
 1 

Kroniki Mortal Kombat 

Spowiedź Shao-Khan’a  

 

Bartłomiej Zięba 

2009 

 

Niniejsza powieść została oparta o wątki pochodzące 

z gier komputerowych Mortal Kombat. 

Niniejsza powieść została napisana z wyłącznej inicjatywy fana surrealizmu 

i nie jest przeznaczona do wykorzystania komercyjnego. 

Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w tekst bez pisemnej zgody autora. 

Niniejsza powieść zawiera szczegółowe opisy przemocy, dlatego jest przeznaczona 

wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

 

1. Korzenie turnieju, krwawe korzenie 

 

Ten turniej jest znacznie starszy niż ktokolwiek mógłby przypuszczać… i ja też 

taki jestem. Jego idea padła już dziesięć tysięcy lat temu. Powodem tego była 

wyczerpująca bitwa, stoczona na Piątej Równinie krainy Rubieży. Pamiętam dobrze, 

że tamta noc bitewna dłużyły się w nieskończoność i wiem, że Starsi Bogowie 

sprzyjali mojej armii, a bez ich pomocy następnego świtu dla nas by w ogóle już nie 

było. To za sprawą Starszych Bogów było mroźno, wody skuła zmarzlina, a mroczne 

chmury przesłoniły szczelnie niebo. 

Cały czas pole ogromnej potyczki zdawało się zażarcie świergotać niczym 

płonący las. Wcześniej zanosiło się na bitwę morską w przybrzeżnej zatoce, jednak 

po ingerencji Starszych Bogów olbrzymia zatoka uległa skostnieniu – zamarzła. To 

dlatego mosiężne łby rogatych smoków, wieńczące tysiące frachtowców bojowych 

Smoczego Króla, mogło tylko nieruchomo szczerzyć kły. Tak samo bezowocnie ich 

wygłodniałe paszcze śliniły się rdzawym nalotem i łzawiły słonymi zaciekami wokół 

swoich ślepi. Wszystkie okręty zostały wręcz zamurowane w potężnej grubej skórze 

z lodu która spowiła zatokę. Te słynne mosiężne tarany jego okrętów w przeciwnym 

razie siałyby wielkie spustoszenie wśród mojej floty. 
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Spod potężnej warstwy skamieniałej na mrozie wody nieprzerwanie podczas 

bitwy prześwitywały ogromne cienie wodnych smoków, które to raz po raz próbowały 

się przedostać na poziom zmagań. Toteż ich cielska od dołu o lud dudniły tak jak w 

wielki bęben. Tak, to była broń przeraźliwa, lecz w tej sytuacji podmorskie bestie były 

zwyczajnie bezużyteczne. 

Z kolei latające smoki instynktownie unikały burzowych chmur w obawie przed 

wyładowaniami atmosferycznymi. Smocze stada wprawdzie próbowały obniżyć lot, 

lecz cofały się wobec ciemności bagnistego nieba. Istniał jeden gatunek latających 

smoków odporny na uderzenia piorunów, jednak uległ on wymarciu na krótko przed 

bitwą. 

Trzonem armii Smoczego Króla były demony-cienie nazywane noobami. 

Wszystkie one były bezgranicznie oddane swojemu władcy, a ich ciała były czarne 

niczym smoła. Każdy noob, chociaż niegdyś sam był człowiekiem, zawsze był 

znacznie potężniejszy od najwytrawniejszego ludzkiego wojownika. 

Ja osobiście długo nie uczestniczyłem bezpośrednio w działaniach wojennych, 

obserwując wszystko ze wzgórza. Towarzyszył mi przyboczny oddział stu pół ludzi-

pół koni. Obok mnie znajdował się mój najbardziej zaufany generał Reiko. Oboje 

siedzieliśmy na rumakach odzianych w pancerze. Konie były niespokojne i z trudem 

utrzymywaliśmy je w ryzach. Oboje mieliśmy na sobie lekkie zbroje. 

Spojrzałem na wrzącą bitwę, a uświadomiwszy sobie, że pomimo wyraźnej 

pomocy Starszych Bogów moja armia przegrywa, ni stąd, ni zowąd z nerwów 

dostałem ataku histerycznego śmiechu. Po krótkiej chwili podobnie i mój towarzysz 

broni Reiko. 

- Z czego się śmiejesz? – spytałem cynicznie Reiko, wycierając spoconą skroń 

w skórzaną rękawicę. 

- A ty? – odpowiedział pytaniem, ponieważ ja cały czas robiłem dokładnie to 

samo co on. 

Spojrzałem na dłonie generała, które były przyozdobione przepięknymi 

kolczastymi kastetami. Do zbroi Reiko miał umocowaną niewielką część ze swojej 

wielkiej kolekcji wspaniałych skalpów. 

- Popatrz – zaproponowałem i wskazałem palcem na pewien obszar żywego 

niczym mrowisko krajobrazu. – Wampiry, które wspierają nasze odziały, doskonale 

walczą, ale wilkołaki, wpierające Smoczego Króla, nie mogą się w żaden sposób 

przemienić w bestie, ponieważ mroczne niebo skutecznie blokuje księżycowy blask. 
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- Wyglądają jak kiepskie błazny – skomentował Reiko. 

- Ja od razu kazałbym ich wszystkich wyciąć w pień, chociaż to nie ich wina – 

odpowiadając dodałem. 

- Słyszysz? – niespodziewanie zmienił temat Reiko, ale nadal nie przestając 

się głośno śmiać. 

- Co niby mam słyszeć? – spytałem. 

- On cię wzywa i zarazem on cię wyzywa na pojedynek – odpowiedział Reiko. 

- Nic nie słyszę – zaprzeczyłem. 

- Ja słyszę doskonale jego szepty. Ty też! Tylko że się boisz! – oznajmił Reiko. 

- Jak ty śmiesz Reiko?! – oburzyłem się, ale ciągle nie mogłem pohamować 

histerycznego śmiechu. – Jak ty w ogóle śmiesz tak mówić?! Oszalałeś?! Przecież ja 

cię za to zabiję! – groziłem mu, w każdej chwili będąc gotów dobyć miecza. 

- Zechcesz mnie zabić dopiero jak powiem ci co zrobię – cynicznie odparł mój 

zaufany generał. 

- To nie mów mi o tym, tylko po prostu to zrób – zasugerowałem, równie 

cynicznym tonem. 

- Powiem ci – nalegał Reiko. 

- Nie mów, bo cię zabiję – ostrzegłem go, wprawdzie śmiejąc się, jednak 

mówiłem bardzo poważnie. 

- Powiem ci – nalegał Reiko. 

Generał szeroko uśmiechnął się, naraz błyskając swoimi wszystkimi złotymi 

zębami. 

- Nie mów. Jak powiesz, od razu karzę ci wbić miecz w plecy – zupełnie 

szczerze go ostrzegałem. 

- Ja sam go wyzwę na pojedynek, pokonam i przyniosę ci jego ściętą głowę – 

objaśnił mi mój towarzysz broni. 

Tych słów Reiko już nie wytrzymałem i złapałem się za twarz z rozbawienia. 

Nawet centaury wokół parsknęły śmiechem. Jednak Reiko spontanicznie pochwycił 

za szyję maga, który siedział na koniu obok, przydusił go i spod habitu zabrał mu 

jedną z fiolek. Następnie rozbił ją na łbie swojego rumaka. 

- Głupcze! – wykrzyknął przerażony mag. – Ty nie wiesz co czynisz! 

W fiolce znajdowała się sproszkowana dusza smoka, tak więc tłukąc się, 

naczynie uwolniło świetlistą poświatę, która natychmiast posiadła ciało kopytnego 

zwierzęcia. 
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Koń od razu wzdrygnął, po czym parsknął śliną, błyskając przy tym zębami. 

Potem porywiście uniósł się na tylnych nogach oraz niebezpiecznie zaczął 

wymachiwać przednimi – omal nie zrzucił z siebie odważnego jeźdźca. Momentalnie 

czarna sierść ogiera jakby stwardniała i ustąpiła miejsca czarnym łuskom, a mięśnie 

zwierzęcia po kilku szybkich bolesnych skurczach wyraźnie przybrały na 

muskulaturze. 

W trakcie tego wszystkiego koń: prawie nie pozrywał sobie ścięgien, omal nie 

dostał zawału nim jego serce odpowiednio nie zdążyło urosnąć i przy tym o mało nie 

popękały mu kości. Szyja zwierzęcia konsekwentnie wydłużyła się, a na jego 

zakutym w zbroję łbie już od kilku chwil żarzyły się czerwone ślepia i sterczały rogi. 

Przemianę zwieńczyła para ogromnych skórzastych skrzydeł oraz długi mięsisty 

ogon, a kopyta zastąpiły szponiaste chwytne łapy. 

Już smok – nie koń – ryknął, a z jego płuc buchnęła ognista lawina. Potem 

smok przykucnął na moment, odbił się mocno w górę i odleciał przed siebie, 

ponaglany ostrymi ostrogami na butach dosiadającego go Reiko. Uparty mężczyzna 

trzymał mocno cugi i ze zdecydowaniem obrał kurs na naszego głównego 

przeciwnika. Leciał wysoko ponad tłumem walczących zaciekle dwóch armii. 

- Reiko. Ty durniu – nagle podniebny jeździec usłyszał szepty. – Jeżeli twój 

koń jest teraz smokiem, ja mam nad nim pełną władzę. Jednak to nie ciebie ja 

oczekuję. 

Wówczas niespodziewanie smok obniżył lot, zatoczył koło i zrzucił Reiko z 

siodła. Wojownik bezwładnie runął na pokład jednego z okrętów, rozbił deski i wpadł 

do środka ładowni, lądując ostatecznie na workach z kukurydzą. Chociaż obolały, 

szybko się podniósł, rozejrzał się po niskim pomieszczeniu i wybiegł wąskimi 

kręconymi schodami na górny pokład. Stały tam wysokie maszty z czarnymi żaglami. 

Reiko podbiegł do jednej z burt i wychylając się spojrzał na zaciekłą walkę 

ludzi z noobami. Po chwili spostrzegł też grupę trolli, walczących po tej samej stronie 

co cienie. Reiko postanowił nie tracić czasu i zeskoczył z pokładu, siadając okrakiem 

na grzbiecie jednego z nich. Troll potężnie ryknął ze złości, a był: barczysty, gruby 

oraz ogromny, pokryty grubą oraz brunatną skórą. Miał kilka siwych włosów na 

krągłej głowie oraz szorstki zarost na plecach, wzdłuż kręgosłupa. 

Humanoid zaczął kręcić się kretyńsko w kółko i usiłował sięgnąć po Reiko 

swoimi długimi ramionami. Reiko nie zwlekał i pochwycił trolla za głowę i skręcił mu 

kark. Stwór przez moment ślinił się i chwiał na nogach, po czym ciężko upadł na lud. 
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Reiko wprawdzie zleciał z niego dość niezgrabnie, ale i tak od razu musiał 

odskoczyć, aby uniknąć zmiażdżenia pod wielkim młotem kolejnego z trolli. Potem 

Reiko ubiegł jeszcze następnego trolla, który z kolei usiłował go pogruchotać 

gigantyczną ołowianą kulą. 

Tymczasem ten sam troll nie pozwolił się Reiko ogarnąć, tylko od razu 

próbował… na nim usiąść niczym mamut na arbuzie. Mężczyzna w ostatniej chwili 

przeszedł na drugą stronę trolla na czworakach, pomiędzy nogami olbrzyma niczym 

lis. 

Obaj wojownicy szykowali się do kontynuowania pojedynku, gdy 

nieoczekiwanie pozostałe trolle odsunęły się i utworzyły okrąg – niby ring w owalnym 

kształcie. 

W krótkim czasie coś miało się wydarzyć, gdy nagle Reiko poczuł 

najstraszliwszy odór z jakim kiedykolwiek przyszło mu się spotkać. A po dwóch, być 

może po trzech wdechach i nieopatrznym zaciągnięciu się cuchnącym powietrzem, 

Reiko przeraźliwie zwymiotował. Reiko robił to długo, gdy nagle dogonił go gdzieś 

wydany odgłos lub pogłos, albo jakby mamrotanie niemowlęcia. Spontaniczny 

wojownik nie musiał zbytnio czekać, gdy spomiędzy trolli wyszła tajemnicza postać. 

Smród wzrósł, ale tym razem Reiko zasłonił usta i nos ręką. 

Pogrążona w półcieniu człowiecza sylwetka z początku stała obrócona 

bokiem, lecz gdy tylko drgnęła, odsłoniła sobą potężny kloc z ciężkiego metalu, który 

miała przytwierdzony na stałe do prawej ręki. Postać przeryła cierpko ćwierćokrąg po 

nierównym lodzie metalową bryłą niczym prowadząc na smyczy ciętego psa – tak 

zaczęła się zbliżać. 

Postać wymamrotała coś pośpiesznie, patrząc ukradkiem na metalowy kloc i 

skinęła głową, jakby wydawała mu komendy. Chwiejne stawiała kroki tak jak 

marionetka, kiwała się na boki niczym kukła lub posępny strach na wróble targany 

przez polną zawieruchę. 

Był to demon i choć trudno w to uwierzyć, jednak niegdyś był to przepiękny 

król z niepowtarzalną długą brodą. Demona zakrywał cień, ale gdy pokraka 

gwałtownie przyspieszyła kroku, nagle błysnął metalowy kloc przytwierdzony 

gwoździami do jej prawej ręki. Przeraźliwy demon uniósł przedmiot wysoko w górę 

pomimo jego wielkiej masy oraz trzasnął głośno i nim puknął, łupnął o gruby lód. 

Wówczas zmarzlina zatrzęsła się tak bardzo, że Reiko nie tylko stracił równowagę, 
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lecz przewrócił się do przodu, bezwładnie wykonując salto, po czym wylądował tuż 

przy demonie. 

Straszliwy przeciwnik nachylił się i koślawo spojrzał, zerknął, popatrzył 

zezowato. Postać z trudem utrzymywała równowagę, a chybotała się na boki i Reiko 

cały czas niedowierzał własnym oczom, dopóki nie opadły mu na twarz cuchnące 

krople, a po chwili już strugi zgniłej krwi, przemieszanej z ropnym śluzem i lepkim 

trupim woskiem. 

Leżący wojownik natychmiast wyturlał się na bok, z ledwością unikając 

zmiażdżenia masywnym klocem z metalu. Potem kolejny, kolejny i jeszcze jeden 

obrót ratował go przed coraz natarczywiej wymierzanymi ciężkimi atakami. 

Emocje wśród zgromadzonych trolli zawrzały. Olbrzymy warczały oraz ryczały, 

a nawet pohukiwały i wyły, dopingując demona. 

Reiko udało się w końcu podnieść. Następnie mężczyzna momentalnie kopnął 

demona w szczękę i tym sposobem odepchnął go od siebie na znaczną odległość. 

