmy rycerzy do obrony miasta — odparł 
g[R]eK — Nie sądzę, byśmy musieli się przejmować… No, chyba że Xion 
niepoprawnie odprawił rytuał zapewniający pomyślność o wielkiego 
Cocoona, ale to raczej mało prawdopodobne… 
  — A ten ciągle o tym! — powiedział Regedit z niechęcią. Potem 
zwrócił się do Goliatusa: 
  — Sądzę, że arcykapłan nam pomoże. Zapewne posiada jakiś 
środek transportu, który mógłby nam użyczyć. Pójdźmy do niego! 
  — Hmm… Dobrze — odparł Goliatus. Udali się więc do komnaty 
arcykapłana GNU, który był akurat zajęty czesaniem swojej fryzury i brody 
(bo trudno było dociec, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie), ale 
wysłuchał prośby naszych bohaterów, a nawet przychylił się do niej. 
  — Dostaniecie trzy bardzo szybkie antylopy GNU. Jadąc na nich, 
dotrzecie do celu trzy razy szybciej niż pieszo. Są przy tym bardzo łatwe w 
powożeniu i posłuszne. Kiedy nie będą już wam potrzebne, po prostu 
wypuśćcie je na wolność — powiedział, po czym dodał: 
  — Wolność! Wolność dla wszystkich istot! 
  — Dziękujemy bardzo — odparł Goliatus — Nie będziemy już 
dłużej przeszkadzać. 
  Wyszli z komnaty i prowadzeni przez pomocnika arcykapłana, 
dotarli do przyświątynnej stajni. Tam wybrali sobie trzy antylopy, które 
wyglądem przypominały konie, lecz miały dłuższe grzywy i bardziej 
rozrośnięte brody — zupełnie jak ich właściciel. Dały się jednak łatwo 
ujeżdżać i były posłuszne swoim nowym, tymczasowym właścicielom. 
  Ci zaś pogalopowali tak szybko, jak to było tylko możliwe, w 
kierunku celu swej podróży. Wiatr rozwiewał włosy jeźdźców i ich 
rumaków, a wiosenne słońce górowało nad zieloną krainą, zasłaniane od 
czasu do czasu kłębiastymi chmurami. 
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Rozdział 8. Bitwa na polach ogórkowych 

  ZANIM PIERWSZY KOGUT ZAPIAŁ, sprzed frontowej bramy zamku 
dobiegło wołanie, które zbudziło pogrążoną we śnie obronę: 
  — Nadchodzą! Nadchodzą! — krzyczał stary rolnik, który od 
wielu lat na rozległych przedpolach królestwa uprawiał ogórki służące za 
zakąskę w karczmie. — Zadeptali moje pole. Co ja teraz zrobię? Bez pola 
nie ma ogórków, bez ogórków nie ma pieniędzy, a bez pieniędzy… nie ma 
pieniędzy! — dokończył. Choć trudno było dziwić się tym słowom, 
niektórzy faktycznie byli odrobinę zdziwieni, gdyż rolnik ów znany był na 
co dzień ze swego narzekania na ciężki los, kiedy popołudniu wracał z 
pola, a szczególnie kiedy wyczekiwał końca tygodnia. 
  Zanim wszyscy zbudzili się – jedni drugich – i wszyscy, razem z 
dowodzącym obroną mędrcem przygotowali się do walki, pod mury 
królestwa podeszła już wielotysięczna armia. Mędrzec razem z najbardziej 
zaufanymi ludźmi stanął na szczycie wieży i spojrzał w dół, próbując objąć 
wzrokiem całe wojsko, które oblegało twierdzę. 

  Najwięcej było pośród nich lamerów. Lamerzy wyglądali podobnie 
do ludzi, ale byli trochę mniejsi, mówili piskliwym głosem, a ich oczy 
świeciły dziwnym, zielonym blaskiem. Zapewne dlatego, że zamieszkiwali 
oni leśną dzicz na skraju cyberprzestrzeni. Posługiwali się językiem 
podobnym do ludów cywilizowanych, ale ich język był znacznie uboższy i 
pełen błędów, gdyż mówiąc i pisząc większość z nich w ogóle nie zwracała 
uwagi na jakiekolwiek reguły. Grupka stojąca przed bramą krzyczała na 
przemian:  „Kodu! Kodu!” i „La‐me‐rzy! La‐me‐rzy!” Tak się bowiem 
dziwnie składa, że słowem „lamer” określali oni właśnie mieszkańców 
Warsztatu i okolicznych krajów. 
  W skład wrogiej armii wchodziło także wiele trolli. Nie tylko tych 
dużych i spasionych, ale także młode, które zwykle nie opuszczały swoich 
kryjówek w głębi kniei, a żywiły się wyłącznie burakami i małymi 
robakami. Te prymitywne stwory zaprzęgnięte zostały do machin 
oblężniczych, jak katapulty i tarany. Wydawało się to nadzwyczaj dziwne, 
ponieważ trolle zwykły polować na lamerów. Podobnie zresztą, jak na 
siebie nawzajem – nie gardziły bowiem nikim i niczym, co nadawało się do 
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zjedzenia. Teraz jednak wszyscy stali ramię w ramię, trolle obok lamerów, 
by wspólnie zaatakować to największe miasto cyberprzestrzeni po 
północnej stronie rzeki. 

  Bitwa rozpoczęła się od natarcia na frontową bramę. Olbrzymie 
trolle poganiane przez licznych lamerów pchały taran, którym chciano 
wyważyć wrota. Maszyny obronne natychmiast zareagowały zionąc 
ogniem w kierunku atakujących. Lamerzy rozpierzchli się na różne strony, 
ale wielu trollom nie udało się uciec przed płomieniami. Tymczasem jeden 
z lamerów przypuścił samobójczy atak na boczny mur nie zważając na 
spadający na niego z góry grad strzał. Udało mu się dobiec dostatecznie 
blisko, by niesiony przez niego ładunek wybuchowy, kiedy tylko 
eksplodował, zrobił sporej wielkości wyrwę w murze. Już po chwili 
wbiegło przez nią stado dobrze uzbrojonych lamerów, co doprowadziło do 
regularnej bitwy z wojskami królestwa. 
  Tymczasem mędrzec otrzymując na bieżąco raporty z pola bitwy i 
wydając rozkazy siedział spokojnie w swojej kryjówce. Wnet jedne z drzwi 
otworzyły się z wielkim hukiem, jak gdyby ktoś je kopnął z całej siły i 
wszedł przez nie tajemniczy osobnik podobny trochę do lamera, ale jednak 
jakiś dziwny z wyglądu. 
  — Jestem chakierrrrem. — powiedział przeciągle. — Mogiem wejść 
wszszszszędzie. 
  — Straż!!! — zakrzyknął mędrzec — Zabrać go! 
  Ci natychmiast pochwycili intruza i wyprowadzili go na zewnątrz, 
by zrzucić go z murów wprost na napierającą armię. 
  — Jak mogło do tego dojść?! — oburzał się mędrzec. Tymczasem 
klucznik, zbudzony krzykami nieśmiało przyznał się, że zapomniał 
zamknąć drzwi. Tym samym okazało się, że umiejętności włamywania się 
leżącego już dawno za murami intruza nie były aż takie duże, jak mogło się 
wcześniej wydawać. 
  Tymczasem dzielni rycerze radzili sobie jak mogli próbując 
odeprzeć atak. Kiedy przewaga wrogiej armii stawała się coraz większa, do 
akcji wkroczyło trzech młodych czarodziejów. Przynieśli ze sobą urnę z 
niezwykle potężnym proszkiem, którą przed wielką wyprawą 
przygotowali magowie wspólnie z rzeźnikami ze szczątków tych, którzy 
zostali ścięci przez nadwornego kata za niewybaczalne występki, gównie 
w karczmie na lub forum. Urna została otwarta, prochy porwał wiatr, a 
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magowie wspólnie wypowiedzieli zaklęcie, które rozpoczynało się 
słowami: 
  — LOL ROTFL LOOOOOL! 
  Już po chwili umysły większości spośród dzikich ludzi zostały 
poskromione i lamerzy zaczęli uciekać w popłochu. Widząc to, 
zdezorientowane trolle podążyły razem z nimi, zadeptując i tratując wielu 
z nich. 
  Atak został odparty. Dochodziło właśnie południe, a XML jasno 
świecił na nieboskłonie.  

  Mieszkańcom królestwa nie było jednak dane długo cieszyć się 
zwycięstwem. Już wkrótce na horyzoncie pojawiła się następna armia. 
Kiedy dostatecznie zbliżyła się do zamku, wszyscy bez trudu rozpoznali – 
byli to mugole (inaczej nieuświadomieni). Mugole zamieszkiwali puszczę 
okalającą z trzech stron Cyberprzestrzeń. Wyglądem różnili się znacznie od 
jej mieszkańców – byli przeciętnie szczuplejsi, ich oczy nie były czerwone, 
ale białe, a większość z nich nie garbiła się, tylko chodziła w pozycji 
całkowicie wyprostowanej.  
Nigdy wcześniej nie okazywali otwartej wrogości wobec mieszkańców 
Cyberprzestrzeni, choć od zawsze byli im niechętni, a dla 
nieuświadomionych kobiet jej mieszkańcy wydawali się mało atrakcyjni. 
Mimo tego każdy mieszkaniec królestwa, który chciał założyć rodzinę, w 
celu znalezienia partnerki musiał oswajać samice nieuświadomionych lub 
nawet lamerów, gdyż w Warsztacie praktycznie nie było kobiet. Choć 
droga dla nich zawsze była otwarta, niewiele z nich chciało zamieszkać w 
królestwie. Pozytywnym wyjątkiem była pewna kobieta, która nie tylko 
mieszkała w Warsztacie, ale nawet odwiedzała czasami karczmę, gdzie 
nazywano ją Tygryskiem. 
  Na czele armii stała właśnie kobieta. Nie była to jednak młoda, 
atrakcyjna osoba, ale stara babcia. Kiedy podeszła pod bramę, wyciągnęła 
łańcuszek z koralikami zakończony krzyżem, zaczęła wymachiwać swoją 
laską i odgrażać się w swoim języku, który dla mieszkańców 
Cyberprzestrzeni był częściowo niezrozumiały, gdyż był bardzo bogaty i 
posiadał wiele nieznanych im pojęć. Widząc ją, obrońcy początkowo 
zlekceważyli zagrożenie. Wkrótce jednak zrozumieli swój błąd, jak tylko 
przed szeregi wrogiej armii wystąpiło kilkudziesięciu potężnych mugoli 
różnych ras. 
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  Mugole bowiem, zależnie od części świata, jaką zamieszkiwali, 
dzielili się na wiele raz, które znacznie różniły się wyglądem, 
zachowaniem, zwyczajami i używanym językiem. Pośród napastników 
kilku było podobnych do trolli – mieli łyse głowy, a w rękach trzymali 
gładko wyciosane maczugi. Jeden z towarzyszy mędrca obserwującego 
wspólnie z nimi wszystko z góry, chcąc popisać się swoją wiedzą o 
dalekich krainach powiedział mu: 
  — Ci mieszkają w jaskini. 
  Obok nich stali także inni, podobni do nich łysi osobnicy w szatach 
w paski. Byli tam także osobnicy odziani w szmaty zasłaniające całe ciało z 
wyjątkiem twarzy, którzy palili ziele dodające im mocy (całe jego  pola 
porastały dzikie puszcze w dalekich krainach). Wreszcie, byli tam także 
rycerze mroku mający kontakty ze światem z podziemi, którzy nosili 
czarne zbroje, uzbrojeni byli w łańcuchy i różne inne metalowe 
przedmioty, a na szyjach zawieszone mieli krzyże podobne do tego 
dzierżonego przez babcię‐dowódcę, tylko dużo większe. Z boku oddziału 
wychyliło się też kilku mężczyzn z czerwonymi twarzami, których orężem 
były butelki.  

