
Predator w Polsce

Wielkie stopy Dto Bhu'ja wybijały nerwowy rytm na metalowej posadzce. Młody Bezkrwawy warczał do 
siebie ciche przekleństwa w takt kroków, raz za razem zerkając w wielkie panoramiczne okno, za którym 
rozpościerał się widok na błękitno-zieloną planetę. Planeta nie była wielka, ale i tak wystarczająco duża, by 
wytworzyć skrajnie różne strefy klimatyczne – od pustyń parzącego skórę piasku, po pustynie lodowe. Tę 
skalną bryłę spowitą atmosferą zamieszkiwało wiele form życia, z których dominującą pozycję w układzie 
pokarmowym zajął wyjątkowy drapieżnik, potrafiący dostosować się do niemal każdych warunków 
panujących na rodzinnej ziemi.
Jednak młodzieńca zajmowała tylko jedna myśl. Dlaczego, na wszystkich Antycznych, jemu przypadła 
właśnie Polska?! Dlaczego to nie mogły być Stany Zjednoczone?! Albo Japonia?! Nawet prymitywne plemię
znad brzegu Amazonki by uszło… Ale za jakie błędy jemu przydzielili Polskę?…
Dokładnie sprawdził dane na temat tego małego kraju i nie dowiedział się niczego specjalnego. Ot, kawałek 
ziemi, gdzie nie dzieje się nic ciekawego. Żadnych godnych przeciwników.
Plecy same wyprężyły się w koci łuk. Rozchylił szczęki i ryknął głucho, uderzając pięścią w w szybę. 
Powierzchnia zaprojektowana do zderzeń z deszczami meteorytów pozostała jednak zupełnie gładka. Wziął 
głęboki oddech na uspokojenie.
Nie. Nie da się wysłać do jakiegoś zapadłego zakątka tej małej planetki, gdzie ludzie biegają z narzędziami, 
zamiast z bronią po ulicach. Musi poprosić o zmianę obszaru. Ugiąć kark i poprosić. Teraz jest tylko 
Bezkrwawym, ale jeśli już przejdzie rytuał i awansuje na krwawego, to jak go będą tytułować? Pogromca 
kogo…? Mechanika pojazdów naziemnych?
Dto wziął kolejny głęboki oddech i poprawił niewielki pancerz, który dostał na pierwsze prawdziwe 
polowanie. Upewniwszy się, że wszystko leży na nim bez zarzutu, opuścił swoją kajutę i udał się na mostek. 
Co prawda, statek orbitował na minimalnych obrotach silnika, na autopilocie korygującym od czasu do czasu
tor lotu, ale z jakiegoś powodu, opiekun młodych wojowników i ich egzaminator, uwielbiał tam 
przesiadywać. Siadał na podłodze, tuż pod oknem i tęsknym wzrokiem wpatrywał się w widok za gładką 
taflą. Kiedy tak siedział, często pił jakiś napój o dziwnym ostrym zapachu i wydawał z siebie serię dziwnych
dźwięków, których nikt z młodych nie potrafił przyporządkować do żadnego z języków, czy dialektów.
Dto się nie mylił. Lar'ja Luar-ke był na mostku i pił swój dziwny napój z butelki. Tym razem jednak nie 
siedział, lecz stał oparty czołem o okno. Odwrócił się, kiedy usłyszał kroki. Dto na chwilę podniósł wzrok i 
zdziwił się. Żółte oczy Starszego, zwykle inteligentne i przenikliwe, były teraz spowite niezwykłą mgiełką.
— Ah… To ty, młody… I cóż cię sprowadza na kilka godzin przed rozpoczęciem polowania? Nie 
powinieneś teraz sprawdzać sprzętu?
— Ja właśnie w sprawie polowania… — zaczął niepewnie Dto ledwie poruszając szczękami i trzymając 
nisko głowę, wpatrywał się w podłogę.
Starszy zmrużył oczy i dokładnie przyjrzał się młodzikowi.