Wojownik wziął, nie zważając na smród, głęboki oddech. Nie miał już żadnych 

wątpliwości: to legendarny demon-dręczyciel Drahmin, który najwyraźniej w trakcie 

bitwy wysługiwał się Smoczemu Królowi i akurat harcował w pobliżu. 

Drahmin miał postać wiecznie rozkładających się zwłok ludzkich, 

pozbawionych całkowicie skóry. Nagie – ale nie mięśnie lecz cuchnące i zgniłe – 

mięso stanowiło wierzchnią warstwę jego ciała. Tylko wokół torsu przewiązany był 

kilkakrotnie spróchniałymi potarganymi bandażami. Miał widoczne na, zainfekowanej 

pleśnią, twarzy nagie ścięgna, podtrzymujące jego mięso mimiczne. Widać było 

brunatną chrząstkę nosową i odarte ze skóry wargi. Miał żółte zęby, a jama ustna 

oraz język również były całkowicie oskórowane. Z resztą przełyk i żołądek demona 

też. Z odbytu wyciekał mu rzadki kał. 

Drahmin w kółko bełkotał coś niezrozumiale, to znowu bełkotał coś kompletnie 

bez sensu i cały czas rozglądał się chaotycznie na boki, jakby nic nie rozumiał z 

otaczającego go świata. Zdawał się być bezwładny, kiwał się na boki i bujał niczym 

płomień świecy na wietrze i cały ociekał gęstą trupią żywicą. Z lewego boku miał 

zupełnie zdarte mięso aż do żeber, skądinąd podziurawionych poprzez kolonię 

termitów, które w nim żyły – ich królowa zagnieździła się w jednej z komór serca 

Drahmina. Natomiast w prawy bark demon miał wbity zardzewiały tasak, a ciężki 

walcowaty kloc, który Drahmin posiadał trwale przymocowany do prawej ręki, 

zaledwie na fragmencie błyszczał i w większości był zardzewiały oraz lepki od smoły. 
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Cuchnący stwór stał nagim mięsem stóp na lodzie i pozostawiał po sobie lepkie 

ślady. Jądra wisiały mu tylko na więzadłach, ponieważ były pozbawione moszny, a z 

odsłoniętego żołędzia penisa Drahmina, majdającego się we wszystkie strony tak jak 

wahadło zegara, co kilka chwil kapała odrobina jego spermy z wirusami. 

Reiko miał przy sobie metalowe gwiazdy nindża. Cisnął więc w jednej chwili 

cały ich strumień w Drahmina i użył wszystkie, które posiadał i ani razu nie chybił. Ale 

demon zdawał się w ogóle tego nie zauważyć, jakby nie wydarzyło się nic istotnego, 

pomimo że został nimi istnie najeżony. Drahmin uznał za niegodną uwagi nawet tą 

gwiazdę, która utkwiła w czole demona, pomiędzy jego oczami. Przy tym nadal 

swobodnie poruszał gałkami ocznymi tak jak kameleon i patrzył się wszędzie, tylko 

nie na nią. 

Wojownik Reiko nie wiedział już co czynić dalej. 

Trolle chórem ryknęły, po czym niecierpliwie zaczęły sapać i stękać, 

ponaglając demona do ataku. Ten pokiwał się na boki tak bardzo, że już wydawało 

się że upadnie, po czym podniósł oparty dotąd o lód kloc, po czym zaczął nim 

wymachiwać jakby wprawione w ruch koło młyńskie – tak parł na Reiko. 

Trolle coraz bardziej infantylnie ponaglały i dopingowały Drahmina do ataku – 

tu, też tam tupały hałasując aż nie do zniesienia. Reiko stał zupełnie skrępowany 

więzami strachu, a Drahmin coraz szybciej parł na niego i chociaż ohydna, 

obsceniczna pokraka zdawała się nic nie rozumieć i wykonywać zupełnie 

przypadkowe ruchy, jednak najwyraźniej demon doskonale wiedział co robi. 

Reiko w ostatniej chwili ocknął się i zablokował podobną do maczugi bryłę, 

łapiąc Drahmina za mięso jego ręki – zgniłe, cuchnące, lepkie, a jego wijące się po 

wierzchu żyły z trudem tłoczyły zakrzepłą krew. W dotyku demon przypominał mokre 

ciało glizdy, a ociekający obficie gęsty brud, pełen bardzo niebezpiecznych zarazek, 

szybko snuł się po ręce Reiko, penetrując wszystko to co mężczyzna miał pod 

ubraniem. 

Drahmin nadal wydawał się być nieobecny myślami, zwłaszcza gdy jego 

pozbawiona małżowiny usznej głowa bezwładnie opadła niby szmacianej pacynce. 

To jednak znów pobudziło Reiko do działania: odrzucił on na bok uzbrojoną 

kończynę demona i szybko skręcił mu kark. Przeraźliwa twarz Drahmina odwróciła 

się niemalże ku jego plecom, a tymczasem Reiko przedłużył swój atak i potężnie 

uderzył go kolczastym kastetem, trafiając pokrakę w sam mostek. Podręczny oręż 

głęboko utknął w miękkiej kości przepony demona, lecz po chwili stwór zaczął 
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ponownie poruszać rękami – swoją przegnitą lewą dłoń położył na dłoni Reiko. Na 

dodatek demon podniósł swoją oskórowaną twarz i powrócił nią do prawidłowego 

ustawienia głowy. Miał pełne usta. 

Najpierw pochylił się ku Reiko, bełkocząc coś jakby chciał mu coś powiedzieć, 

aby już po chwili Drahmin naraz zwymiotował białymi pasożytami w zepsutych 

sokach trawiennych na dłoń Reiko – niczym sfermentowaną zupą z kluskami. Reiko 

wpadł w panikę i szybko zaparł się nogą o galaretowaty kleisty brzuch przeciwnika 

oraz z całych sił go odepchnął od siebie. 

Wprawdzie wyrwał swój kastet z uwięzi, jednak poprzez powstałe otwory w 

płaskiej kości mostka, z wnętrza gnijących stęchłych płuc kreatury, wyleciał gęsty 

niczym maź, błyszczący rój agresywnych much. Brudne owady od razu zaatakowały 

twarz Reiko – bardzo boleśnie, a nie było się jak przed nimi zasłonić. 

- Pomóż! Shao pomóż mi! Towarzyszu broni! – wreszcie Reiko zawołał, 

przyznając się tym samym do swojej porażki w pojedynku. 

Zadowolone trolle aż podskakiwały z podekscytowania. Reiko zwijał się z bólu, 

leżąc na lodzie, a hałaśliwe muchy obczepiły go, wdarły się pod ubranie i na 

powierzchni jego ciała pośpiesznie kopulowały pomiędzy sobą. Już po kilku chwilach 

samice szykowały się do złożenia jaj pod skórą Reiko. 

Jednej z samic mięsożernych owadów Reiko zgniótł głowę, odrywając ją od 

tułowia owada. Niemniej jednak na niej też usiadł jeden z samców much i kopulował 

z nią. Ta samica, pomimo braku głowy, bez problemu uległa zapłodnieniu i 

niebawem też złożyła jaja, wbijając brudny wyrostek na swoim odwłoku w skórę 

pożywki dla swoich pasożytniczych larw, na którą muchy obrały ciało Reiko. 

Niebawem nastąpi obfity wylęg. 

Ale w tym momencie Starsi Bogowie postanowili przerwać pojedynek, 

ewidentnie wpływając na jego wynik i przenieść mnie w to miejsce. Znalazłem się 

tam w jednej chwili i chociaż sam byłem tym zupełnie zaskoczony, nie utraciłem 

trzeźwości myślenia. Spojrzałem na słaniającego się towarzysza a potem na 

wstrętnego dręczyciela. 

Trolle przez moment były zdezorientowane, lecz jeden z nich ruszył na mnie z 

kamiennym młotem w rękach, rycząc. Nie zastanawiając się zbyt wiele, ja również 

ruszyłem w jego kierunku, po chwili silnym barkiem trafiając prosto w opasły brzuch 

trolla. Ten umilkł, zakrztusił się i przygarbił z bólu. Złapałem go potem za nos i 

wymierzyłem mu pełny atak pięścią pod szczękę. Trafiony troll aż cofnął się o kilka 
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kroków, wypuszczając wcześniej swój oręż. Razem z rękojeścią młot był wyższy niż 

ja sam i straszliwie ciężki. 

- Starsi Bogowie – nie mając już żadnego wyjścia, rozpocząłem modlitwę. – 

Starsi Bogowie – szeptałem. – Dodajcie mi proszę sił, abym mógł ocalić moją armię 

przed niechybną zagładą. 

Nie trwało to długo nim poczułem przypływ siły w ciele i już wiedziałem, że 

moja modlitwa została wysłuchana. Podniosłem młot bez wysiłku jakby był pusty w 

środku i zacząłem kręcić nim nad głową niczym wiatr łopatami wiatraka, a kończąc 

atak, uderzyłem zwieńczeniem potężnego młota w kolana trolla, gruchocząc mu je 

doszczętnie. Troll upadł ciężko, skamlając z bólu oraz warcząc ze wściekłości. 

Potem, nie zwalniając kroku, szybko przesunąłem się wzdłuż okręgu 

zgromadzonych trolli, przetrącając im wszystkim kolana. Na koniec pochwyciłem 

obleśne monstrum Drahmina, zakręciłem nim jak kukłą i rzuciłem nim daleko w 

gąszcz walczącego tłumu niczym bezwładnym workiem. 

Reiko ciągle toczył bój z muchami. 

- Starsi Bogowie. Pozdrawiam was – jeszcze raz rozpocząłem szeptać 

modlitwę. – A teraz przenieście mnie proszę przed obliczę największej z bestii, abym 

mógł pokonać ją ku waszej chwale. 

Ponownie moja modlitwa została wysłuchana i niebawem stanąłem naprzeciw 

Smoczego Króla. Zabrałem ze sobą trolli młot. 

Ówczesny władca Rubieży, przezwany Smoczym Królem, naprawdę nazywał 

się Onaga i był to: pokryty łuskami, skrzydlaty olbrzym, rogaty i ogoniasty. 

Dostrzegłszy mnie, Smoczy Król uniósł ręce w geście dominacji. 

- Czekałem na ciebie Shao! Dziś w nocy nie ma miejsca na litość! – zaznaczył. 

- O ile ty o nią nie poprosisz Onaga! – odpowiedziałem bez wahania, 

spoglądając w jego wielkie ślepia. 

Onaga odwrócił się i pochwycił jednego z podwładnych mu trolli. Już odbił się 

pionowo w górę, zatrzepotał gęsto swoimi skórzastymi skrzydłami, wznosząc się tym 

sposobem na znaczą wysokość i cisną trollem w dół niczym kamieniem. Upadając, 

potężny troll zginął od razu, połamany niczym deska na drzazgi. Onaga gładko 

wylądował tuż obok, po czym znów uniósł władczo ręce i straszliwie ryknął. 

Następnie jednym tylko pociągnięciem swojego długiego masywnego ogona 

ściął kilkudziesięciu swoich noobów. Znów uniósł ręce oraz ryknął. Teraz zrobił kilka 
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majestatycznych kroków do przodu, stanął blisko mnie, wciągając mnóstwo 

powietrza do swoich gigantycznych płuc aby wysoko i dumnie zionąć płomieniami. 

Ja tymczasem chwyciłem za trolli młot i z całych sił wymierzyłem atak 

pomiędzy rogi Onagi. Kamienny cios przedarł się w poprzek rozżarzonego powietrza 

rozpruwając płomienie, które się zapadły, rozpadły i zawirowały niczym muł za 

czmychającą rybą. Młot trafił w twardą niczym kowadło czaszkę, a przy tym sam 

rozpadł się na dwie osobne części. Na koniec wystrzeliła w powietrze mała kulka – 

prawe oko Onagi. 

Wielki Smoczy Król umilkł, a gorące powietrze wokół niego zastygło i znikło, a 

świetliste kolory płomieni rozpierzchły się szybko. Czaszka Onagi pęknięta na pół tak 

jak łupina orzecha, a prawy oczodół pusty. 

Król cały krwawi, a jego rozdwojony fioletowy język wisi na wierzchu niczym u 

przegrzanego psa. Jest zupełnie bezradny, bezwładny i mamrota coś zupełnie bez 

ładu… gorzej niż Drahmin. Po chwili pada. Jest martwy. Niekwestionowany hegemon 

Rubieży Smoczy Król Onaga poległ w pojedynku jeden na jednego, a tym samym 

przepowiednia wypełniła się. 

Natychmiast wszystkie nooby wyczuły śmierć swojego władcy, więc cienie 

przerwały walkę i uklękły, zwracając się w jego kierunku. Niespodziewanie ich skóry 

popękały i wszystkie nooby równocześnie eksplodowały, pozostawiając po sobie 

tylko nagie kości. Trolle, wilkołaki i inni sprzymierzeńcy Onagi nie mieli w tej sytuacji 

wyboru i bezwarunkowo złożyli broń, a wszystkie gatunki smoków wyrwały się spod 

hipnotyzującego jarzma groźnej bestii. 

Po wszystkim Starsi Bogowie otworzyli przede mną portal między wymiarowy, 

abym mógł stanąć przed ich obliczem. Nie zwlekałem ani chwili, wszedłem do 

środka. Portal przeniósł mnie do krainy Starszych Bogów, a było to niezwykłe 

wyróżnienie. Znalazłem się w przytłaczającej rozmiarami posępnej katedrze. Było 

mroczno, a dookoła snuły się szepty – to Starsi Bogowie wymieniali pomiędzy sobą 

swoje święte poglądy. 

- Dlaczego stoisz a nie klęczysz? – dobiegł mnie doniosły głos, ale 

niewiadomo skąd. 

- Po pokonaniu Smoczego Króla muszę rozprostować kości – zażartowałem 

sobie z nich, co było niedopuszczalne. 

Ponownie usłyszałem mnóstwo szeptów z narady Starszych Bogów. 
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- Rozmawiasz ze Starszymi Bogami – po jakimś czasie bogowie 

odpowiedzieli. – Za to bluźnierstwo moglibyśmy cię unicestwić, jednak my doskonale 

znamy prawdziwy powód, czemu ty nie chcesz klękać. Tobie nie chodzi o Onagę, a o 

znacznie wcześniejsze wspomnienie. To takie ludzkie. Jesteś człowiekiem, więc 

jesteś słaby. Starsi Bogowie są dobrzy, dlatego my okazujemy ci wyrozumiałość. 

- Arogancja dodaje charyzmy – odpowiedziałem. 

Starsi Bogowie ponownie naradzili się, ale nieco szybciej. 

- Czy naprawdę myślisz, że to ty pokonałeś Onagę? – spytali. 

- Tak – natychmiast odpowiedziałem. 

- Jesteś naiwny człowieku – skomentowali Starsi Bogowie. 

- Naiwność dodaje pewności siebie – odpowiedziałem. 

- Bez naszej pomocy ty i cała twoja armia zginęlibyście – zaznaczyli Starsi 

Bogowie. 