  — Jest ich za dużo. — zawyrokował dowodzący obroną frontowej 
bramy. — Mugole są odporni na magię. Wezwijcie posiłki! 
  Dwóch gońców natychmiast pobiegło, a ponieważ skierowali się w 
stronę karczmy, dowódcy zdawało się, że zbyt dosłownie zrozumieli słowo 
„posiłki”. Ci jednak doskonale wiedzieli, co robią. W karczmie, jak można 
się było spodziewać, zastali oni grupkę osób, których głównym zajęciem 
(mimo że byli mieszkańcami królestwa) było przesiadywanie w karczmie i 
degustowanie najmocniejszych trunków. Teraz potrzebna była ich 
niezwykła siła i zapalczywość w walce. Wezwani, bez namysłu pobiegli w 
stronę bramy, by pokonać wroga. 
  Kiedy wyszli na zewnątrz, zamiast strzał i ciosów dobiegł do nich 
donośny głos wielu gardeł, które oskarżały ich, a pośrednio cały Warsztat i 
wszystkich innych mieszkańców Cyberprzestrzeni. Dla mugoli nie było 
bowiem rozróżnienia pomiędzy ludźmi cywilizowanymi a lamerami, nie 
mówiąc już o mieszkańcach poszczególnych państw. 
  — Przyszliśmy tu za tamtymi, których przepędziliście. 
Pogoniliśmy ich! — mówili. — Siedzicie tylko w tych swoich murach! 
Zamiast wyjść… — tutaj padały różne określenia, prawdopodobnie nazwy 
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miejsc, które mugole odwiedzali w swoich krainach. Wiele też określeń 
padło na samych mieszkańców Cyberprzestrzeni, by wymienić tylko kilka 
używane przez poszczególne rasy, jak „mięczaki” czy „ach‐ta‐dzisiejsza‐
młodzież”. 
  Wysłani do walki mężowie, widząc przewagę liczebną i siłową 
wroga, wycofali się zatrzaskując za sobą bramę. Mugole wciąż oblegali 
zamek. W tej sytuacji dowodzący obroną grodu mędrzec przyjął nową 
taktykę. 
  — Pozamykać wszystkie bramy! — zakomenderował. — Będą 
sobie tak stali, aż im się odechce. Nam nigdzie się nie spieszy. Mamy tutaj 
wszystko, czego nam potrzeba. Nie musimy wychodzić z zamku. 
  Mijały godziny i pośród wrogich oddziałów faktycznie dało się 
zauważyć zaniepokojenie i znudzenie. Otoczenie nie sprzyjało ich 
komfortowi psychicznemu. Nieco inna atmosfera, inne niebo i przede 
wszystkim niewiele przyrody, tak gęsto porastającej ich macierzyste kraje 
szybko obniżały ich morale. Tak więc, kiedy XML miał się już ku 
zachodowi, zrezygnowani, wolnym krokiem odeszli, by wyruszyć w drogę 
powrotną do dalekich krajów, gdzie będą nadal spokojnie żyli i rozmnażali 
się pośród zieleni, nie znając magii i żyjąc w nieświadomości. 

  Tak zakończyła się Bitwa o Warsztat, największe spośród starć od 
czasu Wielkiego Podziału na świat podziemny i nadziemny. Zło zostało 
pokonane, Warsztat uratowany, a wszyscy mieszkańcy jego i całej 
Cyberprzestrzeni mogli dalej cieszyć się spokojem i wolnością. Uradowani 
ze zwycięstwa, ludzie powoli zaczynali rozchodzić się. Mędrzec chciał 
udać się do świątyni Cocoona, by złożyć ofiarę dziękczynną, ale po 
wydarzeniach poprzedzającej nocy nikt nie chciał za nim podążyć. 
Wszyscy woleli iść na tradycyjne nabożeństwa do synagogi C++ lub do 
meczetu Delphi. Wielu zapowiedziało też, że wkrótce wyruszy na 
pielgrzymkę do Katedry Delphi, by na mszy odprawianej przez samego 
ajatollaha maciejakinera osobiście podziękować bogini Delphi i przy okazji 
na własne oczy zobaczyć słynne akwarium z delfinami. 
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Rozdział 9. Z deszczu pod rynnę 

  KIERUJĄC SIĘ UMIEJĘTNOŚCIAMI NAWIGACYJNYMI RedThundeʹa i 
eMADeʹa, drużyna sprawnie posuwała się naprzód, wędrując przez Knieję 
Trolli. Ich nastroje, wywołane niedawnym widokiem wrogiej armii 
nacierającej na Królestwo, były jednak równie ponure jak ta część lasu, 
przez którą się właśnie przedzierali. A była to najstarsza, najgęstsza, 
najciemniejsza i najbardziej wysunięta na wschód odnoga Kniei Trolli. 
Wodzeni przez swych dwóch przewodników, kierowali się przeto także 
nieco na północ, także ostatecznie wylądowali na Czterostronnym 
Wzgórzu. 
  Stanowiło ono doskonały punkt orientacyjny, z którego rozciągał 
się wspaniały widok na wszystkie przyległe krainy. Patrząc na północ 
wyraźnie można było dostrzec Puszczę Nieuświadomionych, otaczającą 
swymi leśnymi ramionami większość cywilizowanego świata. Na 
wschodzie zaś widać już było błękit bezkresnego Oceanu Google, który 
swymi wodami opływał całą znaną i nieznaną część ziemi. Bliżej Wzgórza 
sytuowały się natomiast cztery nieprzyjazne krainy, będące solą w oku 
wszystkich rozwiniętych państw, leżących nad Koduiną. 
  Kierując zatem wzrok na północy zachód, możliwe było 
dostrzeżenie Doliny Clicków, której mieszkańcy świadomie i z 
premedytacją odrzucali sztukę programowania. Kraina na południowym 
zachodzie to z kolei Knieja Trolli, którą nasi bohaterowie szczęśliwie 
zdołali przebyć, nie doznając większego uszczerbku na zdrowiu ani strat 
moralnych. Musieli jednak brnąć dalej przez wrogie rejony i tu pojawiała 
się konieczność dokonania wyboru. Mogli bowiem zboczyć na południe, 
ryzykując spotkanie ze złośliwymi i zadufanymi w sobie (zupełnie zresztą 
niesłusznie) mieszkańcami Bagien Chakierów, lub też udać się na północny 
wschód i dotrzeć do niezgłębionego Lasu Lamerów, niemal tak samo 
ciemnego, jak jego prymitywni mieszkańcy. 
  I to właśnie uczynili. Zeszli bowiem ze Wzgórza po przeciwległym 
zboczu niż to, po którym nań się wspięli. Było ono bardziej strome i prawie 
całkiem nieporośnięte roślinnością, a gdzieniegdzie wystawały nawet 
nagie skały, tworząc niekiedy trudne do przebycia szczeliny. Przedzieranie 
się przez nie zabierało im sporo czasu, więc mimo że wyruszyli o świcie z 
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obozowiska, położonego niedaleko wzgórza, to po wejściu na nie, a 
następnie zejściu do jego podnóża stwierdzili z niesmakiem, iż poświęcili 
na to ładnych kilka godzin, a słońce dawno już minęło punkt górowania. 
  Mimo tego zdecydowali się na zrobienie postoju. Schodzenie ze 
wzgórza, a właściwe góry, gdyż miało ono najmniej pięćset metrów 
wysokości, okazało się chyba bardziej męczące niż nawet walka z wielkim 
trollem. Prawdopodobnie również odległość od rodzinnego Warsztatu, 
zwiększająca się z każdym postawionym krokiem, i bliskość 
barbarzyńskich istot osłabiała wytrzymałość i zdolności członków 
drużyny. Najgorzej radził sobie oczywiście Dzon, który przerwę na 
odpoczynek powitał z największą radością i prawie w całości poświęcił ją 
na rozcieranie obolałych odcisków na stopach. Inni wszak również 
korzystali z okazji i starali się nabrać sił przed dalszą wędrówką, co 
zazwyczaj oznaczało sięgnięcie do zapasów jedzenia, które mieli ze sobą. 
W ten oto sposób przerwa w marszu stała się więc przerwą na obiad 
(przeciw czemu nikt specjalnie nie protestował), a to wymagało rozpalenia 
ogniska i ugotowania jakiegoś solidnego posiłku. 
  Wysłano zatem gemGrega i MadMaxa po wodę do gotowania, zaś 
RedThunde i maciejkiner zajęli się zbieraniem drewna na opał. To drugie 
zadanie było znacznie prostsze, gdyż docierający często aż tutaj wiatr znad 
oceanu często łamał gałęzie, rozrzucając je wszędzie. Już więc po kilku 
minutach usypano wystarczający stos patyków, liści, igieł i innych leśnych 
odpadków, gotowy do natychmiastowego rozpalenia ogniska. 
  Piątka bohaterów musiała aczkolwiek zaczekać na dwójkę 
wyprawioną wcześniej z misją odnalezienia i przyniesienia wody. 
Czekanie to przedłużało się: z pięciu do dziesięciu minut, potem do 
kwadransa, wreszcie do pół godziny… Jeżeli dodatkowo weźmie się pod 
uwagę, iż wyostrzony słuch eMADe posłyszał nurt strumienia w 
odległości co najwyżej kilkuset metrów od miejsca postoju, to słusznie 
można było zacząć się niepokoić o swych towarzyszy. 
  — Strasznie długo taszczą tę wodę — stwierdził Mike, 
podenerwowany nieobecnością przyjaciół. 
  — To rzeczywiście niezwyczajne — odparł eMADe — Powinni już 
dawno wrócić, ba, w zasadzie to powinniśmy już gasić ognisko i ruszać w 
dalszą drogę! 
  — Zgadzam się — wtrącił RedThunde — Myślę, że musimy to 
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sprawdzić. 
  Wszyscy zgodzili się z nim i pospieszyli w kierunku owego 
strumienia, zabierając ze sobą wszystkie bagaże. Nawet z takim 
obciążeniem dotarli do celu w przeciągu zaledwie kilku minut. Tam ujrzeli 
bystry potok, wypływający z wnętrza Czterostronnego Wzgórza i wartko 
zakręcający wgłąb Lasu. Wodę miał całkowicie przejrzystą i klarowną, a 
Mike podszedł do niego chcąc przekonać się, czy jest również 
orzeźwiająca. Nachyliwszy się jednak nad płytkim korytem cieku 
dostrzegł, że to, co z początku zdawało mu się szarym kamieniem, było w 
istocie wiadrem, w którym gemGreg i MadMax mieli dostarczyć wodę z 
powrotem do obozowiska. A zatem było tu owo wiadro, ale jego 
właściciele przepadli. 
  — Nie ma ich! — zakrzyknął Mike i choć pozornie nie przekazał 
tym okrzykiem żadnej nowej informacji, to pozostali natychmiast 
zorientowali się w sytuacji, gdy zaprezentował im swoje znalezisko. 
Obejrzeli je dokładniej, niż na to zasługiwało, a eMADe zapytał: 
  — Dokąd oni mogli pójść? I dlaczego? — nie oczekiwał wcale 
odpowiedzi. 
Ale odpowiedź nadeszła: 
  — Zabraliśmy ich tam, gdzie zaraz i was zabierzemy! — odezwał 
się nieznośny, piskliwy głos. Natychmiast rozejrzeli się wokół i na 
okolicznych drzewach ujrzeli przynajmniej kilkunastu małych ludzi, 
maskujących się liśćmi i ziemią. Trzymali oni włócznie dwa razy dłuższe 
od siebie, niektórzy posługiwali się także łukami. Drużyna od razu zdała 
sobie sprawę, iż są to lamerzy, i stanęła w pozycji obronnej, szykując się do 
ataku. 
  Jednak wtedy agresorzy jak na komendę wycelowali w nich swą 
broń, a ów piskliwy głos rzekł: 
  — Spróbujcie tylko ruszyć się, a natychmiast zakończycie swój 
marny żywot! 
  Niestety nie kłamał: sytuacja była rzeczywiście krytyczna. Łucznicy 
mogli z miejsca zabić co najmniej dwóch członków drużyny, a włócznicy 
dotkliwie raniliby pozostałych, gdyby doszło do walki. Nawet najlepszy 
mag miałby tu ogromne trudności z jednoczesnym unikaniem ciosów i 
wyprowadzeniem ofensywnego zaklęcia w zaledwie ułamku sekundy. 
Zdawali sobie z tego sprawę, więc Mike odkrzyknął: 
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  — Co chcecie z nami zrobić?… 
  Głos zaśmiał się wpierw złowieszczo, a potem odparł: 
  — Pójdziecie z nami, tak jak ci dwaj!… Wódz będzie zadowolony, 
że zatrzymaliśmy pościg w całości — właściciel głosu zeskoczył wówczas z 
korony jednego z drzew, która go dotąd całkowicie ukrywała, i 
poprowadził swój oddział oraz jeńców według nurtu strumyka w dół. 
Drużynę natychmiast otoczono kordonem włóczni, gotowych w każdej 
chwili do ataku. Ucieczka z tego kręgu była w zasadzie niemożliwa, zatem 
bohaterowie musieli przynajmniej na razie pogodzić się z faktem pojmania. 
Wolno posuwali się więc naprzód, często popędzani przez swych 
szalbierzy. 