— Hm… zapewne w sprawie terenu łowieckiego, co? — zapytał szorstko.
— Tak, właśnie. Bo… ci ludzie, oni są… no…
— A no tak, właśnie TACY — warknął Lar'ja — I tobie się wydaje, że walczyć akurat z TYMI ludźmi, to 
mniejszy zaszczyt, niż na przykład z takimi Amerykańcami uzbrojonymi po zęby?
Słowo zabrzmiało dziwnie obco i minęła chwila, zanim Dto się zorientował, że Starszy użył oomańskiego 
określenia na naród zamieszkujący Stany Zjednoczone.
— Z całym szacunkiem, ale oni są przecież całkowicie nie uzbrojeni i nie wyszkoleni w walce, nie licząc 
pewnych wyjątków. Jak…
— Nie-uz-bro-je-ni… — Lar'je w dziwny sposób przeciągnął słowo. — Ah… młody… ty jeszcze nic nie 
wiesz o życiu… — westchnął z tęsknotą, a jego oczy patrzyły gdzieś w dal.
Starszy potrząsnął głową i znów spojrzał w okno. Podniósł butelkę do ust, ale była już pusta. Lar'je parsknął 
z oburzeniem i ponownie odwrócił się do Dto. Bezkrwawy cały czas bacznie go obserwował spod oka, 
zastanawiając się gdzie uciekają myśli wielkiego wojownika.
— Naprawdę chcesz zmienić teren? — podjął w końcu temat Lar'je.
— Chciałem, ale teraz… nie jestem pewien…
Lar'je Luar-ke pochylił lekko głowę.
— Ja tam latałem. Wiele razy. Ci ludzie… są dzicy w duszy. Walczą do upadłego. Czym tylko mogą. Nie 
potrzebują broni jako takiej, bo wszystko co mają pod ręką mogą w nią zamienić. Kiedyś… kiedyś 
spotkałem takiego jednego… Był miejscowym szamanem. Z wyglądu, to go już tam pochować powinni, 
stary na ich warunki. Nie doceniłem dziada, mocny był.
— Zranił cię? — zapytał Dto przechylając głowę na bok. Zapomniał nawet o okazaniu szacunku Starszemu.



— Raczej moją dumę. Poczęstował mnie jakimś mętnym, sfermentowanym napojem. To draństwo miało 
takiego kopa, że od razu mnie powaliło. A potem on pokazał mi to i owo ze swoich trofeów, oraz kolekcję 
broni. Czego tam nie było… Ciekawy facet, było z nim o czym pogadać. — Lar'je zaklikał z rozbawieniem.
— To ten napój, to nie była trucizna?
— A gdzie tam… Chociaż, rzeczywiście od nadmiaru można umrzeć. Picie napoi tego rodzaju to na Ziemi 
długowieczna tradycja, a Polska jest krajem gdzie to kultywują z ochotą. Dla tego dziada, Jak'kuba — 
Starszy wydał z siebie serię dziwnych, chrapliwych i świszczących dźwięków — zaoferowanie naczynia z 
tym, to był pokojowy gest. Później, to chyba obaj chwaliliśmy się trofeami, ale nie bardzo pamiętam.
Dto Bhu'ja patrzył w oczy Lar'ja Luar-ke dłuższą chwilę, zanim zorientował się, że powinien opuścić wzrok.
— Ten kawałek ziemi ma większy potencjał, niż ci się wydaje, Bezkrwawy. Tam niczego nie możesz być 
pewien, oprócz tego, że cię zaskoczą. Idź, przygotuj się na polowanie. Zapewniam, że nie pożałujesz.
Dto skłonił się zmieszany nadmiarem myśli, które pojawiły się w jego głowie, szybko wyszedł. Już na 
korytarzu dogoniła go seria świszcząco-chrapliwych dźwięków. Wtedy zrozumiał. To był śmiech. Śmiech 
Ooman… Ludzi.
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