- Ja patrzyłem prosto w ślepia Smoczego Króla. Wy nie – przypomniałem. 

Ponownie coś szeptali. Głosy zdawały się okrążać ogromne pomieszczenie 

wzdłuż ścian jakby skradające się małe gryzonie. 

- Shao – odpowiedzieli wreszcie Starsi Bogowie. – A co teraz zamierzasz? Co 

dalej? Żyłeś aby pokonać Onagę. Co teraz poczniesz? Nie będziesz przecież 

rządził? 

- Będę – rozwiałem ich wszelkie wątpliwości. 

Niepostrzeżenie przebiegło kilka cichych szeptów. 

- W jaki sposób? Przecież ty nienawidzisz królów? – dziwili się Starsi Bogowie. 

- Ja nie będę królem Rubieży ale jej imperatorem. To zupełnie coś innego – 

wyjaśniłem. 

I znów kilka szeptów przepłynęło gdzieś szybko, po czym Starsi Bogowie 

oznajmili: 

- Przecież ty nie chciałeś żadnych władców, że niby wszyscy mieli być równi? 

Oszukałeś samego siebie. 

- Zawsze ktoś musi rządzić. Będę na całe milenia bezinteresownie władać 

każdą istotą w Rubieży, począwszy od ludzi, poprzez trolle, a nawet będę władać 

demonami – upierałem się. 

- Jesteś taki sam jak Onaga – zupełnie spontanicznie podsumowali mnie 

Starsi Bogowie. 

Na to oznajmiłem: 
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- A co niby mam zrobić? Wy tylko obserwujecie i wiecznie obradujecie. 

Postawcie się w mojej sytuacji, zanim mnie ocenicie. 

Teraz szepty dyskutujących pomiędzy sobą Starszych Bogów przetoczyły się 

jak lawina, zbite w jedną niezrozumiałą całość. Odpowiedzieli: 

- To ty postaw się na naszym miejscu. 

- Moja armia musi z kimś walczyć. Jeżeli każę im tkwić w bezczynności, sami 

pozabijają się nawzajem. Nie dopuszczę do tego, ponieważ ja jestem za nich 

odpowiedzialny. Będę podbijał, a tym samym wyzwalał kolejne wymiary i zacznę od 

nijakiej Ziemi! – zawołałem. 

Starsi Bogowie ponownie odbyli cichą naradę, najdłuższą. Wieńcząc ją, 

oznajmili: 

- Ludzie od zarania dziejów uwielbiają przemoc i gwałt. Damy im więc to, 

czego tak naprawę pragną. Odtąd wszystkie swobodne portale między wymiarowe 

pozostaną zamknięte, a jeżeli ktoś będzie chciał najechać Ziemię, najpierw będzie 

musiał zwyciężyć w uświęconym przez nas turnieju walki. Odtąd ustanawiamy nowy 

status Starszych Bogów o nieingerencji w sprawy śmiertelników. 

- Jak nazwiecie ten turniej? – spytałem, ale wcześniej odwróciłem się do nich 

plecami, oczekując na otwarcie portalu powrotnego. 

Po długich szeptach Starsi Bogowie odpowiedzieli: 

- Odwracając się plecami do Starszych Bogów sprowadziłeś na znany ci świat 

wielkie nieszczęście: Smoczy Król Onaga, jedyny prawowity władca Rubieży o nigdy 

niepokonanej armii, za dziesięć tysięcy lat powróci do życia. Ty jesteś zwykłym 

wariatem Shao. 

- Teraz jestem Shao-Khan! Imperator Rubieży Shao-Khan! – odpowiedziałem. 

- Turniej nazywać się będzie Mortal Kombat – odpowiedzieli Starsi Bogowie. 

Po krótkiej naradzie Starsi Bogowie bez słowa otworzyli portal, abym mógł 

powrócić w miejsce skąd przybyłem. Ja również milczałem gdy wychodziłem. 
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2. Imperator, część I 

 

 Kraina Ziemi. Dziesięć tysięcy lat później. Dziś. 

Kurtis Stryker był początkującym policyjnym śledczym i chociaż dopiero co 

jego życie przekroczyło ćwierćwiecze, Stryker już pisał swój doktorat. To dlatego 

ostatnie kilka miesięcy spędził głównie w bibliotekach studiując starodruki, co z 

resztą szybko stało się jego wielką pasją. Jednak jeszcze zanim doszedł do jakichś 

konkretniejszych wniosków, kilkakrotnie natknął się na wzmianki o tajemniczym 

turnieju, który to miałby się odbywać cyklicznie, a stawka w nim jest niewyobrażalnie 

wysoka. Ziemscy wojownicy stają wówczas przeciwko wojownikom rodem z zupełnie 

innego wymiaru, określanego mianem Świata Zewnętrznego, bądź najczęściej po 

prostu Rubieży. 

Istniała teoria, że Rubież to siedlisko wszelkiej maści: potworów, demonów, 

czy złych magów. Odnosiło się wrażenie, że Ziemia i Rubież to tylko pojedyncze z 

mnóstwa niezbadanych wymiarów, inaczej nazywanych krainami, a ostateczną 

władzę nad nimi wszystkimi sprawuje mała grupa potężnych pogańskich bogów, 

nazywanych Starszymi Bogami. 

Kurtis natknął się również na relatywnie dokładny opis rzekomego 

nieśmiertelnego okrutnego władcy Rubieży Shao-Khana, tytułującego się mianem jej 

imperatora. Co znamienne, księga w której Stryker odnalazł adnotację była 

podstemplowana okrągłą pieczęcią w kształcie głowy ziejącego ogniem smoka. 

Stryker dopatrzył się w imperatorze podobieństw do pewnego pacjenta zakładu 

psychiatrycznego przeznaczonego dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, o 

którym Kurtis czytał jakiś czas temu w prasie. Większość osób nie zwróciłaby na nic 

niezwykłego uwagi, ale przenikliwemu Kurtisowi podobieństwa wydały się zupełnie 

nokautujące. 

Myśl, że to może być sam władca przeklętego wymiaru już od dłuższego 

czasu nie dawała Strykerowi spokoju i chociaż nigdy wcześniej nie miał z tym 

kłopotów, nie mógł się skupić na pracy i noc w noc dręczyły go koszmarne sny. 

Widział w nich burzę z potężnymi piorunami tak realnie, że budził się z krzykiem, a 

nawiedzający go w nich dziwaczny mężczyzna w zbroi samuraja i słomianym 

kapeluszu na głowie mówił o sobie: protektor Ziemi. 

Pomimo, że tajemnicza postać nalegała na niego, aby koniecznie spotkał się z 

więźniem, Kurtis konsekwentnie ignorował koszmary, racjonalnie tłumacząc je sobie 
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nadmiernym stresem. Dopiero gdy Kurtis z przerażeniem wyliczył, że ostatni turniej 

odbył się całkiem niedawno, nie wytrzymał i niespodziewanie poczuł, że musi jak 

najszybciej odwiedzić więźnia i udowodnić sobie, że jego przeczucia mimo wszystko 

są błędne. 

 Tak trafił tutaj. 

Ostatni korytarz poprzedzający celę więźnia, a odcięty od reszty ośrodka 

więziennego pancernymi drzwiami, sprawiał wrażenie przeraźliwie sterylnego. 

Wszystko było wyłożone białymi płytkami z terakoty i nie było żadnych okien, a silne 

oświetlenie w suficie szybko męczyło wzrok. Całe więzienie przypominało zamknięty 

szpital psychiatryczny, którym z resztą było, albo nawet salę operacyjną. 

Stryker stał nieruchomo tuż przed solidnymi kratami celi i uważnie wsłuchiwał 

się w każde słowo historii o początkach turnieju, którą przed momentem opowiedział 

mu niebezpieczny więzień. Kurtis nie bardzo wiedział, jak to wszystko skomentować. 

Podszedł do krat, chwytając za nie. 

 - Proszę się cofnąć! – nagle wrzasnął na niego naczelnik więzienia. – Przecież 

mówiłem panu, aby się nie zbliżać do krat celi! To niebezpieczne! 

 Stryker pokornie cofnął się i spojrzał na naczelnika, który wchodząc do 

pomieszczenia niósł mu plastikowe krzesło. 

 - Zapomniałem na chwilę co to za miejsce. Przepraszam – odparł Stryker. 

Naczelnik miał na sobie biały mundur sanitarno-więzienny, bardzo czysty, 

jednak spodnie osuwały mu się z otyłego ciała do tego stopnia, że na wierzchu 

sterczał fragment jego pryszczatego tyłka. Był to człowiek średniego wzrostu, z 

wyraźną nadwagą i mocną łysinką. Sprawiał wrażenie znudzonego osiłka, lata 

świetności mającego już dawno za sobą. Chodził szybko, obficie bujając ramionami 

na boki. 

 - Niech pan nie przeprasza. Aczkolwiek, gdyby on pana zabił, miałbym 

mnóstwo papierkowej roboty – zażartował naczelnik. – Przyniosłem panu krzesło. 

Jak widać, to ogrodowy szmelc, ale przepisy nie dopuszczają nic innego. 

Mężczyzna ustawił krzesło na środku korytarza. 

 - Nie mam jeszcze hemoroidów ani wrzodów – odpowiedział dumnie Kurtis, po 

czym usadowił się wygodnie na plastikowym krześle niczym król i pan na tronie. 

 - Cały czas obserwuję wszystko na monitorze – naczelnik wyszeptał do ucha 

Strykera, dyskretnie wskazując na kamerę u sufitu. 

 - Dziękuję za wszytko – przytaknął Kurtis. 
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 Strażnik wyszedł, a pancerne elektroniczne drzwi zasunęły się za nim. 

Wówczas więzień w celi za kratami podniósł się jednym ruchem ze swojej pryczy i 

usiadł na niej, komentując krótko osobę Strykera: 

- Ty jesteś inni. 

- Inny? – zdziwił się Kurtis, w pewien sposób czując się doceniony. 

- Inny niż wcześniejsi moi goście. Wydajesz się mnie doskonale znać – 

zauważył więzień. – Kim ty zatem jesteś? Detektywem, psychologiem, czy 

historykiem? Nie odpowiadaj: ty jesteś wszystkim tym naraz! 

 - A co z turniejem? To, co mi przed chwilą opowiedziałeś, to dopiero jego 

korzenie, krwawe korzenie. To były zamierzchłe początki. Jeżeli stawka w nim jest 

tak wysoka, jak to możliwe że na Ziemi nikt o nim nic nie słyszał? – spytał 

zaciekawiony Stryker. 

 - To nie jest tak do końca, że zupełnie nikt. Przecież ty już wiesz – 

odpowiedział niby naiwnie więzień. 

 - Tak. Teraz już tak. Wiem też, że ostatni turniej odbył się raptem dwa lata 

temu – zaznaczył Kurtis. – Najwyraźniej nie udało ci się w nim zwyciężyć? 

 - Mnie tam wtedy w ogóle nie było. Byłem politycznie osłabiony 

niepowodzeniami we wcześniejszych edycjach turnieju, a moi wrogowie zwarli szyki 

przeciwko mnie. Dlatego jeszcze przed turniejem musiałem ratować się ucieczką. 

Póki co odpoczywam tutaj. 

 - Nie zamierzam ukrywać, że mnie to cieszy – powiedział i wzruszył ramionami 

Kurtis. 

 - Niezupełnie – sprzeciwił się zamknięty w celi imperator. – Od czego by tu 

rozpocząć? – więzień zaczął się głośno zastanawiać. 

- Powiedz, jak Starsi Bogowie mogli wpaść na tak makabryczny pomysł, aby 

los całej krainy zależał od garstki jakichś tam wojowników? – zaproponował Stryker. 

 - Zadaniem każdego pokolenia jest wykreowanie garstki wybitnych jednostek 

– wyjaśnił więzień. – Zasady w turnieju są przejrzyste i równe dla obu stron. Starsi 

Bogowie, ustanawiając turniej, uczynili to w interesie Ziemi. Z resztą póki co Ziemia 

pozostaje nietknięta, nieprawdaż? 

 - Ale kiedyś ziemscy wojownicy mogą zawieść – poirytował się Kurtis. 

 - Tak, to fakt – przyznał ze szczerością zamknięty w celi mężczyzna. – Zgoda. 

Od czego by tu rozpocząć? Już wiem. W ostatnim turnieju wziął udział ktoś, o kim 

pewnie co nieco już słyszałeś. Musisz kojarzyć twarz tego śmiertelnika. To było tak: 
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3. Człowiek w klatce 

 

 Pewien popularny aktor filmowy do niedawna żył własnymi problemami, daleki 

od ratowania świata. Wszystko się jednak zmieniło w ciągu jeden chwili, gdy w 

środku nocy ocknął się w jakimś ciasnym pomieszczeniu z olbrzymią luką w pamięci. 

Nie mógł się w ogóle poruszyć, a nienaturalnie intensywny ból głowy rozsadzał mu ją 

od wewnątrz. Mężczyzna żadnym sposobem nie był w stanie stwierdzić, co się z nim 

działo w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. 

 - To musiał być jakiś narkotyk – pomyślał, kątem oka dostrzegając leżące na 

stole zużyte strzykawki. 

 Włączona lampa była tak ustawiona, że potwornie raziła jego przemęczone 

oczy i sprawiała mu nieprzejednany ból. W nogach mężczyzna poczuł chłód. 

 - Wstań Cage – nagle ktoś zażądał od niego, nazywając go po nazwisku. – 

Wstań Cage – głos by coraz bardziej natarczywy. – Wstań Johnny i zamknij wreszcie 

to cholerne okno! Jest przeciąg! 

 Cage z trudem przekręcił głowę na bok i ujrzał zupełnie nieznajomą mu 

kobietę, leżącą obok niego w łóżku. Potem powoli podniósł się, usiadł na łóżku oraz 

przetarł dokładnie twarz dłońmi. 

 - Johnny pospiesz się – ponaglała go kobieta, delikatnie gładząc go po 

plecach. – Proszę cię Johnny. Ten przeciąg jest nie do zniesienia. 

 Cage był wysportowanym przystojnym mężczyzną w wieku nieco ponad 

trzydziestu lat. Chciał wstać z łóżka, jednak spostrzegł śpiącą z drugiej strony kolejną 

zupełnie obcą mu kobietę. 

  - To musiała być długa i wspaniała lub ciężka noc. Szkoda, że nic nie 

pamiętam, inaczej być może wyciągnąłbym z tego jakieś dobre wnioski na przyszłość 

– mężczyzna skomentował sam do siebie. 

 Słysząc te słowa, przebudzona kobieta natychmiast wstała, wzięła potężny 

zamach i z całych sił uderzyła go pięścią w brzuch, aż Johnny Cage sturlał się z 

łóżka. Dopiero po jakimś czasie Johnny pozbierał się, podszedł do okna i wściekle 

zamknął je z trzaskiem. Cage westchnął jeszcze ociężale, potem jakąś chwilę trwała 

cisza, przerwana poprzez pukanie do drzwi do pokoju. Johnny znieruchomiał z 

przerażenia. 