  Z nieba zasnutego chmurami począł padać drobny deszcz, gdy 
dotarli do celu wymuszonego marszu. Weszli teraz do niewielkiej wioski z 
różnokolorowymi namiotami, której mieszkańcy przypatrywali im się z 
nieukrywaną pogardą i byli bardzo zadowoleni, widząc ich w niewoli. 
Wielu chichotało, śmiało się na głos i wytykało ich palcami. 
  — Okropność — wzdrygnął się maciejkiner, ale pozostali nie 
odpowiedzieli mu, tylko patrzyli zasępieni w błoto, po którym stąpali. 
  Na koniec dotarli wreszcie do placu przez kilkumetrową 
drewnianą wieżą, pokrytą rzeźbami i częściowo pomalowaną. Na jej 
szczycie został umiejscowiony okrągły przedmiot, zakryty czarną tkaniną. 
Nieopodal tej dziwnej konstrukcji, na krześle zrobionym z drewnianych 
patyków wiązanych trzciną, siedział, jak się zdawało, wódz całej wioski. 
Ubrany był w strój z liści, a na głowie pysznił się duży pióropusz, w który 
wetknięte były białe pióra o czerwonych końcówkach. 
  Gdy drużynę zaprowadzono przed jego oblicze, pojaśniało ono 
złowrogą satysfakcją, a oczy poczęły świdrować podłym spojrzeniem 
twarze bohaterów. Ci jednak nie odezwali się ani słowem, zaś ich 
„gospodarz” przemówił z szyderstwem: 
  — Co was sprowadza w nasze skromne progi?… Macie jakiś 
interes?… Pytanie? Problem? Ha ha! — zaśmiał się głośno, po czym 
kontynuował — Hmm, niech zgadnę: przyszliście odzyskać swój skarb, 
swój klejnot, który ochrania was i wasze plugawe królestwo! Używacie go, 
aby przepędzać nas i naszych pobratymców, którzy mają takie same prawa 
do magii i jej wytworów jak my! — w jego obliczu widoczna była 
narastająca wściekłość — Odstraszacie nas, wypędzacie, nie dajecie dojść 
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do słowa, wyganiacie, nie odpowiadacie! I to ma być ta kwitnąca 
cywilizacja, która odgradza się od mieszkańców innych krain?! Która nie 
dopuszcza ich do udziału w waszej magii i jej tworach?! Odpowiedzcie!! — 
wstał wtedy i obrzucił całą drużynę spojrzeniem pełnym wzgardy. 
  Oni zaś nie mogli już dłużej tego słuchać. Dzon zebrał się na 
odwagę i odkrzyknął ze złością: 
  — A któż wam tego odmawia?!! Kto?!!! — odetchnął, po czym 
mówił dalej — Nasze biblioteki i szkoły są otwarte dla wszystkich 
chętnych, którzy zechcą poświęcić swój czas i włożyć trochę wysiłku w 
studiowanie magii! Prawie nieskończona skarbnica informacji i mądrości 
czeka tylko na was, byście chcieli z niej korzystać!… Ale nie, wy nie 
chcecie! Nie macie za grosz determinacji ani woli do nauki! Wolicie co 
najwyżej zasypywać gradem śmiesznych i denerwujących pytań tych, 
którzy wcale nie mają ochoty wam odpowiadać, a gardzicie dziełami tych, 
którzy nawet chcą was czegoś nauczyć!… Więcej: chcielibyście, abyśmy za 
was układali zaklęcia, za was szukali w nich usterek, za was 
wypróbowywali ich skuteczność i za was ją poprawiali! To tak 
niedorzeczne i bezczelne, że aż mnie mdli na samą myśl o tym! Tfu! — 
splunął na ziemię, po czym kontynuował — Ale i to nie wszystko: 
wreszcie, z tymi wszystkimi przywarami nadal uważacie się za lepszych 
od nas, inteligentniejszych, pojętniejszych i znających się na rzeczy 
znacznie bardziej niż my! Doprawdy! Tfu! — splunął kolejny raz — To już 
zaprawdę nieopisana wręcz bezczelność!… Wasza pycha jest większa, niż 
nawet ten ocean, który obmywa lądy, a głupota nieskończona jak niebo 
nad nami!… Tfu! — splunął na zakończenie, po czym umilkł wyczerpany. 
  Wódz siedział na swym tronie, niewiarygodnie wręcz wściekły na 
całą drużynę i, z trudem tłumiąc ten gniew, wycedził tylko: 
  — Zabrać ich i związać solidnie! 
  Słudzy jego tak właśnie uczynili, a nasza piątka bohaterów po 
chwili dołączyła do porwanej wcześniej dwójki. Ze skrępowanymi rękami 
siedzieli teraz w błocie, obmywani przez coraz intensywniejsze potoki 
deszczu. 

  Kiedy słońce XML zdawało się już chylić ku zachodowi (o czym 
trudno było orzec, gdyż niebo cały czas pozostawało zasnute chmurami, z 
którym lał się deszcz), niedaleko zmarzniętych i przemoczonych 
warsztatowiczów zaczął zbierać się coraz większy tłum mieszkańców 
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wioski. W ich ekscytacji i radości było coś nieprzyjaznego, co kazało 
naszym bohaterów odwracać się od nich twarzami. 
  Po chwili z namiotu wyszedł także sam wódz i stanął przy swym 
tronie. Nie odezwał się na razie, ale ruchem ręki wskazał na szczyt 
ustawionego obok totemu. Jeden z poddanych wspiął się tam, zdjął okrągłe 
zawiniątko ze szczytu wieży i położył je na ustawionym podeście — na 
wprost wodza i oczu członków drużyny. Wtedy też przywódca rzekł: 
  — Drodzy poddani i bracia! Dzisiaj nadszedł wielki dzień, który 
zapamiętają wszyscy nasi potomni! Dzień tak niezwykły, tak 
niecodzienny… — mówił tak przez jakiś czas, wsłuchując się chyba we 
własne słowa i niezwracając najmniejszej uwagi na wszystkich obecnych. 
Ci w większości także byli zasłuchani w wypowiadane wtedy słowa. 
Jednak nie dotyczyło to wszystkich. 
  — Psst! — szepnął cicho Mike do eMADe, a potem szybko dodał — 
Nie odwracaj się do mnie, pochyl tylko głowę, jeżeli mnie słyszysz. 
  eMADe uczynił to, zatem Mike mówił dalej szeptem: 
  — W prawej kieszeni mam schowany nóż, który ukryłem, gdy nas 
przeszukiwali. Sam go nie sięgnę, ale ty mógłbyś spróbować dobyć go 
swoją magią… Podaj mi go, jeśli możesz! 
  eMADe nic nie odpowiedział, tylko rozejrzał się wokoło, wodząc 
wzrokiem po strażnikach, zebranych wokół i samym wodzu wioski. Nikt 
jednak nie zwracał na nich najmniejszej uwagi, a herszt nadal prawił o 
wspaniałości dzisiejszego dnia, który miał odmienić życie jego 
współplemieńców. Wykorzystując to, mag skoncentrował swe siły i 
pomalutku wydobył nóż z kieszeni Mikeʹa, a gdy był już w całości 
widoczny, błyskawicznie przekazał go do rąk przyjaciela. Ten chwycił go 
mocno i począł rozcinać więzy, krępujące mu dłonie. Rozmokły już one 
pod wpływem deszczu, a poza tym były zrobione raczej nieudolnie, zatem 
po kilku sekundach łatwo puściły. Mike zadbał jednak, by nadal wyglądać 
na związanego, a następnie podał nóż eMADeʹowi. Ten przekazał go 
kolejnemu przyjacielowi, aż po kilku minutach wszyscy byli w zasadzie 
wolni. Na szczęście wiedzieli o tym tylko oni sami i postanowili zachować 
tę tajemnicę jeszcze przez jakiś czas, czekając na dogodny moment. 
  Tymczasem wódz mówił dalej: 
  — …Wszystko to stanie się za chwilę. Od szczęśliwości dla nas i 
upodlenia dla nierozumiejących nas, „cywilizowanych” istot oddziela 
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wszystkich jeszcze tylko jedna drobna formalność — wskazał teraz na kulę, 
leżącą przed nim — Ta kula, Kryształowa Kula R.T.F.M., została kilka dni 
temu wykradziona z Warsztatu przez naszych czterech dzielnych ludzi! 
Brawa dla nich! 
  Wśród burzy oklasków nasi bohaterowie mogli chwilę 
porozmawiać: 
  — Wiedziałem! — szepnął Mike — Oto i nasza zguba!… 
Szubrawcy! 
  — Jest zakryta, bo jej światło byłoby dla nich zabójcze — odparł 
Dzon. 
  — Odzyskamy ją! — krzyknął cicho MadMax. 
  Wtedy oklaski i wiwaty skończyły się, a przemowa trwała dalej: 
  — Przy okazji zniszczyli oni jeszcze forum Warsztatu, na którym 
doznaliśmy tylu upokorzeń. Tego dokonali za pomocą wspaniałej Machiny 
Destrukcyjnej, skonstruowanej przez naszych przyjaciół z Bagien — dla 
nich również proszę o oklaski! 
  — Na mój znak — odezwał się znowu Mike, korzystając z okazji — 
powalicie strażników i postaracie się unieszkodliwić resztę. Ja zajmę się 
Kulą. 
  Więcej nie zdążył powiedzieć, bo znowu wódz począł mówić: 
  — Najlepsze jednak dopiero przed nami. Oto na waszych oczach 
zniszczymy tę Kulę, przez którą tyle wycierpieliśmy! Bez niej Warsztat 
będzie słaby i bezbronny, wystawiony na pastwę naszych doskonałych 
wojowników! Wreszcie ugnie się przed naszą potęgą! Ha ha ha! — śmiejąc 
się, patrzył z wyższością na jeńców, a w tym czasie do podestu z Kulą 
podszedł ogromny troll, dzierżący olbrzymi, żelazny młot. 
  — Pod tym młotem skruszeje zaraz powód naszych nieszczęść — 
tu troll podniósł młot do góry — a na własne oczy zobaczy to ta siódemka, 
która ośmieliła się przyjść z misją odzyskania kuli!… Nie powiodło wam 
się! Za chwilę dokona się to, czego zaplanowaliśmy… a wy to zobaczycie! 
Wy! Wy… LAMERZY! 
  — TERAZ!!! — ryknął Mike i skoczył do Kryształowej Kuli, łapiąc 
ją i porywając tuż przed uderzeniem arcyciężkiego młota. Czarownicy z 
drużyny natychmiast unieszkodliwili pilnujących strażników i zaczęli 
odpierać ataki reszty zaskoczonej, ale też i wściekłej tłuszczy. 
  Gdyby jednak bitwa rozwinęła się, wtedy drużyna miałaby nikłe 