 17 

- Cicho – Cage szepnął do kobiet, przytykając palec do ust. – Nieustannie 

tropią mnie fotoreporterzy paparazzi. To pewnie jak zwykle jakiś podstęp jednego z 

nich. 

Tymczasem pukanie stawało się coraz bardziej nachalne, a po chwili zadrżała 

podłoga w pokoju, aż Johnnyego doszedł świst… i wówczas ciężkie drzwi runęły 

niczym wysadzone dynamitem. Mężczyzna w ostatniej chwili zdołał się zorientować, 

na co się zanosi i jakoś tam odskoczył koślawie. Równocześnie wyrwana z framug 

płyta drzwi głośno a głucho padła, a oświetlenie z korytarza skryło w półcieniu bardzo 

wysoką postać. Strugi wiatru luźno kierowały do pokoju długie włosy postaci tak jak 

karabin maszynowy wystrzeliwuje pociski. 

- Raiden? – spytał niepewnym głosem Cage. – Bóg burzy i piorunów Raiden? 

– sprecyzował, ale jeszcze bardziej niemrawo. 

- Ja nie jestem Raidenem. Ale to właśnie Raiden mnie przysyła – udzielił 

odpowiedzi męski głos. 

W tym momencie z windy wysiadła grupa hotelowych ochroniarzy. Podbiegli 

do miejsca zamieszania. 

- Co tu się stało? – spytał jeden z osiłków, trzymając dłoń pod marynarką i 

zaciskając ją na kolbie pistoletu. 

- Nic się nie stało – uspakajał Johnny. – Szkody za drzwi i powybijane szyby 

dopiszcie do mojego rachunku, chociaż to tylko sprawka silnego wiatru. Nie chcę 

czytać o tym w jutrzejszej prasie – aktor przekonywał zdezorientowanych 

ochroniarzy. – A teraz wynoście się stąd. 

Pracownicy hotelu po chwili namysłu odeszli, a wówczas długowłosy 

mężczyzna zwrócił się do Johnnyego: 

- Czekam na ciebie na dole. Zejdź szybko. Nie ma chwili do stracenia – 

powiedział nieznajomy, a jego tajemnicze spojrzenie szczerze zaniepokoiło 

gwiazdora. 

Aktor już nic nie mówił, tylko powrócił do pokoju. 

Niestety na dół Johnny zszedł dopiero po ponad godzinie. W tym czasie 

zdążył się ogolić oraz wziąć prysznic. Założył na siebie czarny garnitur z białą 

koszulą, czarne błyszczące buty, a utlenione blond włosy mężczyzna przeczesał ku 

tyłowi i utrwalił je na żelu. Na oczy założył okulary przeciwsłoneczne. 

Niezapowiedziany gość cierpliwie czekał, siedząc w wygodnej poczekalni 

hotelowego holu. Czas zabijał rozmową. 
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- Picie herbaty uwięzionej w tych papierowych woreczkach to jak namiętny 

pocałunek poprzez szybę. Niedorzeczność. A te ich sznureczki są jak krótkie smycze 

– tłumaczył recepcjonistce, z lekka podnosząc filiżankę. – Chociaż nie rozumiem, jak 

można pić herbatę zimną, to dopiero picie jej z cukrem i zakwaszonej cytryną jest 

okropną zbrodnią. Moim zdaniem za coś takiego powinno się skazywać na 

dożywotnie galery. 

Recepcjonistka spostrzegła schodzącego schodami Cagea. 

- Panie Fujin. Pan Johnny Cage już jest – wstając, oznajmiła oraz wskazała 

otwartą dłonią na aktora. 

Długowłosy Fujin wypił jeszcze łyk gorącej herbaty, powoli wstał i podał 

kobiecie dłoń. 

- W takim razie musimy się już pożegnać – powiedział, patrząc jej w oczy. – 

Proszę mi jednak obiecać jedną rzecz: następnym razem po prostu Fujin. 

- Tak, oczywiście – odpowiedziała kobieta. 

 Fujin odwrócił się w kierunku przysłuchującego się rozmowie Johnnyego. 

 - Panie Cage – sztywno rozpoczął na nowo Fujin, niejako naigrywając się z 

niego. – Wyjdźmy więc na zewnątrz – zaproponował. 

 - To nie jest takie proste. Fotoreporterzy tropią mnie cały czas. Ja już nie 

pamiętam jak to jest opuścić budynek hotelowy frontowymi drzwiami – wzbraniał się 

Johnny. 

 Fujin był bardzo wysoki i szczuły, a nawet kościsty, przez co pozornie 

pozbawiony muskulatury. Na szyi miał zawieszony niepozorny kamienny diadem z 

wygrawerowanym symbolem, który gabarytami przypominał monetę. Przedmiot 

przedstawiał głowę smoka z lekko uchyloną paszczą i rozdwojonym gadzim 

językiem, powiewającym niczym płomień. Cage od razu rozpoznał charakterystyczny 

symbol, który ściśle kojarzył mu się z turniejem Mortal Kombat. 

Fujin, nie zważając na wzbraniania aktora, otworzył frontowe drzwi hotelu, 

gdzie rzeczywiście na Cagea czyhała grupa wygłodniałych sensacji paparazzi. Ale 

nagle wzdłuż ulicy przetoczył się niezwykle silny podmuch wiatru niczym błotna 

lawina i po chwili niewidoczny strumień odbił się od obiektu, który znajdował się po 

drugiej stronie ulicy, po czym natarł na hotel i natychmiast staranował wszystkich 

dziennikarzy, powalając ich na ziemię. 

- Idź przodem – powiedział Fujin do aktora, a długi warkocz Fujina wił się na 

wietrze niczym murena w skalnych zakamarkach. 
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Żaden paparazzi w tych warunkach nie myślał o robieniu zdjęć, tak więc oboje 

spokojnie wyszli. Potem wiatr zwinął się w kulę i przetransformował się w maleńki 

cyklon, który obu mężczyzn wysoko uniósł do góry, niebawem lekko stawiając ich na 

płaskim dachu pobliskiego wieżowca. Wichura w jednej chwili zupełnie ucichła. 

- Nie ma czasu do stracenia. Przenosimy się natychmiast do wymiaru Rubieży 

– ponownie oznajmił Fujin. 

- Zaczekaj! – stanowczo przeciwstawił mu się aktor. – Gdzie jest Raiden? 

Skąd mogę wiedzieć, że rzeczywiście to właśnie on cię przysłał? Równe dobrze 

możesz działać z rozkazu imperatora Shao-Khana – Cage pytał natarczywie, 

wypowiadając domniemane stwierdzenia. – Udowodnij, że to nie podstęp – zażądał. 

- Udowadniać? – zdziwił się Fujin. – A niby w jaki sposób? – spytał 

retorycznie. – Posłuchaj Johnny: owszem, jestem ci winien wyjaśnienia, ale teraz nie 

ma na to czasu. Zdradzę ci na razie, że szykuje się nowy turniej, a ty dostąpisz 

zaszczytu wzięcia w nim udziału. Tymczasem muszę jeszcze sprowadzić na turniej 

dwóch wojowniczych mnichów buddyjskich. Powiedziano mi, że obaj pośpieszyli na 

ratunek wymiarowi Edenii przed nadciągającym również i tam niebezpieczeństwem z 

Rubieży. Ja ich muszę koniecznie zawrócić póki jeszcze nie jest za późno. Zwierzę ci 

się, że oni też mnie nie znają i prawdopodobnie zupełnie nie będą chcieli mi zaufać. 

Będę ich jednak musiał przekonać, aby ze mną poszli – ujawnił Fujin. – Każda 

minuta jest ważna. Zaufasz mi czy nie? 

Aktor na moment spojrzał na pociągłą twarz i jasne oczy nieznajomego, aby 

spróbować wyczuć, czy mówi on prawdę, czy też tylko usiłuje nieudolnie grać. 

- Tak. Zaufam ci – odpowiedział Johnny. 

W tym momencie Fujin dał znaki rękami, wypowiedział zaklęcia, po czym 

nagle przestrzeń przed nimi rozstąpiła się niczym rozcięta skóra i trysnęła energią. 

Powstały otwór był zawieszony w przestrzeni i był na tyle duży, aby mógł się w nim 

zmieścić człowiek. Świszczał, głośno huczał i zasysał wszystko do swojego wnętrza. 

Był to portal między wymiarowy, łączący krainę Ziemi z krainą Rubieży. 

Najpierw Johnny a następnie Fujin wskoczyli do tunelu między wymiarowego, 

który potem uległ zasklepieniu, zamknięciu. Znikł. 
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4. Imperator, część II 

 

Kurtis przysłuchiwał się uważnie i żadne słowo imperatora nie umknęło jego 

wyostrzonej uwadze. Wsłuchał się tak bardzo w opowieść o swoim ulubiony aktorze 

filmowym, że zamarł w bezruchu niczym antyczny filozof. Poruszył się dopiero, gdy 

zauważył głębokie blizny wspinające się po karku Khana na tyle wysoko, że 

wystające ponad kołnierz jego więziennego uniformu. 

 - To musiało boleć? – śledczy stwierdził niezaprzeczalny fakt, ale 

zaakcentował to w taki sposób, jakby zaledwie zadawał pytanie. 

 Imperator wstał, podszedł do krat, ściągnął więzienny uniform do wysokości 

pasa i odwrócił się, ukazując swoje poharatane zabliźnione plecy. Szramy były 

szerokie i przypominały koryto wyschniętej rzeki. Natomiast po wierzchu zgrubiałej 

skóry snuł się tatuaż przedstawiający ten sam otoczony pierścieniem wizerunek 

głowy smoka, który miał przy sobie Fujin. 

Więzień naraz napiął wszystkie mięśnie swojego wybitnie muskularnego ciała, 

aby jeszcze lepiej wyeksponować blizny tak jak paw rozkłada barwny ogon. Tatuaż 

zdawał się lekko pływać i połyskiwać na wszystkich nierównościach skóry. 

 - Ale ty masz mniej niż sto sześćdziesiąt centymetrów wzrostu! Mniej niż sto 

sześćdziesiąt centymetrów wzrostu! – burknął złośliwie zbulwersowany Stryker, 

władczo spoglądając na niego z góry. 

 - Niechciałem się rozczarować – zaszydził ze Strykera okaleczony 

mężczyzna. 

 - Nie. Źle mnie zrozumiałeś – Kurtis wycofał się z wcześniejszych słów. – Po 

prostu wyobrażałem sobie, że… – zająknął się. – To znaczy, każdy by się 

spodziewał, że… – przerwał wpół słowa i tym razem jedną chwilę poświęcił na 

zastanowienie się, zanim cokolwiek powiedział. – Przepraszam! Ja cię nie 

doceniłem. 

- Teraz opowiem ci – imperator Shao-Khan kontynuował – co się jeszcze 

ważnego wydarzyło w czasie, kiedy Fujin odwiedził Cagea: 
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5. Żądło w kostce lodu 

 

Dwóch zamaskowanych mężczyzn stoczyło pomiędzy sobą zażarty bój. 

Należeli oni do wrogich sobie klanów nindża i różnili się od siebie diametralnie – 

pierwszy z nich posiadał lodowate spojrzenie, podczas gdy jego przeciwnik 

spojrzenie pełne ognia. Oboje byli rodem z Rubieży. Na głowy mieli naciągnięte 

kaptury, a od żuchwy po nos ich twarze zasłaniały maski. Pojedynek rozpoczął się 

wprawdzie w Rubieży, ale kilka chwil wcześniej obaj nindża przenieśli się na Ziemię, 

do wnętrza starej opuszczonej hali produkcyjnej. 

Moment po ich pojawieniu się temperatura powierza w hali uległa 

zaskakującemu obniżeniu – okna w hali niespodziewanie pokryły się szronem, który 

był tak silny, że aż zdawał się głęboko wsiąkać w szkło. Szron przyrastał powoli acz 

konsekwentnie, aż grube szyby, niczym po ceglanym murze wspina się sędziwe 

pnącze, popękały i po chwili wszystkie równo rozpadły się z przemarznięcia. 

To zjawisko wywołał celowo jeden z walczących nindża, który zdolność tą 

posiadł i wytrenował w swoim klanie. 

Na jednym z filarów hali wisiał zakurzony termometr. W tym czasie jego rtęć 

cofnęła się zupełnie na początek skali, ponieważ zrobiło się mroźno. Zamaskowany 

mężczyzna wydobył z otoczenia – wręcz wyciskając ją z powietrza – całą wilgoć i 

zebrał ją w swoich lodowatych dłoniach, tworząc tym sposobem dwie owalne bryły ze 

skondensowanego szronu. 

Płynnym ruchem cisnął śnieżne kule w posadzkę, a wówczas podłogę spowiła 

śliska zmarzlina niczym ewolucja ciało żółwia solidnym pancerzem a rybę śliskimi 

łuskami. Twarda plama z lodu wydłużyła się w kierunku leżącego drugiego nindża i 

wpełzła pod niego niczym kartka papieru pod filiżankę. 

Rozlany lód przeczołgał się ostrożnie dalej, przysnuł i zatrzymał się dopiero 

daleko za mężczyzną. Nindża o lodowatym spojrzeniu czuł się pewnie na tej 

zdradliwej powierzchni i z krótkiego rozbiegu potężnie popchnął swojego 

przeciwnika, który w konsekwencji uderzył ciałem o nieczynny taśmociąg. 

- Ja tylko w połowie jestem żywym człowiekiem – powiedział ogłuszony 

nindża, a jego głos w przedziwny sposób łączył w sobie szept i krzyk niczym 

doskonałe skrzypce, jakby błagał i rozkazywał zarazem. – Połowa mnie już od dawna 

nie żyje – mówił, a jego głos zdawał się dobiegać zarazem zewsząd i znikąd niczym 

na jawie sennej. – Zwycięż mnie i zniszcz moją fizyczną, tą ludzką powłokę, a moja 
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dusza powróci i nie pozwoli ci zaznać spokoju. Tak, czy inaczej sprawię, abyś 

pożałował swoich zbrodni. 

Ogłuszony nindża ciężko dyszał, a spod nasuniętego nisko kaptura widniał 

fragment bladej skóry jego twarzy oraz suche oczy o białych rogówkach. Jego 

wspaniała maska rzeźbiona była tak, aby przywodzić na myśl ludzkie szczątki – 

czaszkę. 

Momentalnie nindża wstał, odskoczył w tył i się skulił, a niespodziewanie 

otwierając tuż za sobą mały portal między wymiarowy, wcisnął się do niego, a 

zamykając go, zniknął. 

Drugi z nich stracił pewność siebie, a wówczas nindża o suchym spojrzeniu 

otworzył kolejny niewielki portal i wyskoczył z niego na swojego przeciwnika, 

trzymając w dłoniach zwinięte w kulę płomienie niczym żarzącego się jeża – z całym 

impetem cisnął kulą z płomieni w przeciwnika. 

Żar – niby gorąca esencja – wybuchł, kipiąc płomieniami lodowemu nindża na 

plecach, a tymczasem rtęć w zakurzonym termometrze podniosła się jakby w 

przypływie euforii. 

- Pokonałem cię Sub-Zero – wyszeptał i wrzasnął zarazem mężczyzna w 

podobnej do czaszki, zasłaniającej dolny fragment twarzy, masce. – Zapłacisz za 

zniszczenie mojego klanu i za masakrę na mojej rodzinie. Poniesiesz zasłużoną karę 

Sub-Zero albo raczej: mniej-niż-zero. 

- To nie ja jestem winien twojej tragedii, a prawdziwy zbrodniarz pozostaje 

nietknięty – obojętnie i lodowato odpowiedział zimny nindża. 

Nagle na krótko i nienaturalnie zamigotały wszystkie światła w hali, gasnąc na 

moment. Po jakimś czasie oświetlenie włączyło się ponownie, ale wcześniej stary 

termometr po prostu pękł, a zawieszony na sąsiednim filarze barometr zupełnie 

postradał rozum. Dało się wyczuć gęstą obecność nowej postaci, przepełnionej 

magią. 

- Twoja odyseja dobiegła końca Scorpion – nieoczekiwanie odezwał się 

niebywale wysoki głos. 

Człowiek, który wypowiedział te słowa, stał dumnie i z wysoko uniesioną 

głową, lecz w bardzo rozważnej – co znaczy w dużej – odległości od obu nindża 

jakby szakal patrolował teren. 

Skóra całego ciała tego człowieka była nienaturalnie i groteskowo sina, a jego 

głowa była zupełnie łysa. Na obu ramionach masywnego stroju człowiek ten miał 
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pionowo przytwierdzone stalowe kolce. Podobne kolce znajdowały się też na 

przedramionach jego złowieszczego stroju, który mimowolnie kojarzył się z 

pierwszymi prymitywnymi skafandrami dla płetwonurków. 

Upiorny mężczyzna miał solidnie podkrążone oczy, nie posiadał ani brwi, ani 

nawet rzęs, ani właściwie to żadnego najdrobniejszego włosa na całym swoim ciele. 

Miał krzywe usta, a gdy mówił, to niesymetrycznie poruszał wargami. Miał też 

nierówne i nieforemne uszy. Nos, chociaż miał prosty, to nieproporcjonalnie duży. 

Wyraz twarzy, rysy twarzy, mimikę, a nawet spojrzenie miał kompletnego 

gamonia. Byli też tacy, co napotkawszy go po raz pierwszy, przez moment 

podejrzewali, że jest on w jakimś stopniu upośledzony umysłowo – co jest oczywiście 

bzdurą. 

- Za dnia podziwiasz księżyc, a słońce tropisz nocą – siny upiorny człowiek 

kontynuował, pozostając w bezruchu. – Poszukujesz wody pitnej to na pustyni, to 

znowu w oceanie. Do pieca wrzucasz złoto, a ciało przyozdabiasz węglem – 

mężczyzna powiedział i nagle uniósł wzrok i przeszył nindżę spojrzeniem niczym 

nocny drapieżnik nie pozwoli swoim wyciem zasnąć. – Czy wiesz kim ja jestem? – 

siny człowiek spytał stanowczo. 

- Czarnoksiężnik Quan-Chi! – odpowiedział ognisty nindża Scorpion, 

pozwalając mężczyźnie wcześniej spokojnie skończyć swoją wypowiedź, chociaż 

chciał wykrzyknąć jego imię natychmiast, gdy go tylko ujrzał. – Czego chcesz 

złodzieju dusz?! 

- Czy naprawdę jeszcze nic nie rozumiesz? – roześmiał się czarnoksiężnik, z 

trudem wyginając swoje krzywe usta w sztywny, przypominający raczej wyraz 

zgorszenia, uśmiech. – To twoje tropienie Sub-Zero wynika z nieporozumienia. To ja 

osobiście zamordowałem twoją rodzinę i doszczętnie splądrowałem klan nindża, 

który cię wyszkolił. 

Scorpion spojrzał na leżącego Sub-Zero, zastanowił się dwie lub trzy chwile i 

nagle ruszył na czarnoksiężnika. 

- W takim razie giń! – wykrzyknął ognisty nindża, ze złości aż buchając spod 

maski płomieniami. 

Wyglądał niczym szarżująca pochodnia, a blask ognia rozświetlił halę. Na to 

Quan-Chi wypuścił z wnętrza swojego ciała dwie zielone – co znaczy zniewolone 

przez siebie – skradzione dusze ludzkie, które wyleciały naprzeciw półumarłemu. 
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Dusze po chwili pochwyciły Scorpiona, unieruchomiły go, zatoczyły okrąg i 

zawirowały pod jego stopami niczym rekiny wokół ofiary, niebawem otwierając portal 

między wymiarowy pod nim. Na koniec, za sprawą Quan-Chiego, wciągnęły 

Scorpiona do portalu, którym to czarnoksiężnik władał. 

- Scorpion już nie będzie przeszkadzał w moich planach – pochwalił się 

czarnoksiężnik, zwracając się do Sub-Zero. – Pół człowiek-pół zombie pozostanie 

uwięziony w jałowym wymiarze, z którego, myślę, długo nie będzie się w stanie 

wydostać. 

Następnie Quan-Chi cisnął pod siebie kolejnymi dwiema posłusznymi sobie 

duszami ludzkimi. Po chwili czarnoksiężnik został wciągnięty – czy raczej wessany – 

w ten zielony niby wir wodny i tym sposobem opuścił wymiar Ziemi. 
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6. Imperator, część III 

 

 Więzień podszedł do małego stołu w swojej celi i usiadł na krześle. Znalazł się 

naprzeciwko Kurtisa, twarzą w twarz do niego. 

 - To blizny po straszliwej chłoście – wydedukował Stryker. – Co wtedy czułeś? 

Wściekłość? Nienawiść? Wdzięczność? Miłość? 

 - Byłem wściekły i wdzięczny zarazem – odparł imperator. 

 - Znam wzmianki o potężnej politycznie krainie Edenii, niegdyś władanej przez 

nieśmiertelną parę królewską. Dziesięć tysięcy lat temu w Edenii panował patriarchat 

absolutny, lecz z kolei królowa słynęła z niebywałej urody. Nazywała się Sindel – 

powiedział Stryker. 

 - Sindel? – powtórzył krótko za swoim rozmówcą więzień i ze zmieszaniem 

poruszył się. 

 - Byłeś słaby, gdy ci to wyrządzono – wytknął mu Kurtis. – Jaka była Sindel? 

 - Sindel była prymitywna – odpowiedział imperator, spoglądając w oczy 

Strykerowi. – Co ciekawe, ja o tym od początku doskonale wiedziałem, ale nie 

przeszkadzało mi to. Pod makijażem kryła się prostaczka, ale o dziwo i o zgrozo, ja 

uważałem wtedy że to drobnostka. Nie przeszkadzało mi to – mówił racjonalnie jakby 

o odległej i obcej mu osobie, której nie rozumie. – Dziś już tak nie myślę. Urodziłem 

się w Edenii i opowiem ci teraz, czemu zesłano mnie na wygnanie do mrocznej 

Rubieży, która w konsekwencji stała się moim domem: 
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7. Królowa Sindel, moja królowa 

 

To wydarzyło się pewnego niepozornego dnia dziesięć tysięcy lat temu w 

wymiarze Edenii. Pamiętam nawet smak i zapach lekkiego wiatru, który w miarę 

zbliżania się południa włóczył się po okolicy coraz spokojniej. Czułem go doskonale 

na całym swoim ciele, kiedy z rana wymknąłem się z koszar gladiatorów. Potem 

długo musiałem czekać, aby poczuć go znowu, ale to już i tak nie było to samo. 

Tego poranka królowa Sindel czesała swoje długie czarne włosy w swojej 

komnacie zamkowej, jak miała to w zwyczaju. Miała na sobie delikatną suknię, która 

opadała na podłogę niczym mgła, a lekko powiewając, niemal stawała się ruchliwym 

powietrzem. 

Nagle po drugiej stronie, urządzonego z wielkim przepychem, pomieszczenia 

otworzyło się z nieznośnym zgrzytem tajemne przejście. Wyszedł z niego młody 

mężczyzna. Był bosy, a stopy miał brudne od piasku i kurzu – to byłem ja. 

 - Wynoś się! – krzyknęła Sindel. – Wracaj skąd przybyłeś! Ale już! Albo klękaj 

na oba kolana! Natychmiast! 

 Ukląkłem na jedno kolano, a Sindel spokojnie przeszła obok i dumnie stanęła 

za mną. Chwilę przyglądała mi się niby swojemu sekretnemu skarbowi. 

 - Na oba kolana! Nie zamierzam trzeci raz powtarzać! Czy ty nie rozumiesz 

prostych poleceń idioto?! – przeraźliwie, wręcz ogłuszająco wrzasnęła Sindel. 

 Wzięła zamach, który był tak potężny, że aż promień słoneczny, który wdarł 

się poprzez otwarte okno, błysnął po kolei po jej wspaniale wypielęgnowanych 

paznokciach. 

 - Klękaj! – wrzasnęła jeszcze raz, a kończąc wyraz pisnęła tak, że aż 

przepłoszyła grupkę gołębi drzemiących na gzymsie na zewnątrz. 

 Wymierzyła kolejny cios, że aż siła Sindel przemaszerowała mi wzdłuż 

kręgosłupa, natychmiast zmuszając mnie do uklęknięcia również na drugie kolano. 

Następnie wymierzyła kopnięcie w plecy, szybkie niczym polująca modliszka. 

Wsparłem się na rękach, dotykając dłońmi dywanu na podłodze, który był w dotyku 

szorstki i ciepły zarazem. 

 - Po co przyszedłeś? – spytała Sindel, równocześnie sięgając po gruby sznur. 

– Po co przyszedłeś, znowu? – sprecyzowała i wzięła potężny zamach. 
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 Królowa nagłym szarpnięciem głowy wyrzuciła w powietrze swoje nad wyraz 

długie i gęste włosy i uderzyła mnie w plecy sznurem, od razu wymierzając kolejny i 

kolejny raz. 

 - Prosiłaś mnie, abym przyszedł, znowu – odpowiedziałem. 

 - O nic cię nie prosiłam! – oburzyła się kobieta, chłoszcząc mnie coraz 

szybciej i mocniej. 

Jej czarne długie rzęsy migotały tak jak dwie ćmy wokół ognia. 

 - Owszem, prosiłaś – ponowiłem. 

 - Co takiego gladiatorze?! Ja o nic cię nie prosiłam! – kobieta krzyczała, a 

chłostała mnie raz za razem. – Przecież wiesz, kim ja jestem: czcigodną małżonką 

króla! Gladiatorze! Ja nigdy o nic nie proszę! Ja tylko rozkazuję! 

 Królowa zaprzestała chłosty, ciężko przy tym dysząc z wysiłku niczym wół po 

pełnym dniu pracy na roli. Następnie Sindel nachyliła się i pocałowała mnie w kark. 

 - Masz mnie dzisiaj związać, rozkazuję – oznajmiła, rzucając sznur przed moje 

oblicze. 

 Posłusznie związałem ją, tak jak prosiła, po czym popchnąłem ją na jej 

wspaniałe łoże. 

 - Przychodzę do ciebie niemal co noc – szepnąłem jej do ucha, kładąc się na 

niej i rozpocząłem kopulację. 

 - I tak będzie już zawsze Shao – westchnęła królowa. 

 - Nie – sprzeciwiłem się jej. – To zbyt niebezpieczne. To jest tylko etap 

przejściowy – wyjaśniłem, cały czas kopulując. – Chcę z tobą uciec do innego 

wymiaru – zwierzyłem się jej. – Słyszałem o mało znanej krainie, która nazywa się 

Ziemia. Zobaczmy Ziemię razem – zaproponowałem jej. 

- Nie mogę Shao – uciekła wzrokiem, zakleszczając powieki za, długimi 

niczym pajęcze odnóża, rzęsami. – Przecież wiesz, że nie mogę. Ty jesteś wolny i 

możesz robić co tylko zapragniesz. Ja jestem inna. Ja żyję w potrzasku. 

 Pogłębiłem ruchy, też zwiększając ich płynność. 

 - Dlatego chcę, abyśmy uciekli razem, ty i ja. Ucieknij Sindel od swojego króla 

i zarazem od swojego nieudolnego małżonka. To nie ma znaczenia, że ja jestem 

gladiatorem, a ty jesteś małżonką króla. Zawsze jest jakaś alternatywa. O Ziemi 

krążą niejedne legendy, chociaż nikt tak naprawdę nie wierzy w jej istnienie. Ale ja ci 

coś powiem Sindel: ja wierzę! Ja wierzę, że to nie ma żadnego znaczenia, kim się 
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jest! Ja wierzę również, że kiedyś nie będzie żadnych królów, ponieważ wszyscy są 

równi! 

 - Masz rację Shao. Masz we wszystkim rację – Sindel to wcisnęła pomiędzy 

moje słowa. 

 - Sindel – szeptem wypowiedziałem jej imię, ale z siłą całego zgranego 

batalionu. 

Spojrzałem jej przy tym tak głęboko w oczy, że królowa nie zdążyła nawet 

zatrzasnąć swoich rzęsistych powiek, po czym jednym silnym szarpnięciem, niczym 

ostatnim pociągnięciem pędzla, zakończyłem kopulację. 

- Kocham cię Shao. Kocham cię bardzo za to, jaki ty jesteś w środku. Kocham 

cię za to, jakim ty jesteś wspaniałym człowiekiem. Ty byś tak naprawdę nie mógł 

skrzywdzić nawet źdźbła trawy – wyliczyła mi uprzejmie królowa. 

- Udowodnij to: zrezygnuj ze swojej nieśmiertelności i ucieknij ze mną na 

Ziemię! – stanowczo zażądałem. 

- Tak. Oczywiście, że z tobą ucieknę tam, gdzie tylko zażądasz – 

podporządkowała się królowa. 

- Kiedy? – spytałem. 

 - Teraz. Natychmiast. Rozkazuję ci! – odpowiedziała królowa. 

 Sindel spojrzała błagalnie na otwarte tajemne przejście, jakby chciała do niego 

ot tak po prostu wbiec. Lecz nagle drzwi od komnaty, których królowa nigdy nie miała 

w zwyczaju ryglować, zaskrzypiały krótko, aby po chwili otworzyć się na oścież. Stał 

w nich szykownie ubrany mężczyzna – był to król Edenii i czcigodny małżonek 

Sindel. Miał na głowie koronę, a usta miał szeroko rozdziawione z wielkiego 

zdziwienia. 