 50

szanse na zwycięstwo. Ale mieli przecież swą najpotężniejszą broń; Mike 
stanął więc na podwyższeniu, które miało stać się miejscem końca Kuli (i 
być może Warsztatu), uniósł zawiniątko w górę i odsłonił je. Cudownie 
piękny blask Kryształowej Kuli R.T.F.M. wypełnił przestrzeń wokół nich i 
zalał całą okolicę. W tym blasku bohaterska siódemka natychmiast 
odzyskała pełnię sił i była gotowa do najdłuższej nawet bitwy. To jednak 
nie było nawet konieczne: blask Kuli rozpraszał bowiem niczym cienie 
wszystkich nieprzyjaciół, którzy im zagrażali. Totem, na którym niedawno 
była umiejscowiona kula, zawalił się z łoskotem, a tron wodza rozsypał się 
na proch. Szkielety namiotów mieszkańców wioski ugięły się nagle pod 
przykrywającymi ich płachtami i połamały się. W ziemi pojawiały się 
szczeliny, które wkrótce pochłonęły wielkiego trolla, który miał być 
wykonawcą wyroku oraz jego ciężki oręż. To samo działo się także z 
resztkami nieprzyjacielskiej wioski. 
  — Chodźmy już stąd! — krzyknął Mike. Przeskoczyli więc nad 
kilkoma szczelinami, ominęli walące się zabudowania i nie patrząc w tył co 
sił pobiegli przed siebie. 
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Rozdział 10. Niebotyczna Góra 

  GALOPUJĄC Z WIATREM, król Goliatus, kapłan g[R]eK oraz mag 
Regedit opuścili szybko krainę czcicieli Linuxa i niepostrzeżenie weszli na 
teren Windowsowców. Poznali to po wyraźnie przerzedzonym lesie, który 
w niedługo potem płynnie przeszedł w trawiastą i pagórkowatą równinę. 
Była ona pokryta świeżymi, jasnozielonymi źdźbłami trawy, 
wczesnowiosennymi kwiatami, a gdzieniegdzie krzewami i pojedynczymi, 
niewysokimi drzewami. Poza tym jednak pokrywała ją pustka, nad którą 
rozpościerało się błękitne, choć nieco zachmurzone niebo i którą na wskroś 
przecinała drogą. Nią właśnie zdążali, poganiając co jakiś czas swoje 
antylopy. Goliatus pędził środkiem orszaku, a po swojej lewej i prawej 
stronie miał zastępcę i kapłana Cocoona. 
  — Ta droga prowadzi do miasta wyznawców Windows, do 
Redmount! — powiedział głośno król, zwalniając nieco bieg rumaka — 
Będziemy na razie jechać nią, ale wypatrujcie uważnie naszego celu, czyli 
Niebotycznej Góry! Powinna za parę godzin zamajaczyć na południowym 
wschodzie, gdzieś na godzinie dziesiątej. Nie możemy jej przegapić! 
  — Spokojnie — odparł g[R]eK — Mamy oczy dookoła głowy, a 
poza tym Cocoon nam sprzyja! — tu pokazał palcem niebo nad nimi — Z 
pewnością dotrzemy do celu prędzej, niż nam się zdaje! 
  — Oby rzeczywiście tak było! — odkrzyknął Regedit, który został 
nieco z tyłu, lecz teraz przyspieszył nieco cwału i wkrótce wyprzedził 
resztę. Oni zaś chyżo pognali za nim. 
  Jechali tak przez mniej więcej dwie godziny, a gdy słońce XML 
wyraźnie przygotowywało się, by w południe zaświecić wyjątkowym 
blaskiem, zdecydowali się na postój. W pewnej odległości od gościńca 
zauważyli bowiem niewielkie jeziorko, przy którym mogliby napoić swe 
zwierzęta i zjeść niewielki, przedpołudniowy posiłek. Tak też uczynili; z 
ich miejsca możliwe było już dostrzeżenie zabudowań wielkiego miasta, 
jednak nic nie wskazywało na względną bliskość Góry. 
  — Droga niedługo zakręci ostro na zachód — rzekł Goliatus, jakby 
w odpowiedzi na te niewypowiedziane wątpliwości — więc chyba już 
teraz musimy z niej zjechać i kierować się bardziej na wschód. Inaczej 
możemy zostawić nasz cel z prawej i konieczne będzie nadłożenie trasy… 
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  Pozostałych uczestników wyprawy trochę zaniepokoiły zrazu te 
słowa, ale zanim zdążyli wyrzec cokolwiek, król pokazał im mapę, z której 
całkiem jasno wynikało, że odpowiedni zwrot w aktualnym miejscu 
sprawi, iż zgodnie z zamierzeniami dotrą do celu w kilka godzin po 
górowaniu słońca. Regedit i g[R]eK uznali się zatem za przekonanych i 
natychmiast cała trójka dosiadła swych wierzchowców, by w tym 
momencie skręcić z drogi i pognać rączo przez zielone wzgórza. 

  Jakiś czas potem XML minął swój najwyższy punkt na niebie, a 
pogoda zaczęła się zmieniać. Z każdą chwilą i każdym krokiem niebo 
zachmurzało się coraz bardziej, a gęstniejące chmury rzucały cień na 
urokliwe krainy. W oddali widać było ulewę, a Regeditowi niekiedy 
zdawało się, iż widzi także błyski piorunów. 
  Wkrótce deszcz dotarł także i do nich, ale nie padał zbyt 
intensywnie i dlatego nie przeszkadzał w podróży. W zamian dostrzegli za 
to niewyraźne, lecz przybliżające się stopniowo zarysy górskich szczytów i 
grani. Wyglądały szaro i posępnie, a zarazem wyniośle i majestatycznie — 
niczym tytani śpiący na łożu z kwiatów i traw. Nasi bohaterowie nie mieli 
więc wątpliwości, że zbliżają się do Gór Rzeźników. 
  — Świetnie — wyrzekł g[R]eK, który pierwszy zauważył rozmyte 
kształty na horyzoncie — Oto i nasze Góry! Teraz trzeba tylko znaleźć tę 
właściwą, no i się na nią wspiąć! 
  To była oczywiście prawda. Jednakowoż znalezienie Niebotycznej 
Góry w sytuacji, gdy łańcuch szczytów rozciąga się w całym polu widzenia 
i częściowo niknie za widnokręgiem, a niebo jest szczelnie zasnute 
chmurami, nie wygląda na łatwe zadanie. Na szczęście jednak na słowa 
g[R]eKa Goliatus zaśmiał się wesoło i powiedział: 
  — Na wspinaczkę będzie jeszcze czas, ale znalezienie właściwego 
szczytu to drobiazg! Jest on najbardziej wysunięty na zachód, zatem 
musimy po prostu podążać wzdłuż Gór i z pewnością dotrzemy do niego! 
  — Rzeczywiście! — odkrzyknął Regedit — Jedźmy więc! 
  Pomknęli tedy bardziej na zachód, zostawiając groźne skały po 
swej lewej stronie. Droga stała się teraz bardziej urozmaicona, obfitująca 
we wzniesienia i doliny. Czasem nawet musieli przeskakiwać ponad 
niezbyt szerokimi pęknięciami w gruncie, co sugerowało, że nierzadko 
zdarzają się tutaj trzęsienia ziemi. Wierzchowce radziły sobie jednak 
bardzo dobrze, a wszystko co mówił o nich arcykapłan GNU, zdawało się 
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być prawdą. 
  Nie mieli zatem większych kłopotów z pokonywaniem kolejnych 
odcinków trasy, ale nie oznaczało to wcale, że nie natrafiają w drodze na 
inne, nieprzewidziane trudności… 
  — Hej! Spójrzcie! — zakrzyknął g[R]eK, który najwidoczniej miał z 
całej trójki najlepszy wzrok (zapewne trenowany na wypatrywaniu zmian 
na powierzchni księżyca Cocoona). Wskazał on teraz palcem na niewielki 
czarny punkt, niecały kilometr przed nimi. Znajdował się on dosyć blisko 
gór, jednak niewątpliwie leżał na ich trasie. 
  — To chyba kamień — odparł Regedit — Duży, czarny głaz… 
Może są tu też wulkany? — spytał retorycznie. 
  — Kamień?… — Goliatus miał jednak pewne wątpliwości — Ma 
trochę dziwny kolor i zdaje się błyszczeć… Hej!!! On się poruszył! 
  — T—tak… O nie! — krzyknął g[R]eK, kiedy „kamień” nie tylko 
poruszył się, ale też wstał, stanął na tylnich odnóżach i stał się 
przynajmniej dwa razy większy niż na początku. Był teraz tuż przed nimi, 
w odległości kilkudziesięciu metrów, zaś sam mierzył przynajmniej 
kilkanaście. 
  — To BUG!!! — wrzasnął Regedit — Wielki, okropny czarny robal! 
To na pewno rohatyniec erroróg!… 
  Insekt odwrócił się teraz do nich frontem i mogli zauważyć, że jest 
cały pokryty lśniącym, czarnym pancerzem. Kształtem przypominał zaś 
przerośniętego chrabąszcza z długim wyroślem na głowie. Wyglądał 
przerażająco i w istotnie był niebezpieczny ze względu na swą wielką siłę i 
szybkość. Posiadał też nieprzyjemny zestaw ostrych zębów. 
  Jeźdźcy nie stracili jednak zimnej krwi na widok bestii, zaś g[R]eK 
wrzasnął: 
  — Za mną! Na prawo!… 
  Na te słowa pozostali pognali za nim automatycznie, a po 
mgnieniu oka od grupy odłączył się Goliatus. Przemknął on przed samym 
nosem potwora i zwrócił na siebie jego uwagę. Wtem Regedit zeskoczył ze 
swej antylopy, stanął pewnie na ziemi i wbił w nią swą czarodziejską laskę, 
mamrocząc tajemne zaklęcie. W magiczny sposób pojawiło się pęknięcie w 
ziemi, które natychmiast rozszerzyło się w sporą szczelinę. Zanim bug 
zdążył się zorientować, pochłonęła go w całości i nikt już więcej nie słyszał 
o tym groźnym potworze. 
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  — Genialnie! — krzyknęli jednocześnie Goliatus i g[R]eK, gdy 
dołączyli się do Regedita. Ten nie mógł przez chwilę złapać tchu, ale 
szybko wróciły mu siły. Powiedział potem tylko: „Ruszajmy w drogę!” i 
pomknął galopem na swym rumaku. Jego zaskoczeni towarzysze szybko 
jednak zrównali się z nim, więc dalej razem zdążali do celu, który był już 
bardzo blisko. 

  Po około godzinie jazdy dotarli do podnóża Niebotycznej Góry. 
Był to w istocie ogromny szczyt, który w większej części niknął w 
chmurach. Jego zbocza były dość strome, jednak możliwe do wspinaczki 
nawet dla nie niedoświadczonych alpinistów. Tu i ówdzie wyrastały półki 
skalne, czasami porośnięte skąpą roślinnością. 
  — A więc jesteśmy — rzekł Regedit na powitanie ogromnego 
szczytu i uważnie zlustrował jego widoczną część — Miejsce to faktycznie 
zasługuje na swoją nazwę. Wspięcie się na górę nie będzie chyba trudne, 
ale z pewnością musimy zostawić tu antylopy. 
  — Zostawimy je, a one pójdą sobie i z powrotem będziemy 
zasuwać na piechotę! — powiedział z niesmakiem Goliatus. 
  — Mam nadzieję, że nie — odrzekł Regedit i popatrzył na 
zwierzęta, jakby oczekując od nich odpowiedzi: „Na pewno będziemy tu, 
gdy wrócicie!”. One jednak patrzyły w inną stroną albo skubały niewielkie, 
rzadkie kępy trawy. 
  Kwestia powrotu pozostawała więc otwarta, bo na razie musieli 
jeszcze wejść na Górę. Wspinanie się po jej skałach nie byłoby dla nich 
bardzo trudne, a ponieważ mieli jeszcze do dyspozycji magię (głównie w 
osobie Regedita), dotarcie ponad podstawę niskich chmur deszczowych 
zajęło nim tylko niecałą godzinę. Kiedy zaś znowu ujrzeli błękitne, czyste 
niebo nad sobą poczuli natychmiastowy przypływ sił i ochotę do dalszej 
drogi. Mieli wówczas za sobą mniej więcej jedną trzecią trasy na szczyt. 
  Na tej wysokości powietrze było rześkie i świeże, panował lekki, 
lecz przyjemny chłód, który orzeźwiająco zachęcał do dalszego marszu. Po 
kilkudziesięciu minutach stwierdzili jednak, że jest już zwyczajnie zimno; 
co gorsza, nie pomyśleli o tym, gdy wyruszali z Warsztatu i zabrali jedynie 
lekkie odzienie. Kolejne kroki stawiali więc teraz szczękając od czasu do 
czasu zębami i chuchając na zziębnięte ręce. Niewiele pomogły tu nawet 
ogniste zaklęcia Regedita. Ostatnie kilkaset metrów trasy było nawet 
pokryte zwietrzałym śniegiem, który zalegał na północnym stoku góry. 
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  Nie dziwi więc, że chociaż dotarli na szczyt w porze obiadowej, to 
mroźna pogoda skutecznie odbierała im apetyt. Prawie zapomnieli też o 
swoim zadaniu, jednak widok pustego, ośnieżonego wierzchołka Góry 
przypomniał im od razu o tym, po co tu przybyli. 
  — No d–d–dobrze… D–dotarliśmy na szczyt… Ale co t–t–teraz?! 
— zapytał głośno Regedit, rozglądając się po lodowym pustkowiu i 
kierując potem pytający wzrok na Goliatusa. Ten odchrząknął znacząco, 
także rozejrzał się wokoło, a następnie skupił swój wzrok na niewielkim, 
kamiennym cokole umieszczonym dokładnie pośrodku szczytu. Pochylił 
się nad nim, przyjrzał przez chwilę, a następnie wyjął z wewnętrznej 
kieszeni płaszcza swój królewski diadem (gdyż nosił go tylko podczas 
audiencji w pałacu, a już na pewno nie wkładał na głowę w podróży), 
położył na tym podwyższeniu i cofnął się o kilka kroków. 
  Wtedy na brylant w diademie padły promienie słońca i błysnął on 
oślepiająco, rozświetlając również lśniącą powierzchnię śniegu. Niebo stałe 
się białe od tej jasności, jak również wszystkie otaczające ich skały i 
kamienie. Wkrótce nie widzieli już niczego poza tą bielą i nie potrafili 
określić, gdzie są i jak się tam znaleźli. 

  — g[R]eK! Goliatus! 
  — Regedit! 
  — Goliatus! Gdzie jesteście? 
  — Najpierw sam chciałbym to wiedzieć… 
  A byli wówczas wszędzie i nigdzie. Tak naprawdę nie widzieli 
niczego, niczego nie słyszeli i nic nie czuli. Ale rozmawiali ze sobą, słyszeli 
się nawzajem i chyba też widzieli otaczającą ich, nieskazitelną biel — i 
tylko tą biel. Gdyby jednak ktoś zapytał ich, czy faktycznie widzą, to co 
widzą, słyszą to, co słyszą i znajdują się tam, gdzie wydaje im się, że są, 
mieliby tyle samo powodów, by to potwierdzić lub zaprzeczyć… Nie czuli 
aczkolwiek zimna, które wcześniej było tak przenikliwe, ani też ciepła, ani 
swych ciał, ani nawet powietrza, do którego byli przyzwyczajeni, ani 
żadnego zapachu, smaku, dźwięku czy obrazu. 
  Nie starczyło im wszakże czasu, aby zastanowić się nad swym 
aktualnym stanem umysłu i ciała, bo oto posłyszeli (jeżeli rzeczywiście 
wówczas słyszeli) głos, dochodzący zewsząd i przenikający przestrzeń: 
  — Kim jesteście, śmiertelnicy, i co przywiodło was do Bogów?… 
  Chcieli rozejrzeć się w poszukiwaniu właściciela tego głosu, ale nie 
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mogli i nie widzieli niczego — nawet siebie i swoich towarzyszy. Goliatus 
jednak odpowiedział: 
  — J–jestem władcą Królestwa Warsztatu i nazywam się Goliatus… 
Przybyłem razem z moimi dwoma towarzyszami, Regeditem i g[R]eKiem, 
do siedziby Bogów Backupu z prośbą od swojego ludu… 
  — Król?… — przerwał głos — Jesteś królem?… A zatem masz 
prawo dostąpić tego zaszczytu. Bogowie wysłuchają cię! Mów! 
  Goliatus zmieszał się nieco na te słowa, lecz po chwili zebrał się na 
odwagę i rzekł: 
  — A więc… Nasze forum, skarbnica wiedzy i mądrości, zostało 
zniszczone przez wrogie nam siły… Straciliśmy dorobek wielu pokoleń, 
bez którego nie ma dla nas przyszłości!… Ale wiemy, że Bogowie 
posiadają wszelką mądrość i potrafiliby przywrócić nam to bogactwo, 
które utraciliśmy! Prosimy więc… nie, błagamy!… Błagamy o 
przywrócenie naszemu królestwu forum, biblioteki i zawartej w nich 
wiedzy! Okażcie łaskę, o Bogowie!! 
  Ostatnie słowa przebrzmiewały niewiarygodnie długo w całej tej 
nieskończonej przestrzeni, a potem zapadła całkowita cisza. Cisza tak 
niesamowita, że nieomal byłą ją słychać, jak rozdziera próżnię. Cisza, która 
pewnie trwała mgnienie oka, ale zdawała się dłuższa niż wieczność. Cisza, 
która porusza śmiertelne i boskie umysły. 
  Wreszcie jednak nadeszła odpowiedź: 
  — Przybywacie ze śmiertelnego świata do dziedziny 
nieśmiertelnych… Chcecie, abyśmy uczynili zadość waszej prośbie… A 
zatem słuchajcie! — tutaj nastąpiła pauza, a potem głos kontynuował — 
Los Królestwa Warsztatu to otwarta księga, z której możecie poznać jego 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Są w niej zakończone, rozpoczęte i 
nienapisane rozdziały, opowieści spisane od początku do końca i 
niedokończone historie, czekające na swych autorów… Skrybowie ci 
wiedzą jednak, co pisać i wiedzą to także Bogowie… Posłuchajcie zatem 
naszej przepowiedni:  

Sponiewierani i zniszczeni znajdziecie skarb w nieprzebranym morzu 
Łzy swe otrzecie i radość przyjdzie znowu 
Wrócicie do domu jako zwycięzcy i posłańcy 
Po dwakroć wynagrodzicie swym poddanym trudy 
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  — To mówią wam Bogowie — zachowajcie i ważcie ich słowa! — 
tu znowu nastała cisza, a następnie rozbrzmiały zewsząd słowa: 
  — Żegnajcie, misja wasza skończona! Wracajcie do świata 
śmiertelników obwieścić nadzieję i wlać odwagę w serca! 
  — Ale… — chcieli odpowiedzieć, lecz usłyszeli tylko: 
  — Bywajcie! 
  W chwilę później poczuli, jakby nieskończoność zamknęła się w 
ich umysłach, a potem zostali wciśnięci w ramy materialnego świata i 
przytłoczeni kanonadą widoków, dźwięków i odczuć. Przez moment czuli 
niemal, jak gdyby brakło im tchu, lecz w mgnieniu oka przyzwyczaili się 
do tych nowych, choć przecież doskonale znanych im warunków. Jakąś 
cząstką siebie odczuwali jednak brak czegoś dalekiego, nieokreślonego i 
niepojętego. 
  Oto z powrotem byli na szczycie Niebotycznej Góry. 

  W milczeniu zeszli z jej wierzchołka i podążali dalej w dół, wzdłuż 
tej samej ścieżki, jaką weszli po stromym stoku. Słysząc jedynie kroki swoje 
i towarzyszy oraz czując przenikliwe, ale z wolna słabnące zimno, 
zastanawiali się, co właściwie im się przydarzyło i z kim rozmawiali. Nie 
potrafili jednak znaleźć na oba pytania zadowalającej ich odpowiedzi. 
  W połowie drogi do podnóża góry g[R]eK wreszcie zapytał: 
  — Słuchajcie… Czy na pewno ostatecznie wypełniliśmy naszą 
misję? Mieliśmy przecież prosić Bogów, by przywrócili nam wiedzę ze 
spalonej biblioteki i zniszczonego forum, ale właściwie nie otrzymaliśmy 
konkretnej odpowiedzi! 
  — Nie dziw się temu — odparł Goliatus — Bogowie nigdy nie 
mówią jasno, a ich słowa są zawsze zagadkowe i tajemnicze. Myślę jednak, 
że zrozumiemy więcej, gdy powrócimy w końcu do domu. 
  — Obyś miał rację — wtrącił się Regedit — bo w przeciwnym razie 
ta strata może być nie do zrekompensowania… 
  Przez chwilę udzielił im się złowieszczy nastrój mowy Regedita, 
lecz prysł on szybko, gdy dotarli nareszcie do podnóża Niebotycznej Góry. 
Zobaczyli bowiem, iż ich antylopy posłusznie i wiernie czekały na nich 
przez cały ten czas, najwyraźniej wykorzystując go na skubanie okolicznej 
trawy, która w niewielkich ilościach porastała skały. Uznali więc, że i dla 
nich przyszedł czas na posiłek — była już przecież godzina czwarta po 
południu, a przynajmniej tak mogli przypuszczać na podstawie pozycji 
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słońca, które teraz świeciło całkiem mocno. Po niedawnym zachmurzeniu i 
ulewie nie było widać żadnego śladu na niebie i jedynie jaśniejące krople, 
pokrywające wszystko dookoła, przypominały o strugach deszczu, w 
których pokonywali ostatni odcinek trasy ku swemu celowi. 
  Po skończonym posiłku (podczas którego także nie byli 
szczególnie rozmowni) trójka opuściła Góry Rzeźników, kierując się na 
północ, a następnie na wschód. Teraz ich celem był już tylko Warsztat i 
możliwie szybki powrót do niego. 