Ja leżałem na związanej królowej Sindel, kiedy niespodziewanie przeszył mnie 

na wylot jej żałosny pisk, aż poczułem straszliwy rezonans w głowie. Sindel 

odepchnęła mnie nogami, więc upadłem na podłogę zupełnie ogłuszony. 

 - On mnie zgwałcił! – spoglądając na króla, znowu pisnęła Sindel, lecz jeszcze 

dłużej oraz mocniej, aż szklane fiolki z jej perfumami pokornie eksplodowały po kolei. 

 - Straż! Wtrącić do lochów tego brudasa! – wreszcie wydusił z siebie król, 

spoglądają na zakrwawione od więzów nadgarstki swojej małżonki. 

 - Zakradł się tutaj tajemnym przejściem! To było straszne! – po chwili jeszcze 

jęknęła królowa. 

 Wyprowadzono mnie i uwięziono w lochu. 
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Następnego dnia odbyła się moja rozprawa. 

Doprowadzono mnie przed oblicze sądu, a gdy tylko stanąłem przed jego 

majestatem, rytualnie ściągnięto mi z głowy płócienny kaptur. Pilnujący mnie 

żandarmi uderzeniem powalili mnie na kolana, a cały czas spoglądali w nikąd. 

Znajdowałem się w ogromnej hali o stu wysadzanych bursztynami kolumnach, 

gdzie naprzeciw mnie na wielkich tronach zasiadała para królewska. Za nimi 

wznosiły się tak jak tarasy ławy, gdzie zasiadali sędziowie przysięgli – odziani w 

aksamitne białe płaszcze z kapturami naciągniętymi nisko na głowy. Sędziów 

przysięgłych było równo tysiąc, lecz żaden z nich się w najmniejszym stopniu nie 

poruszał jakby to były tylko posągi. Światło słoneczne, spływając po kolumnach, 

przypominało źródlaną wodę. Było gwarno, ponieważ olbrzymie pomieszczenie po 

brzegi wypełniali mieszkańcy stolicy Edenii, których zresztą duży oddział żandarmerii 

z ledwością odgradzał ode mnie. 

 - Dopuściłeś się straszliwej zbrodni! – król władczo oznajmił, a gwar ucichł. – 

Ty dopuściłeś się gwałtu na mojej małżonce! Ty dopuściłeś się gwałtu! – król 

otwarcie wyjaśnił. 

Pokłonił się Sindel, która zasiadała obok jego serca, tym samym oddając jej 

hołd, a królowa również odpowiedziała skinieniem. Król wstał i wskazał palcem na 

oskarżonego. 

- Czy przyznajesz się do winy? – spytał. 

 - To bzdura! – padła odpowiedź ode mnie. 

 - Kłamca, kłamca! – wtrącili się wszyscy sędziowie przysięgli, mówiąc jednym 

idealnie równym głosem. 

 - Czy wy sądzicie, że ja mam zamiar się wam tłumaczyć?! – spytałem. 

 - Jak ty śmiesz?! – poirytował się groźny król, aż buńczucznie powiercił się na 

tronie. 

 - Arogant! Arogant! – dodali jednym tchem sędziowie przysięgli. 

 Tymczasem przez widownię przetoczył się cichy gwar: 

 - Popatrzcie jaki on jest brzydki – ktoś wyszeptał. 

 - Obrzydliwy – zripostował ktoś obok. 

 Po chwili zwróciłem się do króla: 

 - Daj mi obrońcę! 



 30 

- Dowody świadczą dobitnie o twojej winie. Obrońca niewiele byłby w stanie 

dla ciebie uczynić – odpowiedział król, gestykulując, a przy tym zwrócił się bardziej 

do swojej widowni, niż do mnie. 

- Winny! Winny! Nie próbuj paraliżować rozprawy! Nie próbuj paraliżować 

rozprawy! – podsumowali skryci za płaszczami sędziowie. 

Jarmarczny gwar wznowił się po raz kolejny: 

- Jakie on ma ohydne blizny na plecach. Jest straszny. Wyglądają jak pręgi i 

cętki na futrze hieny śmierdziela – zwróciło się pewne dziecko do swojej matki, 

ciągnąc ją za rąbek stroju. 

- Tak? – matka malca odpowiedziała i przez moment oceniała mnie wzrokiem 

jakby chciała mnie kupić. – Tak, rzeczywiście. Po prostu on jest taki sam jak hieny. 

Król przeciął komentarze: 

- Cisza! Powołuję na świadka króla Edenii… czyli mnie samego – król oznajmił 

i wstał. – Widziałem, jak ty gladiatorze Shao gwałcisz związaną królową Sindel – 

streścił i wskazał na mnie palcem. 

- Tak! To wszystko prawda! – wydusiła z siebie Sindel zrozpaczonym głosem. 

- Prawda! Prawda! – od razu podwójnie skwitowali sędziowie przysięgli. 

- Wygnanie! To najsurowszy wymiar kary w Edenii! – król wydał wyrok. 

- Wygnanie do wymiaru Rubieży! Wygnanie do krainy Rubieży! – jednym 

głosem dodali sędziowie przysięgli. 

 Lecz wówczas Sindel wrzasnęła… pisnęła: 

- Zabij go! Królu i mój najdroższy małżonku! Wygnanie dla niego to za mało! 

Wyrok śmierci! – krzyczała, błagała. 

Sędziowie przysięgli nie zareagowali, nie drgnęli, jednak wśród obserwatorów 

znowu wszczął się głośny zamęt. 

- Cisza! – jeszcze raz uciął wszystko król. – W Edenii od dawna nie 

praktykujemy kary śmierci! My jesteśmy na to nazbyt cywilizowani! – król przypomniał 

dumnie, wręcz zarozumiale. 

Ignorując zupełnie swojego króla, skazaniec zawołał do królowej: 

- Sindel! Ja cię zabiję! – zapowiedziałem. – I ciebie królu też! – oznajmiłem. – 

Ja was wszystkich pozabijam! Wrócę tu i was pozabijam! 

- Naiwny! Naiwny! – sędziowie przysięgli chórem stwierdzili. 

Sindel dalej prosiła swojego małżonka: 
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- Shao naprawdę powróci z Rubieży, lecz tym razem tysiąckrotnie 

potężniejszy oraz całkowicie zdegenerowany! Musi zginąć teraz, albo w przyszłości 

spełni swoje groźby! 

- U nas nie ma kary śmierci i koniec. Zostanie wygnany. Tak postanowiłem – 

król, powiedziawszy to, wyszarpał swoją dłoń z jej uścisku. 

Kobieta nadal nalegała, próbując przekonać swojego oddanego małżonka, 

będącego królem: 

- Ale ty nie znasz Shao. Jego stać na bardzo wiele. Jeżeli Shao czegoś 

naprawdę pragnie, nie spocznie aż tego nie dostanie. Shao jest: nieugięty, odważny i 

ambitny i on nie zapomina nigdy. 

- Dość! – wykrzyknął król, przerywając jej. – A czy ty go znasz moja droga 

małżonko? – król spytał retorycznie oraz spojrzał na nią z pogardą. – Podobno cię 

zgwałcił? – spytał i uśmiechnął się z ironią. 

Nieoczekiwanie sędziowie przysięgli poruszyli się niczym jesienne 

szeleszczące liście i wszczęli luźne dywagacje pomiędzy sobą. 

- Cisza! – rozkazał król, w skutek czego sędziowie uciszyli się natychmiast i 

ponownie znieruchomieli, zastygając w bezruchu. – Gladiator Shao za gwałt zostanie 

wygnany do krainy Rubieży! Zawsze tak robimy w takich przypadkach! – małżonek 

Sindel przypomniał zgromadzonym i powstał. – Koniec rozprawy! Wyrok jest 

prawomocny! Wykonać! – wykrzyknął i wytknął mnie palcem. 

- Wynoś się! Wynoś się! – zakapturzeni sędziowie wrzasnęli zgodnie i od razu 

sami siebie zripostowali, tak jak to mieli w zwyczaju. 

Potem sędziowie przysięgli powstali i wszyscy jednocześnie zaczęli szeptać 

mistyczne zaklęcia, aby otworzyć portal między wymiarowy. W jednej chwili wszyscy 

dostali ciężkich drgawek, a ich ciała zaczęły emanować niezwykłą energią. 

Sędziowie nie ustawali w wypowiadaniu kolejnych zaklęć i chociaż to było dla 

nich nadmiernie wyczerpujące, ciągle współpracowali niczym jeden mózg, dopóki nie 

otworzyli portalu. Gdyby któryś z nich utracił przytomność, bądź po prostu pogubił 

się, zgubił rytm, wszystko poszłoby na marne. Sędziowie przysięgli otworzyli 

zaledwie niewielki portal, a przy tym bardzo niestabilny. 

 - Do zobaczenia królowo Sindel, moja królowo! – zawistnie pożegnałem się 

oraz spojrzałem jeszcze raz w jej oczy, skryte za gąszczem bajecznych… 

baśniowych rzęs. 

Czułem, że Sindel się mnie boi, a zarazem oczekuje mnie z niecierpliwością. 
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Stojący nade mną żandarmi przytknęli mi sztylet do gardła, po czym rytualnie 

zdarli ze mnie wszystkie więzienne szaty całkowicie do naga i dopiero wtedy, 

całkowicie nagiego, wepchnęli mnie do wnętrza portalu, na którego drugim końcu 

znajdowało się połączenie z Rubieżą. Potem portal zasklepił się, a równy tysiąc 

sędziów przysięgłych mogło wreszcie odetchnąć. 

Edenianie wykorzystywali wymiar Rubieży jako miejsce banicji. Czynili tak, 

zamiast wykonywać egzekucje, lecz i tak większość wygnańców rychło ponosiła tam 

okrutną śmierć. 
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8. Imperator, cześć IV 

 

 Stryker słuchał w skupieniu. Pochylił głowę jakby kuł podręcznik na pamięć, 

przygotowując się do trudnego egzaminu. 

 - A co z przepowiednią Sindel? – spytał, wyrazem twarzy dając do 

zrozumienia, że nie pojął jeszcze dobrze tego zagadnienia. 

 - Sindel? – zripostował imperator. 

 - Tak, Sindel. Przepowiedziała, że powrócisz – sprecyzował Kurtis. 

 - Przepowiednia królowej ziściła się całkowicie: powróciłem i splądrowałem 

całą krainę Edenii. Wprawdzie potem musiałem się wycofać, ale… – zaczął 

wyjaśniać rzeczowo imperator. 

 - Powinni cię byli zabić, póki łatwo mogli. Ale z nich idioci – wtrącił z 

bezradnym zdziwieniem Kurtis, spoglądając na Shao z zakłopotaniem. 

 - Tak – przytaknął imperator. – Idioci. Ale gdyby było inaczej, nie 

rozmawialibyśmy tu i teraz. 

- Co zrobiłeś z Sindel i jej małżonkiem? – ciągle dociekał Stryker. 

- Uwięziłem króla i królową w jednej celi i trzymałem ich głodem o samej 

wodzie. Ciekawiło mnie: kto kogo zje? – bez wahania odpowiedział Shao-Khan. 

- Z głodu mózg się pomniejsza, a człowiek dławi się w szaleństwie – 

przytaknął fachowo Kurtis. 

Od razu jednak Stryker poczerwieniał ze wstydu, za to co powiedział, że aż 

jedną chwilę buńczucznie powiercił się na krześle. 

- Jeszcze jeden moment, a staniesz się taki sam jak ja. Ty myślisz, że nie 

zdradzisz swojej moralności, ale nie widzisz, ile razy w życiu już to zrobiłeś – 

otwarcie dodał więzień. 

- Dość! – natychmiast wykrzyknął Stryker. 

Kurtis miał ochotę zerwać się z krzesła i groźnie cisnąć jakimś kawałkiem 

plastiku o kraty celi imperatora. Zrobił się przy tym zupełnie czerwony, a w zasadzie 

różowiutki. 

- To przykre, że taka osoba jak ty daje się wytrącać z równowagi. Od razu 

widać, że jesteś niedoświadczonym człowiekiem – z zadowoleniem wytknął mu 

imperator. – Opowiem ci teraz dokąd zawiódł Johnnyego portal Fujina: 
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9. Biblioteka Elfów 

 

Cage i długowłosy bóg rzeczywiście znaleźli się w Rubieży, tyle że portal 

otworzył się w małym i nic nieznaczącym pomieszczeniu, a nie na otwartej 

przestrzeni, jak spodziewał się aktor. Fujin napomknął tylko, że udaje się do krainy 

Edenii, aby odnaleźć dwóch potrzebnych mu wojowniczych mnichów buddyjskich, po 

czym zniknął za sprawą kolejnego portalu. Johnny miał czekać do jego powrotu i pod 

żadnym pozorem nie opuszczać komnaty. 

Wnętrze z początku mogło wydawać się obszerne, jednak z każdym 

mijającym kwadransem bezczynności kurczyło się w mentalności Cagea nie do 

zniesienia. Stało tam wyściełane futrami przedziwnych zwierząt łoże, ale Johnny nie 

był w stanie usiedzieć spokojnie na miejscu. Zamiast tego długi czas dokładnie 

przyglądał się zamontowanym na ścianach bogato rzeźbionym lampom naftowym. 

Niebawem aktor odsłonił skórzane zasłony zamkowego okna na ceglanej 

ścianie, ale gęsta mgła niczym miejski smog uniemożliwiała dostrzeżenie 

czegokolwiek na większą odległość niż centymetr od szyby. Rozczarowany Johnny 

postanowił na wszelki wypadek nie otwierać okna i nie wpuszczać do środka 

podejrzanej mgły. Wreszcie westchnął: 

- Utknąłem tutaj. Dlaczego ja posłuchałem tego wariata? Musiałem nie być do 

końca trzeźwy. 

Wałęsał się jeszcze kwadrans od konta do konta, po czym nieoczekiwanie kac 

eksplodował w jego głowie z opóźnionym zapłonem, torturując go jeszcze mocniej 

niż o poranku. 

- Od dziś jestem abstynentem! Definitywnie kończę z przypadkowym seksem i 

używkami! – kolejny raz w tym roku przysiągł sobie. 

Wziął krótki rozbieg i robiąc w powietrzu obrót niczym naleśnik obracany nad 

patelnią wskoczył na mięciutkie łoże. Tymczasem tajemnicze lampy naftowe 

rozpuszczały w małym pomieszczeniu kojącą woń, a ponadto stare rzeźbione belki 

pod sufitem pachniały suchym drewnem, a od fresków na ścianach powietrze było 

przesiąknięte zapachem farb. 

Tak minęło kilka godzin. Johnny długo spał pogrążony w gorączce i był ledwo 

co przytomny, lecz gdy tylko zbudził go nagły dźwięk skrzypiących drzwi innej 

komnaty, zerwał się natychmiast na równe nogi. Potem dobiegły go kroki kogoś. Od 
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razu aktor uniósł dłonie przed twarz, szykując się do obrony, lecz wówczas wszystkie 

dźwięki ustały i tylko lampy naftowe popiskiwał i klekotał potajemnie. 