  Jechali więc tak prędko, na ile tylko pozwalały na to ich 
wierzchowce. W niemal pełnym biegu poruszali się przez ładnych kilka 
godzin, aż okolica wreszcie poczęła się zmieniać. Coraz bardziej bowiem 
zbliżali się ponownie do krain Linuxowców i opuszczali domeny 
wyznawców Windows. Pokryte zieloną trawą i rzadkimi krzewami 
pagórki i równiny ustępowały coraz częściej miejsca gęstym lasom, 
pokrywającym ziemię aż po horyzont. Niedługo też dotarli do znanej im 
już ścieżki, która prowadziła od Torvaldsville do Debian. 
  Do odwiedzonej na początku wyprawy wioski dotarli natomiast w 
godzinę po zachodzie słońca, nie kryjąc oczekiwań co do kolacji i noclegu. 
Wódz Kerneliks tym chętniej zapewnił im obie te usługi, gdy zobaczył, że 
poruszają się na antylopach GNU, które otrzymali przecież w darze od 
wielkiego arcykapłana. Ugościł ich więc sutym posiłkiem i zaoferował 
wygodne pokoje, w których spędzili noc, śpiąc twardo po wyczerpującym 
dniu i śniąc dziwne sny. 
  Gdy zaś opuszczali Debian, uznali, że powinni tutaj zwrócić 
wolność zwierzętom, które oddały im tak nieocenione usługi w podróży, 
jaką odbyli poprzedniego dnia. Pożegnawszy się z nimi i z mieszkańcami 
wioski, wkroczyli potem na szlak prowadzący ich prosto do rodzinnego 
Królestwa Warsztatu. 
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Rozdział 11. Dwie Wieże 

  NASTĘPNEGO DNIA RANO, PO WIELKIEJ BITWIE, wcześniej niż zwykle 
ludzie tłumnie zebrali się na forum. Dyskutowano o tym, co uczynić, by 
mimo przedłużającego się braku Kryształowej Kuli R.T.F.M. Warsztat był 
bezpieczny przed atakami watahy dzikich stworów. Był pośród 
przemawiających niejaki Merlith. Wszedł na podniesienie i przemówił tymi 
słowami: 
  — Obywatele! Rodacy! Nie możemy tak stać bezczynnie! Mamy 
nadzieję, że drużyna wkrótce wróci cała i zdrowa, odzyskawszy nasz 
skarb, ale do tego czasu wybudujmy drugą wieżę. Możemy to zrobić na 
rozległych terenach, które leżą w sąsiedztwie mojej chaty w dzielnicy 
Siedlce, na północnym wschodzie królestwa. Zjednoczmy się we wspólnej 
pracy! To jak będzie — pomożecie?! 
  Słuchające go tłumy odparły jednogłośnie: 
  — Pomożemy!!! 

  Zeszli się więc obywatele, nawet z najodleglejszych zakątków 
królestwa, we wskazane miejsce i rozłożyli obóz, by podjąć się budowy 
jakże potrzebnej wieży. Do czasu, kiedy XML świecił wysoko na niebie, 
wszystkie namioty i baraki były już ustawione. To miało być pierwsze tak 
wielkie i wspólne dzieło wszystkich mieszkańców Warsztatu. Dotychczas 
każdy pracował sam lub w małej grupie. Teraz jednak, w obliczu 
zagrożenia, ludzie czuli się zżyci ze sobą bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej. 
  Było też jednak wielu takich, którzy wspólnie spędzony czas 
postanowili wykorzystać nieco inaczej. Posłali kilku spośród siebie do 
karczmy i sprowadzili do swoich namiotów różnego rodzaju trunki, by 
razem bawić się i cieszyć swoim towarzystwem. Ponieważ po zniszczeniu 
pól z ogórkami nie było czym zakąszać, wyjątkowo szybko przeszli w stan 
czyniący ich niezdatnymi do jakichkolwiek robót i tak pozostali aż do 
następnego dnia. 
  Tymczasem w obozie trwała budowa. Dzielni murarze za pomocą 
różnego rodzaju narzędzi i potężnej magii zjednoczonych sił wyznawców 
Delphi i C++ ustawiali kamienne bloki jeden na drugim na taką wysokość, 
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by budowla królowała ponad wszystkimi zabudowaniami królestwa i 
niemal dorównywała wysokością pierwszej wieży. Wewnątrz powstały, 
oprócz schodów i magicznej windy także liczne korytarze i sale z 
potężnymi kolumnami. Obecni przy budowie malarze drobno zdobili je 
rysunkami i napisami utrwalając na wieki historię, jaka miała miejsce 
niedawnymi czasy na świecie. Wkrótce monumentalna budowla została 
ukończona. 
  Jednym z budowniczych był skośnooki AyuFan (jego prawdziwe 
imię brzmiało AjuFanizaki Oczi Waza III). Zamieszkiwał Warsztat już od 
dłuższego czasu, był przyjacielem Regedita i podobnie jak on zgłębiał 
ostatnio tajniki czarnej magii parsowania. Pochodził z odległych krajów, a 
na tę okazję wydobył z piwnic swojej posiadłości i przetransportował na 
miejsce budowy ogromny kryształ, który przywiózł ze sobą dawno temu, a 
który wyłowiony został przed wiekami z oceanu. Kryształ był równo 
oszlifowany, całkowicie przezroczysty i nigdy wcześniej nie miał żadnego 
zastosowania większego, niż jako ozdoba. 
  Teraz jednak, drugiego dnia budowy, wtaszczono go na sam szczyt 
wieży, osadzono w specjalnie przygotowanym miejscu i postanowiono, że 
najwięksi rzeźnicy napełnią go mocą. Ci rozpoczęli jego zaklinanie według 
swego mrocznego, krwawego kultu, który wyznawali. Ich zaklęcia były 
niezrozumiałe dla zwyczajnych ludzi. Dało się jedynie zrozumieć, jak 
wzywali na pomoc Wielkiego Mechanika, opiekuna Wielkiego Silnika, a 
także niejakiego Carmacka, który był jego przedstawicielem na Ziemi, a 
swoją siedzibę miał po drugiej stronie rzeki Koduiny. Potężna energia 
zaczęła się materializować i można było zauważyć, jak przygotowanymi 
kanałami przeciska się pomiędzy blokami skalnymi i płynie do góry 
napełniając kryształ czerwonym blaskiem. Nadano mu nazwę Wielki 
Kryształ U.T.F.G. 

  Tak oto wspólnym wysiłkiem całego Warsztatu powstała druga 
wieża, symbol tryumfu nad wszelkim lamerstwem, a kryształ na jej 
szczycie pochodzący z oceanu, a napełniony energią rzeźników skutecznie 
odstraszał wszystkie dzikie stwory o nieczystych intencjach trzymając je z 
dala od bram królestwa. Tymczasem Rzeźnicy zwrócili się do AyuFana 
mówiąc: 
  — Spisałeś się doskonale. Jesteś godny, by zostać jednym z nas. Od 
tej chwili będziesz u nas zawsze mile widziany, a wszyscy ludzie niechaj 
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dowiedzą się, że od chwili, kiedy nad Warsztatem królują dwie wieże, 
AyuFan został nowym Rzeźnikiem! 
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Rozdział 12. Powrót Króla 

  SŁABE PROMYKI WSCHODZĄCEGO, WIOSENNEGO SŁOŃCA obudziły 
Drużynę R.T.F.M., nocującą na Czterostronnym Wzgórzu. Zatrzymali się 
na nocleg w wyrobisku niedaleko szczytu, na wschodnim zboczu góry; 
mieli tam doskonały widok na Las Lamerów, z którego zaledwie kilka 
godzin temu wrócili, umykając śmiertelnemu niebezpieczeństwu. Mimo 
odzyskania kuli nie mogli jednak spać zbyt spokojnie, mając tak blisko, 
niemal przed oczyma, miejsce skąd wydarli ją nieprzyjaciołom. 
  Jednak ani przez wieczór, ani przez noc, ani przez chłodny 
poranek nie wydarzyło się nic szczególnego czy niepokojącego. 
Kryształowa Kula była całkowicie bezpieczna pod czujnym okiem Mikeʹa i 
reszty drużyny. W oddali widzieli już nawet niewyraźnie zabudowania 
Królestwa Warsztatu, więc po pospiesznym śniadaniu czym prędzej 
wyruszyli w dalszą drogę. 
  Schodząc po południowo‐zachodnim stoku Wzgórza, znaleźli się 
na skraju Kniei Trolli. Po swojej prawej stronie mili natomiast widok na 
Dolinę Clicków, która jednak była jeszcze wyścielona gęstą, poranną mgłą. 
Wstąpili teraz na najkrótszą możliwą drogę, jaka prowadziła ich do domu. 
Wiedzieli jednak, że nie dotrą do niego przed nastaniem nocy. 
  Gdy słońce XML weszło w zenit i poczęło mocno przygrzewać 
wędrowcom, zdecydowali się na wejście w cieniste ostępy Kniei Trolli. Nie 
było to szczególnie bezpieczne miejsce, lecz w tych okolicach trudno o 
pewne schronienie. Na razie jednak szli bez przeszkód leśnym traktem, 
mijając niezbyt wysokie sosny i buki. Cały las jakby odżył od ich ostatniego 
pobytu w nim, gdyż nierzadko widzieli w nim przeróżne, najczęściej 
niewielkie zwierzęta: wiewiórki, lisy, kuny czy myszy. Najpewniej straszne 
wydarzenia, które były oczekiwane poprzednim razem, stały się już w 
jakimś przynajmniej stopniu prawdą. Nie mogli jednak dojść, co dokładnie 
się wydarzyło; niepokoili się przede wszystkim o wynik starcia sił 
Warsztatu z najeźdźcami, których wymarsz widzieli przecież 
poprzedniego dnia. Co rychlej więc spieszyli do Królestwa, pragnąc 
uzyskać wieści z pierwszej ręki i na własne oczy zobaczyć, czy ich ojczyzna 
oparła się zmasowanemu atakowi wrogów. Wzdragali się na myśl o jej 
możliwej porażce, lecz nadzieja mocno tliła się w ich sercach. 
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  Minęło co najmniej kilka godzin od południa, gdy wreszcie 
zdecydowali się na postój i posiłek. Rozpoznawali już okolicę, którą 
przemierzali wczorajszego ranka. Dzisiaj natomiast nieubłaganie zbliżał się 
już wieczór, a siódemka przystąpiła do zjedzenia spóźnionego obiadu. Nie 
był on szczególnie obfity, gdyż ich zapasy jedzenia zaczynały się powoli 
kończyć. 
  — Na szczęście jutro będziemy już w domu — rzekł wesoło Dzon 
— Tam na pewno powitają nas wyborną ucztą, a rozmowom w karczmie 
nie będzie pewnie końca! 
  Słysząc to, bohaterów opuściły niemal wszystkie pokłady 
posępnego nastroju, w jaki zrazu wprawiał ich niepokój o losy Warsztatu 
podczas ich nieobecności. Ruszyli w dalszą drogę w dobrych humorach. 
  Paradoksalnie poprawiły się one jeszcze bardziej, gdy dotarli do 
miejsca, z którego obserwowali niedawno wymarsz trollich wojsk. Wtedy 
oglądali tam spory zastęp kilkuset dobrze uzbrojonych, choć może niezbyt 
zdyscyplinowanych trolli. Obecnie mogli jedynie oglądać osobliwą scenkę: 
oto przed ledwie kilkunastoma żołnierzami stał na kamiennym 
podwyższeniu ich dowódca. Nie wyglądał on już tak groźnie jak wówczas, 
zwłaszcza jeśli weźmie się po uwagę powyginany hełm i sfatygowaną 
zbroję, które nosił na sobie. Mimo tego (czy raczej właśnie dlatego) 
pokrzykiwał on gniewnie na swych podkomendnych. Ich stan był 
podobny: niektórzy nawet zniszczyli nie tylko metalowe zbroje, ale także 
szaty mieli w strzępach. Wyglądali też na wykończonych, gdyż niewielu w 
ogóle siliło się na stanie na baczność przed wściekłym dowódcą. Woleli 
nabierać sił w cieniu okolicznych drzew. 
  Obrazek ten wywołał zrozumiałą wesołość i ulgę u członków 
drużyny. Teraz byli już pewni, że oddziały trolli połamały sobie zęby na 
murach obronnych Warsztatu. Ich klęska była z kolei prawie pewną 
przesłanką o porażce również innych wrogich plemion, jako że trolle 
należały z pewnością do najgroźniejszych i najniebezpieczniejszych 
nieprzyjaciół. Grupka poniżej nie wyglądała jednak ani groźnie, ani 
niebezpiecznie — byli po prostu komiczni. 
  — Hihi — zaśmiał się MadMax — Najwyraźniej przeliczyli się w 
ocenie naszych sił i musieli zastosować taktyczny odwrót… 
  — Taktyczny? Raczej odwrót typu „Ratuj się, kto może!” — 
poprawił RedThunde ze śmiechem, po czym dodał: — Ten oddział 
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wygląda, jakby ledwo uszedł przed gniewem Rzeźników! Haha! 
  — Hehe… Wygląda więc na to, że nie tylko my poradziliśmy sobie 
z naszą misją — rzekł Mike — ale też obrońcy Królestwa stanęli na 
wysokości zadania! 
  — Bez wątpienia! — potwierdzili eMADe i maciejkiner. Ten drugi 
powiedział jeszcze: 
  — Pospieszmy zatem prędko do domu, by się wszystkiego 
dowiedzieć! 
  Pozostali przytaknęli mu i zaraz siódemka ruszyła w dalszą drogę. 
Minęli po kilku chwilach miejsce swego pierwszego noclegu i zmiarkowali, 
iż słońce zaczyna już zachodzić, a pierwsze gwiazdy pojawiają się na 
niebie, oświetlanym przez ubywający księżyc Cocoon. 
  Dotarli w niedługim czasie do miejsca, gdzie stoczyli zwycięską 
potyczkę z obudzonym ze snu trollem. Samego potwora już wprawdzie nie 
było, ale złamana gałąź, w którą uderzył swoim wielkim łbem, wyraźnie 
zaznaczała miejsce jego upadku. Podobnie zresztą, jak ślady w nawierzchni 
ścieżki: większy w miejscu zwalenia się ogromnego cielska na ziemię i 
mniejszy tam, gdzie uderzyła jego maczuga. 
  Kiedy noc zapadła już na dobre, skręcili w las po swojej prawicy i 
po kilku minutach marszu osiągnęli wejście do jaskini, łączącej się z 
tunelem wykopanym przez złodziei Kryształowej Kuli i niszczycieli forum. 
Nie mogli oczywiście wrócić nim do Warsztatu, ponieważ korytarz zawalił 
się, gdy przekraczali nim Szlak Północno—Południowy. Wejście do niego 
było jednak znakomitą kryjówką, w której, pogrążeni w twardym śnie, 
spędzili ostatnią podczas swojej wyprawy  noc. 