Cage nie spodziewał się w najbliższym czasie Fujina, więc zdecydował się 

ostrożnie opuścić pomieszczenie. Uchylił więc ciężkie wiekowe drzwi i spostrzegł, że 

właśnie ktoś przemknął nieopodal. Serce Johnnyego zabiło równo z szybkim rytmem 

kroków, a gdy Cage ze strachu zacisnął pięści, kości dłoni strzeliły mu kilkakrotnie. 

Wyszedł z pomieszczenia i znalazł się w wąskim korytarzu z dużą ilością 

drzwi, bądź raczej wspaniałych małych wrót. Przywodziło to na myśl korytarz 

hotelowy, tym bardziej że na jednym z końców znajdowało się okno, a na 

przeciwległym znajdowały się obszerne schody. Aktor znieruchomiał na moment, a 

kiedy zamykał za sobą drzwi, one również zaskrzypiały. Nikogo jednak na korytarzu 

nie było i tylko kolejne nieco większe lampy naftowe, tląc się, wydawały nieznaczny 

jazgot. 

Cisza nasilała się i stawała się coraz bardziej niepokojąca, lecz wówczas 

ciężkie drzwi od komnaty, z której mężczyzna wyszedł, zachybotały w swoich 

szerokich framugach. Cage chwilę pomyślał, po czym chwycił za okrągła klamkę, 

zamierzając ją przekręcić, gdy zdał sobie sprawę, że klamka stała się w jednej chwili 

nadspodziewanie zimna. Puścił więc klamkę, nie przekręcając jej wcześniej, ale 

drzwi, za sprawą silnego podmuchu od wewnątrz, same otworzyły się z hukiem – 

aktora boleśnie odrzuciło na przeciwległą ścianę. 

 - Jak to możliwe? – skomentował. 

Spostrzegł, że za drzwiami wcale nie znajduje się już komnata, lecz otwarta 

przestrzeń. Framugi drzwi były zupełnie zamarznięte, a spomiędzy nich powiewał na 

korytarz mroźny wiatr, niosący ze sobą duże płatki śniegu. Cage podszedł odrobinę, 

zasłaniając twarz przed zamiecią i dotknął szronu na framugach. Zauważył też, że za 

progiem leży gruba warstwa miękkiego puchu śnieżnego – z łatwością można by w 

niej ugrząźć, a przez śnieżycę niemal nic nie było widać. 

 - Chciałbym rozumieć z tego zjawiska cokolwiek – ocenił Cage i udał sam 

przed sobą, że co nieco rozumie. 

 Cage zrzucił z siebie śnieg, który napadał na niego przez otwarte drzwi, po 

czym je zamknął ostrożnie. Wszystko wówczas ucichło. Po chwili ponownie otworzył 

drzwi od pomieszczenia, ale tym razem powitała go już tylko ta sama pusta komnata 

w której pozostawił go Fujin. Kilkakrotnie mężczyzna zamykał oraz otwierał drzwi, 

lecz nic niezwykłego się nie wydarzyło. 
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 - To jakiś rodzaj portalu między wymiarowego – podsumował, dotykając 

badawczo framug. – Ale wszystkie znane mi portale są bardzo niestabilne. Ten portal 

był inny, doskonalszy. Na pewno potrzeba wielkiej mocy i wiedzy, aby wywołać tak 

przepiękne zjawisko – stwierdził z naukową nutą w głosie. 

 Kontemplacje przewał mu następny zgrzyt odległych drzwi, z których wybiegła 

niewielka postać, która niepostrzeżenie przemknęła i po chwili wbiegła do komnaty 

naprzeciw, trzaskając drzwiami za sobą. Johnny nie zdążył się jej wystarczająco 

przyjrzeć. 

 - Kim jesteś! – zawołał i podbiegł do tego miejsca. 

 Niegdzie nie było po nikim, ani niczym niezwykłym śladu, ale Cage spostrzegł 

na korytarzu dziwną drobinę, która okazała się być kawałkiem szkła. Mężczyzna 

podniósł szkło i przybliży je do twarzy, aby jak najlepiej udać, że się mu przygląda i 

chwilowo nie zwraca uwagi na to, co się dzieje dookoła. Johnny sprawiał wrażenie 

mocno zaciekawionego oraz zupełnie zamyślonego i wówczas usłyszał ciche 

skrzypnięcie którejś z klamek. Namierzył to miejsce krótkim spojrzeniem, przestał 

grać swoją rolę, po czym natychmiast rzucił się do biegu w tamtym kierunku. 

Zaskoczona postać wprawdzie zdążyła przebiec przez drzwi naprzeciw, 

jednak Cage nie pozwolił już ich zamknąć – tym razem po drugiej stronie framug 

znajdował się tropikalny las. Postać jednym susem zanurkowała w zaroślach, lecz 

Johnny rzucił się na podłogę i częściowo na miękki grunt w którym rosły rośliny, aby 

jak najdalej sięgnąć ręką i w ostatniej chwili zdołał ją pochwycić. 

Wtedy zielone pnącza, przy użyciu żółtych przylg, zaborczo obczepiły framugi 

i swobodnie zakwitły barwnym kwiatostanem niczym poranna tęcza. Miękkie liście 

niczym pierz rozrosły się, a tymczasem las jakby wchłonął niewielką uciekającą 

postać, a równocześnie nad głową aktora wyrosło grube pnącze oraz obrosło – niby 

ociekło – mnóstwem długich wijących się wyrostków. 

Po chwili pnącze zasupłało się i zastygło w pozycji kociego grzbietu, aby teraz 

otworzyć kielich swojego ciemnego kwiatu i odsłonić srebrzysty pyłek i zrosić nim 

głowę Johnnyego. Mężczyzna kichnął, niemniej jednak dalej trzymał zwinną postać 

za jej piętę i już jej nie wypuścił. Teraz jeszcze drugą rękę zatopił w gąszczu, dalej 

mocno chwytając szamoczącą się zdobycz. Gdy ją stamtąd – z tego roślinnego kotła 

– wyciągał, został boleśnie pogryziony w ręce niczym poszczypany przez kraba. 

 - Nic ci nie zrobię! Nie bój się! – poddańczo zadeklarował aktor do postaci. 
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 Wszystkie pnącza wycofały się, przestały wspierać piszczącą nie do 

zniesienia osobę, ale zanim mężczyzna wypuścił zdobycz, najpierw zamknął 

dokładnie drzwi. 

 - Johnny własnym oczom nie wierzy! – wykrzyknęła schwytana istota, którą 

okazała się być kilkuletnia dziewczynka. 

 - Skąd ty znasz moje imię? – zdziwił się aktor i przykucnął przy niej. 

 - Tutaj nie, ale na Ziemi wszyscy cię znają! – odpowiedziało dziecko, 

wzruszając ramionami. – Johnny Cage, czyli upadla gwiazda filmowa i nie stroni ani 

od przypadkowych kobiet, ani od mocnych używek – wyliczyła mu dziewczynka. 

 - Nic podobnego! Dziennikarze nieustannie mnie obgadują. Ostatnio miałem 

ciężki moment w życiu, ale to wszystko – wyparł się aktor i zarzekł się. 

Potem Johnny spytał: 

- Ty swobodnie podróżujesz pomiędzy wymiarami. Używasz do tego 

doskonałych portali. Ty musisz korzystać z cudzej mocy? 

 - Czarnoksiężnika – odpowiedziała dziewczynka. 

 - Czarnoksiężnik? Ale jaki? Taki stary i brzydki? – aktor spytał i nadstawił 

ucha, tym sposobem pomagając dziewczynce w wyjawieniu prawdy. 

 - Stary i jest bardzo brzydki – odpowiedziało tajemniczo dziecko. 

 - Ma długą brodę i nazywa się Shang Tsung, czy jakoś tak? – naciskał 

Johnny. 

 - Nie! Nie Shang Tsung i bez brody. Siny i łysy – przerwała mu dziewczynka, 

kręcą głową. 

 - Łysy? – zdziwiła się Cage. 

 - Tak, łysy – powtórzyła dziewczynka. 

 - Jak się nazywa? – Johnny nie ustępował. – Mi możesz powiedzieć – 

zapewnił, spoglądając na nią spod oka. – Powiedz jeszcze, jak sama masz na imię, a 

dam ci swój autograf! 

 Dziewczynka tylko pokręciła głową, wzbraniając się przed jakąkolwiek 

odpowiedzią. Po chwili zaledwie dodała: 

- Czarnoksiężnik kazał ci przekazać, abyś się pośpieszył, inaczej ominie cię 

ważne wydarzenie. 

 Cage nie zdążył nic odpowiedzieć, ani tym bardziej o nic zapytać, ponieważ 

rozmowę przerwał im nagły huk, który wydobył się zza jednych z drzwi w korytarzu, 
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spod framug których na krótko wyciekły płomienie. Johnny natychmiast wstał, 

zasłaniając sobą dziecko. 

 - Otwórz je! Chodź tutaj i otwórz je! – padły zza drzwi przytłumione krzyki. 

 - Nie Johnny! Nie otwieraj! Tam jest zamknięty Scorpion! – dziewczynka 

prosiła i zaczęła płakać. 

 - Nie bój się. Nie otworzę – zapewniał aktor. 

 Niebawem jednak niepokojące odgłosy ustały, a płomienie przestały buchać. 

Johnny wypuścił dziecko, a wtedy dziewczynka podbiegła do kolejnych drzwi. 

 - Do zobaczenia – pożegnała się dziewczynka. 

 - Do zobaczenia – odpowiedział Cage. 

Dziecko zamknęło za sobą drzwi i zniknęło za nimi. 

 Znowu nastała nieciekawa cisza. Nie zanosiło się, aby miało jeszcze dojść do 

czegokolwiek niespotykanego, dlatego po krótkiej chwili bezczynności aktor 

ordynarnie ziewnął ze znudzenia, po czym udał się w kierunku reprezentacyjnych 

schodów, pragnąc wreszcie wyjść na zewnątrz budynku. 

Drewniana falująca poręcz schodów przywodziła na myśl potężny kręgosłup 

smoka i nic dziwnego, skoro na parterze wieńczyła ją wyrzeźbiona głowa 

drapieżnego węża wodnego. Cage zszedł na parter dziarskim krokiem do wielkiej sali 

o rzucie koła, a przy tym zupełnie się rozkojarzył i postawiwszy zaledwie kilka kroków 

na dole, nieopatrznie zderzył się z kimś. 

 - To było niechcący – od razu oznajmił, ale na wszelki wypadek przyszykował 

się również do obrony. 

 - Witaj. Bądź spokojny. To uświęcone miejsce i tutaj nie wolno walczyć – 

odpowiedział kobiecy głos. 

 Mężczyzna spojrzał na kobietę, jednak zamiast ludzkiej postaci, stała przed 

nim zupełnie przeźroczysta sylwetka. Widać było wszystko, co znajduje się za 

postacią, chociaż mocno zniekształcone, jakby postać była zbudowana z żelu. Gdy 

światło przechodziło przez jej ciało, załamywało się, dzięki czemu wyraźnie 

zarysowywały się jej kształty: biodra, piersi, czy przeźroczyste włosy po ramiona. 

 - Kim jesteś i co to za miejsce? – spytał Cage, skrywając swoje przerażenie. 

Dla niepoznaki Johnny rozluźnił pozę. 

 - Nazywam się Khameleon i jestem kustoszką tego budynku. Tak się bacznie 

rozglądałeś, więc powinieneś już się domyślić, gdzie się znajdujesz – spokojnie 

odparła przeźroczysta kobieta. 
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 Johnny rozejrzał się raz jeszcze, a spoglądając do góry dostrzegł ponad sobą 

niezliczone miliony starych ksiąg i zwojów. Wnętrze było niezwykle wysokie i z 

parteru wyglądało niczym stumetrowy komin. Okrągła smukła ściana była po sam 

szczyt, niczym ciepłym szalem, całkowicie opatulona drewnianymi pułkami, 

uginającymi się od ciężaru setek ton bezcennych zbiorów. Wieżę biblioteczną 

doświetlała od góry szklana kopuła, zawsze wznosząca się wyżej niż sięga lokalna 

mgła. Oprócz tego, mnóstwo razy jasne światło wdzierało się do środka poprzez 

okna, co przywodziło na myśl cętki na szyi żyrafy. Strugi światła osiadały na kurzu w 

powietrzu, co przypominało ptaki o długich luźnych piórach wylatujące z dziupli. 

Na całej tej pionowej długości, tak jak rdzewiejące podwodne miny bojowe, 

bezszelestnie lewitowały zaczytane w księgach postacie w krwistoczerwonych 

habitach i kapturach naciągniętych na głowy. Długie poszarpane frędzle ich strojów 

powiewały sztywno niczym skorodowane łańcuchy. 

 - To biblioteka. Jest wspaniała – stwierdził z fascynacją Johnny, ale szeptem, 

aby nie przeszkadzać pozostałym. 

 - Taka być musi, ponieważ dawno temu założyły ją elfy – przytaknął kolejny 

głos, lecz tym wysoki męski. – Współcześni nazywają ją po prostu Biblioteką Elfów. 

 Naprzeciw Cagea stała druga przeźroczysta jak kryształ sylwetka, lecz tym 

razem męska. 

 - To mój towarzysz życia Chameleon – przedstawiła go przeźroczysta kobieta. 

 - Dawno nie spotkasz tu elfów, a obecnie to my doglądamy zbiorów – wyjaśnił 

przeźroczysty mężczyzna. – Nie przedstawiłeś się, lecz ty zapewne jesteś Ziemianin 

Johnny Cage. 

 - Tak. Jestem gwiazdą filmów akcji – pochwalił się Johnny z zadowoleniem. – 

Czy jest w waszych zbiorach jakaś mała wzmianka o mnie? – spytał pełen nadziei. 

 - Nie sądzimy. Obawiamy się, że nie – odpowiedzieli zgodnie oboje kustosze. 

 - Musiałbyś zapytać ich: kapłanów Blazea. Ale obawiam się, że nie, 

zważywszy na to, że o krainie Ziemi nasze zbiory traktują niewiele – uzupełniła po 

chwili sama Khameleon, wskazując na postacie lewitujące w luźnych niczym skóra 

kałamarnic habitach. 

 Aktor bardzo posmutniał, a co gorsza zrobiło mu się wstyd. Oczywiście nie dał 

po sobie nic a nic poznać. 

 - Szanowny bóg wiatru Fujin prosił, aby przekazać ci, że cię oczekuje w 

Amfiteatrze Blazea – dopowiedział niemal niewidoczny Chameleon. 
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 - Ta biblioteka to skarb naszego Miasta Mgieł na Drugiej Równinie Rubieży. 

Wiedza to skarb – zaznaczyła Khameleon. – Amfiteatr ulokowano dokładnie 

naprzeciw biblioteki. 

 - Nie sposób tam nie trafić. Pośpiesz się i bądź pozdrowiony wojowniku – 

podkreślił Chameleon. 