  Ranek wstał pochmurny i chłodny. Gdy wyruszali, by pokonać 
ostatni etap drogi do Królestwa, niebo szczelnie zakrywały chmury. Przed 
sobą zaś widzieli tylko gęsty, lecz niewysoki las. Droga była jednak prosta; 
po powrocie na ścieżkę prowadziła niemal dokładnie na zachód. W miarę 
jak posuwali się tym traktem, pogoda poprawiała się, tak że o zenicie 
widzieli słońce XML wysoko na bezchmurnym, błękitnym niebie. 
  Może to były to jeszcze resztki nocy, ustępujących miejsca dniowi, 
a może to wpływ tajemniczej potęgi Warsztatu, do którego zbliżali się z 
każdym krokiem. Cokolwiek jednak powodowało tą zmianę aury, 
skutkowało także wyraźną poprawą nastroju drużyny. Rozmawiali oni 
wesoło o przeżytych razem przygodach i o tym, jak gorące przyjęcie 
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zgotują im mieszkańcy Królestwa. W chwili, gdy opuścili wreszcie 
zadrzewiony teren Kniei Trolli, idący na przedzie gemGreg mówił: 
  — …a najbardziej nie mogę doczekać się, gdy znów skosztuję piwa 
w karczmie! Oby mieli już je przygotowane w dużej ilości, odpowiedniej 
dla spragnionych bohaterów, wracających z wyprawy i niosących 
Kryształową… Ku—kulę?!! — w tym momencie przerwał rozpoczęty 
wątek i z niepomiernym zdziwieniem patrzył na zabudowania Warsztatu, 
teraz dostępne na wyciągnięcie ręki. 
  — Co to jest u licha?! — spytał Dzon, widząc bliźniaczą wieży 
R.T.F.M. budowlę, której wierzchołek, w przeciwieństwie do oryginału, 
jaśniał tym niezwykłym, nieodgadnionym blaskiem, tak bardzo trwożącym 
lamerów i wlewających radość w serca mieszkańców Królestwa. 
  W sercach drużyny wzbudził on natomiast uczucie najwyższego 
zdziwienia. Nie mieli bowiem bladego pojęcia, co mogło jaśnieć tym 
znajomym, ale jednak trochę innym blaskiem niż Kryształowa Kula 
R.T.F.M. 
  — Czyżby sami odnaleźli Kulę?… — zasugerował eMADe. 
  — Ale w takim razie co my niesiemy??! Czyżby nas oszukano?? — 
pytał Dzon z wielkim niepokojem. 
  Mike z początku nic nie powiedział, lecz zamyślił się. Potem rzekł, 
słysząc wątpliwości Dzona: 
  — Klejnot, który niesiemy, jest z pewnością prawdziwą, jedyną, 
niepowtarzalną, wielką i wspaniałą Kryształową Kulą R.T.F.M. i co do tego 
nie ma żadnych wątpliwości! Wszyscy widzieliśmy przecież jej moc, którą 
objawiła w wiosce lamerów! To na pewno nasza zguba i my ją teraz 
przyniesiemy z powrotem. A co do tej drugiej wieży i tego dziwnego 
światła… Dostrzegam w niej podobny klejnot i wyczuwam w nim rękę 
Rzeźników. Ale skąd on pochodzi?… Pospieszmy się lepiej, a dowiemy się 
wszystkiego! 
  To była mądra rada, więc siódemka prędko, prawie biegiem, 
przekroczyła szeroki gościniec, który stanowił swoistą granicę między 
zamieszkałym Królestwem, a dzikimi rejonami na wschodzie. Droga była o 
tej porze w zasadzie pusta, gdyż największe natężenie ruchu przypadało 
na niej około wieczora, ewentualnie rankiem i w środku dnia. W południe 
nie była natomiast intensywnie uczęszczana. 
  Kiedy zaś stanęli po drugiej stronie, przy samym murze Królestwa 
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Warsztatu, usłyszeli za nim jego codzienny gwar, jaki znali od lat. Pobiegli 
tedy wzdłuż obwarowania, aż dotarli do głównej bramy ojczystej krainy. 
Mike krzyknął do wartownika na przyczółku ponad nią: 
  — Hejże! Czy nie otworzycie bramy dla siódemki przyjaciół, 
którzy nie tylko wracają cali i zdrowi, ale także niosą skarb, który mieli 
odzyskać?… Nuże, nie ociągaj się! 
  Nikt jednak nie odpowiedział, lecz z góry doszedł do ich uszu 
przeciągły odgłos chrapania. 
  — HEJ!!! — Mike wrzasnął wtedy, na co strażnik zerwał się na 
równe nogi. 
  — Chrr… Ehem… — mamrotał jeszcze — Co?… Goście?… Kto… 
Kto chce wejść do miasta?… 
  — Pospiesz się, z łaski swojej! — zawołał Mike lekko już 
poirytowany, po czym dokończył: — Drużyna, która wyruszała na 
poszukiwanie wykradniętego skarbu, wraca z powrotem i chce tylko 
drobnej przysługi… Mianowicie: OTWÓRZCIE NAM WRESZCIE TĘ 
BRAMĘ! 
  Reszta zachichotała, a wartownik powiedział: 
  — Że co?!… Drużyna?! — najwyraźniej obudził się już na dobre — 
A niech mnie! Wrócili! Hej, ty! — krzyknął do drugiego strażnika — 
Otwieraj bramę, ale już! 
  Po chwili wrota rozwarły się z łoskotem, a siódemka bohaterów 
przeszła przez nie triumfalnie. Znaleźli się wtedy na rozległym placu, do 
którego zdążało coraz więcej podekscytowanych mieszkańców, wołających 
głośno: 
  — Są! 
  — Wrócili! 
  — Niech żyje Drużyna Warsztatu! 
  Pozdrawiali ich zrazu, lecz niedługo tłum zrobił się tak liczny i 
ciasny, że musieli przeciskać się przez niego, by pójść dalej, do miasta. 
Wtedy zobaczyli, że ku nim zmierza właściwy komitet powitalny. Szli tam: 
mędrzec Xion, rzeźnik AyuFan i rycerz zenek_tm. Wyglądali bardzo 
dostojnie, lecz przecież nie ukrywali radości, idąc z szerokimi uśmiechami 
na twarzach. Dopadli więc drużynę i powitali ich niezwykle serdecznie, a 
zebrane wkoło tłumy wiwatowały: 
  — Niech żyje Drużyna! Niech żyje Warsztat! Chwała Kodowi! 
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Wiwat!… 
  Okrzykom nie było końca. Przez chwilę cała dziesiątka 
przysłuchiwała się im, pozdrawiając zgromadzonych mieszkańców. Potem 
Xion skinął głową do Mikeʹa, by ten prowadził drużynę za nim. Przecisnęli 
się więc przez plac i weszli do pałacu króla. 

  Tam bohaterowie odświeżyli się po trudach podróży, przyodzieli 
nowe, odświętne ubrania i udali się do sali konferencyjnej. Była to 
podłużna komnata z dużym hebanowym stołem i wieloma krzesłami 
wokół niego. Gdy weszli tam, skonstatowali, że znajduje się tam całkiem 
spore grono osobistości Królestwa. Nie było jednak wśród nich samego 
króla oraz jego towarzyszy — Regedita i g[R]eKa. Miejsca zwyczajowo dla 
nich przeznaczone zajmowali teraz kolejno: DexteR, spendrak i Xion. Na 
innych miejscach siedziało zaś kilkunastu innych, wybitnych mieszkańców 
Warsztatu, którzy popatrzyli na wchodzących z niekłamanym podziwem. 
  — Siadajcie! — rzekł AyuFan, a siódemka zajęła miejsca 
naprzeciwko dworskiej trójki, będącej chwilowo w rezerwowym składzie. 
  — Chętnie posłuchamy waszej relacji z wyprawy i jej wyników, ale 
przypuszczam, że na razie to wy macie więcej pytań — rzekł Xion — 
Domyślam się też, czego dotyczą… 
  — Zgadza się — wtrącił Mike — Najpierw jednak oznajmimy 
najważniejszą nowinę… — po czym wstał i sięgnął po zawiniątko, które 
trzymał w pobliżu. Umieścił je na wyciągniętej ręce, odsłonił i rzekł z 
powagą: 
  — Oto Kryształowa Kula R.T.F.M.! 
  Sala wypełniła się cudownym blaskiem, dodającym sił i 
ożywiającym umysły uświadomionych. Rozległy się też odgłosy zachwytu 
i szepty pełne podziwu, a mędrzec zawołał: 
  — Wspaniale! Odzyskaliście skarb Warsztatu, który tak 
niefrasobliwie utraciliśmy! Znowu będzie on nam przyświecał i trzymał 
wrogów z daleka od murów Królestwa! 
  — W rzeczy samej — potwierdził Mike, siadając z powrotem na 
krześle — Najwyraźniej jednak Warsztatowi już teraz przyświeca 
podobny, życiodajny blask. Czy moglibyśmy dowiedzieć się, jak do tego 
doszło? 
  — Khm — rzekł DexteR z pogodnym uśmiechem — Istotnie, tak 
właśnie jest. Posłuchajcie zatem opowieści o wypadkach, jakie zdarzyły się 
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podczas waszej nieobecności. Mam nadzieję — tu zwrócił się do Xiona — 
że uzupełnisz ją o wszelkie szczegóły, jakie mogę przez nieuwagę 
pominąć. 
  Nie będziemy oczywiście przytaczać tutaj całej opowieści 
AyuFana, wspomaganej przez uwagi Xiona (głównie dotyczących bitwy). 
Dość powiedzieć, że na jej przedstawieniu upłynęło całe popołudnie. 
Drużyna dowiedziała się jednak o wszystkich doniosłych wydarzeniach, 
jakie podczas jej nieobecności miały miejsce w Warsztacie. Nie kryła też 
podziwu, jaki czuła dla osób biorących w nich czynny udział. 
  Nie miała aczkolwiek dość czasu na jego wyrażenie, gdyż w kilka 
minut od zakończenia opowiadania DexteRa, do sali wpadł zdyszany 
strażnik pałacowy i zawołał: 
  — Król powrócił!… 

  Na dziedzińcu ujrzeli spory tłum, wykrzykujący radosne okrzyki 
ku czci króla i jego orszaku. Ten wyszedł naprzeciw, gdy zobaczył 
Drużynę oraz towarzyszące jej osoby z elity Królestwa. Po wzajemnej 
wymianie powitań, pozdrowień, gratulacji i innych uprzejmości król wziął 
g[R]eKa i Xiona na stronę i rozmawiał z nimi przez chwilę. Nikt nie 
dowiedział się, o czym wtedy decydowali; być może jednak efektem tej 
rozmowy było między innymi natychmiastowe wydanie przebogatej uczty 
na cześć obu wracających ekip, jak i całego Warsztatu. 
  Odbyła się ona w największej, reprezentacyjnej sali pałacu. Zasiedli 
do niej w komplecie wszyscy znaczący mieszkańcy Królestwa Warsztatu i 
spoczęli na właściwych sobie miejscach. Na najważniejszym siedział 
naturalnie król Goliatus. Po swej prawicy miał zastępcę Regedita, za nim 
siadł spendrak, a dalej MadMax, RedThunde, eMADe i maciejkiner. Z 
lewej strony siedział natomiast g[R]eK, kapłan potężnego Cocoona, potem 
Xion, Dzon, gemGreg, milo, DrG i spax. Czterech Rzeźników siedziało zaś 
po drugiej stronie ogromnego stołu, przy którym znalazło miejsce jeszcze 
wielu innych gości. 
  Kiedy konsumencka część uczty dobiegła końca, król Goliatus 
wstał i rozejrzał się po sali. Widząc to, goście przycichli i utkwili w nim 
swe spojrzenia. On natomiast przemówił: 
  — Drodzy przyjaciele — obywatele Warsztatu! Przez ostatnie 
cztery dni byliśmy świadkami, a być może nawet uczestnikami 
niecodziennych wydarzeń. Rozpoczęły się one wraz z nagłym i 



 69

niespodziewanym atakiem na nasze forum i bibliotekę, a swój finał znajdą, 
jak sądzę, dzisiejszego wieczora. Najprawdopodobniej wszyscy będziemy 
tego świadkami. 
Wcześniej jednak powróciły do Królestwa dwie wyprawy, które wyruszyły 
wkrótce po tym strasznym wydarzeniu. Najpierw zawitała do nas 
siedmioosobowa drużyna, wysłana z misją odnalezienia i odzyskania 
wielkiej i wspaniałej Kryształowej Kuli R.T.F.M. Mogę z dumą ogłosić, że 
wywiązała się ona z powierzonego im zadania! 
  Cała sala zatrzęsła się od oklasków i wiwatów, gdy uniósł Kulę i 
zaprezentował ją obecnym. Świeciła ona jasno, choć niespokojnie; 
najwyraźniej domagała się już powrotu na swe zwyczajowe miejsce na 
szczycie Wieży. 
  Goliatus natomiast kontynuował: 
  — Co do drugiej wyprawy, to, jak doskonale wiecie, sam w niej 
uczestniczyłem, wraz ze swoimi dwoma bliskimi towarzyszami. Naszym 
celem było przywrócenie forum i biblioteki do dawnej świetności. 
Udaliśmy się przeto najpierw do rzemieślników, którzy ongiś nam je 
zbudowali. Otrzymaliśmy od nich Łatę, dzięki której powinniśmy umieć 
zapobiegać w przyszłości wypadkom podobnym do tych sprzed czterech 
dni… — tu westchnął, ale zaraz mówił dalej — Podążyliśmy także na sam 
wierzchołek Niebotycznej Góry, by osobiście prosić o łaskę Bogów 
Backupu… Otrzymaliśmy od nich przepowiednię, która już częściowo się 
wypełniła — zacytował teraz jej treść — Reszta powinna się również 
wykonać, jednak dokładne szczegóły znane są tylko Bogom i stanowią 
zagadkę dla śmiertelnych… Aż do chwili, gdy staną się prawdą. 
  Przerwał na chwilę i popatrzył na zebranych. Na wszystkich jego 
słowa wywarły wielkie wrażenie, czasem zdziwienie, zmieszanie i 
zastanowienie. Nie czekając więc na rozwój domysłów, dokończył 
przemowę: 
  — Wyrokom Bogów trzeba jednak dopomóc! Dziś mamy jeszcze 
do wykonania ważkie zadania, po przeprowadzeniu których uzyskamy 
zapewne większą jasność w umysłach i w sercach. Na razie bywajcie, 
przyjaciele, i szykujcie się do niezwykłej uroczystości… Za godzinę 
oczekuję was na głównym placu forum! 

  O owej porze i miejscu stawili się wszyscy zaproszeni goście, a 
także wielu niezaproszonych, którym jednak nie czyniono trudności w 
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oglądaniu niezwyczajnej ceremonii. Oto w pobliżu miejsca, skąd nie tak 
dawno temu wyszedł nieprzyjaciel, by siać grozę, stali teraz wszyscy 
ważniejsi dostojnicy Warsztatu z królem na czele. Brakowało jedynie 
kapłana g[R]eKa oraz mędrca Xiona, co szeroko komentowała 
zgromadzona grupa osób. 
  Król nie okazywał jednak cienia zdziwienia z tego powodu, kiedy 
obrócił się do gości i przemówił do nich tymi słowami: 
  — Witam was wszystkich!… Za chwilę możecie tutaj być 
świadkami ostatecznego triumfu, połowicznego sukcesu lub całkowitego 
zawodu naszych nadziei. Oto sprawdzi się teraz, czy nasze wysiłki były 
owocne i czy przyniosą one zamierzone efekty!… Bądźcie więc czujni i 
zważcie na to, co zobaczycie! 
  Gwiazdy nad głowami zebranych świeciły przepięknie na 
bezchmurnym niebie, także tarcza Cocoona jaśniała światłem. Zdawało się 
wręcz, że niebiosa aprobują w pełni wydarzenia, które za chwilę miały 
rozegrać się na ziemi. 
  Goliatus odwrócił się i postąpił kilka kroków do przodu, stając tuż 
przy zniszczonym fragmencie posadzki forum, poprzez który stanęło ono 
otworem dla wrogów Królestwa. Uniósł głowę i spojrzał najpierw na 
oświecający półmrok Wielki Kryształ U.T.F.G., następnie na pustą jeszcze 
Wieżę R.T.F.M., a w końcu na świątynię boskiego Cocoona. Wokół 
panowała absolutna cisza, gdy wyjął uzyskaną przed trzema dniami Łatę i 
powoli nachylił się nad uszkodzoną płytką. Wreszcie, położył na niej Łatę i 
pospiesznie wycofał się, dołączając do obserwatorów. 
  Minęły dwie bardzo długie sekundy, zanim na ten kawałek 
tkaniny padł świetlisty promień, wychodzący z Wielkiego Kryształu 
U.T.F.G. Świadkowie nie zdążyli jednak wydać z siebie zamierzonego 
zduszonego okrzyku, gdyż po kolejnym momencie na drugiej Wieży 
pojawiła się Kryształowa Kula R.T.F.M. w pełni swej chwały, również 
oświetlająca położoną Łatę. Na ostatku zaś światło księżyca Cocoona 
zogniskowało się w zwierciadle na szczycie wieży w jego świątyni i także 
padło na to samo miejsce, oświetlone już przez dwa bliźniacze klejnoty. 
  Świadkowie dalszych wydarzeń nie są zgodni do tego, co zdarzyło 
się po chwili. Niektórzy mówią, że oślepiający błysk rozjaśnił noc. Inni zaś 
wspominają o grzmocie czy nawet wstrząsach i błyskawicach. Każdy 
jednak wiedział, że zostawiona przez króla Łata w niepojęty sposób 
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rozszerzyła się i pokryła cały plac świetlistym całunem. Powiększała się 
nawet bardziej, a wszystkie budynki, z którymi się zetknęła, podnosiły się 
z gruzów i stawały nietknięte, jak za dni swej świetności. Po kolei, jeden po 
drugim, cegła po cegle, lecz jednocześnie w mgnieniu oka wszystkie 
zabudowania forum powróciły do swego pierwotnego stanu. Wtedy 
eteryczna powłoka znikła, ukazując zebranym obraz swych dokonań. 
  Nie dziwi wcale, że przez pierwsze chwile nie mogli oni zupełnie 
wierzyć temu, co widzieli na własne oczy. Stali tylko zszokowani i 
wpatrujący się w dzieło, które na ich oczach stało się faktem. W 
międzyczasie Xion zszedł z Wieży R.T.F.M.,  a g[R]eK ze strażnicy w 
świątyni Cocoona i biegnąc co sił w nogach, dołączyli do zbiorowiska na 
forum. 
  — Dokonaliśmy tego! — krzyknęli, gdy dotarli na miejsce. 
  — Tak! — odrzekł król — Rzeczywiście, dokonaliśmy tego! 
  Dopiero w tym momencie tłum wydał ogłuszający okrzyk radości. 
Wiwatowali wtedy co sił w gardłach: 
  — Niech żyje Goliatus, król Warsztatu! Niech żyje Xion, wielki 
mędrzec! Niech żyje g[R]eK, potężny kapłan Cocoona! Wiwat Warsztat! 
Wiwat nam wszystkim!!! 
  Rozentuzjazmowany tłum poniósł potem całą trójkę i z okrzykami 
triumfu na ustach opuścił teren forum. Forum, które chociaż legło w 
gruzach, zostało teraz przywrócone. 

  Karczma natomiast od lat nie widziała tak hucznej zabawy. Tak jak 
przewidział gemGreg, piwo lało się strumieniami, a muzyka rozweselała 
wszystkich uczestników. Nie było też końca opowieściom, snutym przez 
uczestników chwalebnych wypraw, jak i weteranów bitwy o Warsztat. Tej 
nocy wszystko zostało dokładnie opowiedziane, przedstawione, 
omówione, skomentowane i zaopiniowane na niemal wszystkie możliwe 
sposoby. Jedna noc była zresztą zbyt krótka, aby wszyscy poczuli się 
usatysfakcjonowani i zaspokoili swój głód informacji o wydarzeniach, 
których nie byli naocznymi świadkami. Gdy więc nastało świtanie, rozeszli 
się z solenną obietnicą ponownego spotkania kolejnego wieczoru lub przy 
innej nadarzającej się okazji. 

  Wpierw jednak około południa zebrali się, podobnie jak przez 
czterema dniami, przed zamkniętą jeszcze bramą forum. Tym razem 
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jednak wyrażali nie zaniepokojenie, lecz radość i podekscytowanie. Kiedy 
zaś król uroczyście otworzył bramy odnowionego przybytku, tłum wpadł 
przez nie i od razu rozgościł się tak samo, jak zwykł to robić każdego dnia 
przedtem. 
  Regedit wszedł ostatni. Rozejrzał się wnet z zachwytem i dumą, a 
potem odetchnął i rzekł do siebie: 
  — No, to wreszcie wróciliśmy. 
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