 - Tak, oczywiście. Dziękuję – skinął głową aktor i wyciągnął rękę do 

przeźroczystej kobiety. 

 - Tak bardzo pragniesz nas dotknąć? – spytała z ironią Khameleon, odgadując 

myśli Cagea. 

 Johnny nie wytrzymał i zdemaskował się lekkim uśmiechnął. Potem zgiął się 

przed nią wpół i bardzo grzecznie pocałował Khameleon w dłoń – w ten sposób, w 

odpowiedzi, strojąc sobie z niej żarty. Poprzez jej dłoń widział też dłoń własną, jakby 

trzymał w dłoni przeźroczystą galaretę, lecz w dotyku była to najzwyczajniejsza 

ciepła skóra człowieka. 

 Johnny już opuszczał Bibliotekę Elfów głównymi wrotami, gdy jeden z 

zaczytanych kapłanów Blazea, nerwowo czegoś poszukując, strącił z półek kilka 

bezcennych delikatnych zwojów. Te, wyrzucając najpierw za sobą w powietrze 

mnóstwo kurzu, zaczęły spadać w dół z wysokości grubo ponad pięćdziesięciu 

metrów, trzepocząc kartami. Lecz na szczęście trzech kapłanów lewitujących 

poniżej, niczym sokoły szponami ruchliwą zdobycz, pochwyciło je i chociaż dwa 

zwoje przedarły się poprzez ich zasadzkę, przed nieuniknionym zniszczeniem 

zdołała je uchronić para przeźroczysty kustoszy, łapiąc je tuż nad podłogą. 

Nierozważny kapłan zdawał się tymczasem nie zwracać uwagi na 

zamieszanie, którego był sprawcą: szybko przelewitował na drugą stronę wieży, 

obniżył jeszcze lot, spiralnie lewitując tuż przy półkach, potem powodził wzrokiem po 

obwolutach ksiąg i wreszcie wyciągnął interesującą go pozycję. Otworzył księgę na 

odpowiedniej stronie, która utkwiła mu w pamięci, przeczytał jej fragment oraz 

przyjrzał się załączonej do tekstu fotografii. Wówczas z zadowoleniem szepnął sam 

do siebie i pokiwał twierdząco głową: 

 - Nie do wiary. Niemniej jednak nie pomyliłem się i natychmiast go 

rozpoznałem. Jest tak, jak myślałem: ten Ziemianin na dole to przecież ta słynna 

gwiazda kina akcji Johnny Cage. 

Kapłan spojrzał na niego z góry sowim nadnaturalnie wyostrzonym i naprawdę 

sokolim wzrokiem. Dyskretnie kontynuował: 
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- Gdybym zdobył od niego autograf, byłby to prawdziwy biały kruk w naszych 

zbiorach. 

 Kapłan poczuł się jednak troszkę skrępowany, zmieszany, wahał się, troszkę 

się wstydził i na tyle długo, że Johnny Cage domyślił się, że jest przez niego 

obserwowany. Aktor czuł lęk przed tajemniczo zamaskowanymi kapłanami, więc 

czym prędzej i to z zakłopotaniem opuścił bibliotekę. Nikt nie poprosił go o autograf, 

ani on nie spodziewał się niczego podpisywać. 
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10. Miasto Mgieł na Drugiej Równinie 

 

Na zewnątrz panował gwar, a z powodu szarej mgły miasto owinął 

nieprzyjemny półmrok. Johnny stał zaciekawiony na dziedzińcu poprzedzającym 

bibliotekę, który osuwał się szerokimi schodami na zatłoczoną miejską ulicę targową 

– szeroka, brukowana, po bokach obwarowana niskimi kamienicami. Mniejsze kręte 

uliczki wypełzały z niej niczym niezliczone odnóża wzdłuż tułowia krocionoga. Z 

jednej strony ulicę targową zamykał, pokryty różnobarwnymi płytkami ceramicznymi, 

gmach Biblioteki Elfów z jej wysoką wieżą, a daleko naprzeciw płasko rozciągał się 

potężny amfiteatr, majestatycznie wyłaniający się sponad mgły niczym wulkan. 

Całe posępne miasto rozciągało się wzdłuż głównej ulicy i sprawiało 

przygnębiające wrażenie – jakby ktoś dosłownie wyssał z niego kolory. Ludzie w 

mieście nosili na sobie nędzne łachmany i wyglądali jak bardzo biedni koczownicy, 

lecz pomimo to kobiety nosiły prostą biżuterię. Cage znacząco wyróżniał się strojem i 

ogólnym wyglądem, jednak nikt nie zwracał na niego szczególnej uwagi. Johnny 

musiał przeciskać się przez tłum, ale na szczęście na Ziemi jego fani i dziennikarze 

przyzwyczaili go do takiej ciasnoty. 

Nagle powstało niewielkie zamieszanie, gdzie mały złodziej uciekał w tłumie 

ze skradzionym jabłkiem – uciekając, odepchnął również Johnnyego. Chłopca 

ścigało dwoje dorosłych. 

Cage parł przed siebie jeszcze kilkanaście minut, gdy pomimo targowego 

gwaru usłyszał przeraźliwy wrzask. Rozejrzał się dookoła i spostrzegł, że na piętrze 

jednej z kamienic stoi przy oknie ciężko pobita kobieta. Karmazynowa krew spływała 

wzdłuż ust kobiety i po jej krtani. Stała tak nieruchomo jakiś czas, kiedy podszedł do 

niej wampir, który – ostrymi niczym istny arsenał brzytew – szponami złapał ją za 

twarz i odchylił jej głowę na bok. Przydusił ją, a z ust wytoczyła mu się spieniona 

ślina i natychmiast błysnął parą dorodnych wampirzych kłów, aby głęboko zatopić je 

w szyi kobiety. Wyssał słodkiej krwi tylko odrobinę, aby nie pozbawić ofiary 

niechcąco życia i aby mógł to powtarzać – przynajmniej od czasu do czasu. 

Nikt nie zwrócił na to żadnej uwagi, a wszyscy jak gdyby nigdy nic zajmowali 

się swoimi sprawami. 

- Tutaj nie jest ani gorzej, ani lepiej niż w moim rodzimym wymiarze. Mam 

wrażenie, jakbym w ogóle nie opuścił Ziemi – niedowierzał rozczarowany Johnny. 
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Potem w milczeniu ruszył w dalszą drogę. Nie oglądał się za siebie i chociaż 

bardzo chciał, nic nie zareagował, no bo nie miał już czasu, no bo zobowiązał się 

ratować Ziemię przed zagładą. No, a poza tym śpieszył się bardzo na umówione 

spotkanie z bardzo ważnym bogiem Fujinem. 
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11. Amfiteatr Blaze’a 

 

Do amfiteatru Cage dotarł w rykszy. Dla uniknięcia, spowalniającego niczym 

błoto w którym się brodzi, tłumu, przewoźnik rykszy poruszał się bocznymi uliczkami. 

Cage sowicie zapłacił przewoźnikowi złotem, które na szczęście miał przy sobie – 

złotym zegarkiem. 

Amfiteatr był poprzedzony poprzez plac, a Johnny, spoglądając na 

gigantyczny obiekt, ze zdumienia zatrzymał się na monet na środku placu. 

Szczególną uwagę mężczyzny przykuło to, że budynek pokrywały potężne płyty z 

wapienia, a nieregularny las kamiennych słupów i belek ostentacyjnie dźwigał wielką 

masę narastających pięter. Niektóre ze słupów, te najbardziej masywne, wychodziły 

daleko na plac, przez co przez tutejszych żartobliwie one przezwane zostały: nogami 

słoni. Te słupy wydawały się postawić o jeden krok za dużo i tym sposobem wielki 

amfiteatr niepostrzeżenie, niejako, wchodził na brukowany plac. 

Poza tym, pomimo swojego ogromu oraz ciężaru, amfiteatr odrywał się od 

placu za sprawą wielkich wejść do środka, przy których aktualnie tłoczyły się tłumy. 

Pofalowany skóra z wapienia amfiteatru była chętnie przyrównywany do kłębiącej się 

burzy piaskowej. Tu i tam powyginane metalowe balustrady sprawiały wrażenie 

gęstej piany. 

Budynek przytłacza swoim kamiennym oddechem za sprawą nawiedzających 

Miasto Mgieł burz piaskowych z rozciągającej się dookoła suchej pustyni i zamyka 

ulicę targową spowitego mgłą miasta. Wszędzie krążyły wielkie otyłe sępy, a niektóre 

z nich spokojnie przycupnęły sobie w zakamarkach kamiennej a miękkiej fasady 

budynku. Wszystkie pary ich oczu obserwowały bacznie, czy ktoś nie został 

stratowany – padlinożerne spryciarze przeczuwały, że czeka ich uczta. 

Zniecierpliwiony Johnny Cage czym prędzej dotknął jednego z gigantycznych 

pachnących krwią kadzideł poprzedzających budynek, zanim jeszcze nie zdążył 

zbliżyć się do samego amfiteatru. 

Czarny i ugięty, smukły słup kadzidła stał na kamiennym postumencie jakby 

pięta przebita strzałą. Wieńczył go, na wysokości odpowiadającej kilku 

kondygnacjom, wiszący na łańcuchach szklany lampion, z którego to wydobywał się 

przeraźliwy zapach. Wkrótce jednak tłum zaczął napierać na mężczyznę tak bardzo, 

że niemal wepchnął go do ośrodka amfiteatru. 
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Wewnątrz obiektu celowo nie było żadnych kątów prostych, natomiast sufity 

ogromnych korytarzy pokrywały rozłożyste płaskorzeźby i mozaiki. Panował tam 

wielki harmider od głośnych przeróżnych dyskusji i kroków, który odbijał się od 

wszystkich płaszczyzn i stawał się nie do zniesienia. Tak Cage konsekwentnie 

przeciskał się przed siebie, chociaż bez konkretnego planu w którym kierunku ma się 

udać, gdy nagle usłyszał swoje imię: 

- Johnny! Johnny! 

Głos wyróżniał się na tle szumu rozmów. Cage rozejrzał się, aż wreszcie 

dostrzegł w tłumie dobrze znaną mu kobietę. 

- Johnny! – osoba ta jeszcze raz zawołała, dając znak ręką. 

- Sonya! – Cage odpowiedział, uśmiechając się od ucha do ucha. 

- Witaj Cage! – przywitała się kobieta, kiedy Johnny przedarł się do niej przez 

potok ludzi. – Chodź ze mną. Fujin już na ciebie czeka – powiedziała i natychmiast 

kobieta udała się do góry schodami. 

Była to biała trzydziestoletnia kobieta średniego wzrostu. Miała spięte z tyłu 

jasne włosy, które wystawały jej spod wojskowego beretu. Na twarzy miała nałożony 

lekki makijaż, a w uszach niewielkie kolczyki. Cały czas poruszała się dość sztywno, 

była wysportowana i silna, a nawet nieco muskularna. Wojskowy mundur był uszyty 

na miarę tak, aby skutecznie unieruchamiać jej piersi i dociskać je do reszty ciała 

kobiety, ale paradoksalnie jeszcze dodatkowo je eksponował. 

Porucznik Sonya Blade była dowódcą Sił Specjalnych, które były ziemską 

tajną organizacją militarną, mającą dokładne informacje o istnieniu innych wymiarów, 

w tym przede wszystkim wrogiej Rubieży i o zagrożeniach jakie mogą z niej przybyć. 

Wojskowi naukowcy skonstruowali więc elektroniczne portale w oparciu o ziemską 

technikę, a tajna organizacja wysyła elitarnych komandosów na misje zwiadowcze do 

różnych krain, aby je badać i w razie wystąpienia zagrożenia, likwidować je, bądź 

przynajmniej minimalizować. 

- Witaj Sonya! – odpowiedział Cage, krok w krok idąc za nią. – Skąd się tu 

wzięłaś? 

- W zasadzie to przypadkiem – wyjaśniła, przez chwilę przez ramię 

spoglądając na Johnnyego. – Niedawno Siły Specjalne w tajemniczych 

okolicznościach utraciły kontakt z jednym z naszych najlepiej zapowiadających się 

agentów. Być może wysłaliśmy do Rubieży zbyt młodego i niedoświadczonego 

zwiadowcę, dlatego ta ponura sprawa nie dawała mi spokoju i wiem, że nie 
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powinnam, ale jako jego zwierzchnik czuję się winna zaginięcia. Niemniej jednak 

jeszcze nie spisaliśmy go na straty, więc sama udałam się do Rubieży w misję 

ratunkową. Udało mi się ustalić, że on ciągle żyje i tropi jakiegoś pozbawionego 

skrupułów terrorystę. Dowiedziałam się także, że z jakichś przyczyn on weźmie 

dzisiaj udział w wyścigu. Przybyłam więc do Miasta Mgieł, aby to sprawdzić, a 

tymczasem wypatrzył mnie nowy protektor Ziemi, który ostrzegł mnie przed 

nadciągającym niebezpieczeństwem dla naszej krainy. Teraz to jest priorytet, więc 

mój zaginiony podopieczny musi póki co radzić sobie sam. Jest dorosły. 

- Spotkałaś Fujina? – spytał Johnny. 

- Tak. Zastanawiam się tylko, co się stało z Raidenem. Nie do końca ufam 

Fujinowi – przyznała, jednocześnie wychodząc na zewnątrz, już na jednej z 

wyższych kondygnacji. 

- A jednak to prawda! To amfiteatr! – niespodziewanie wykrzyknął Cage. 

- Amfiteatr Blazea, tak go nazywają. Tak, zgadza się: jest wspaniały – 

westchnęła też Sonya. 

Obiekt był w kształcie przekrojonej elipsy i stał naprzeciwko rozległego pałacu. 

Strome i schodzące niczym ostre klify skalne kamienne ławy co jakiś czas były cięte 

w poprzek poprzez schody. Widownia kończyła się kilka metrów ponad 

wybrukowaną, splamioną poczerniałą krwią niczym ulubiony fartuch rzeźnika, areną. 

Trybuny były już prawie całkowicie zapełnione, jednak nadal pojawiali się kolejni 

widzowie, a tymczasem podłużna arena, tak jak wąski przesmyk skalny rozpiera na 

boki potężne ściany wąwozu, oddzielała ogromny amfiteatr od równie ogromnego 

pałacu. Pod widownią znajdowała się cała plątanina korytarzy i komnat 

przeznaczonych dla gladiatorów, a także stajnie i boksy dla zwierząt, składające się 

razem na skomplikowaną infrastrukturę amfiteatru. 

Blade i Cage przedzierali się przez tłum w kierunku Fujina, gdy nagle 

wszystkich widzów sparaliżował strach, a to za sprawą przejmującego ryku, który 

wydobył się spod trybun. Był to odgłos czystej rozpaczy wydany przez 

zdezorientowane zwierzę, siłą wyprowadzane z piwnic amfiteatru na arenę, z 

pomieszczeń spod trybun. 

Najpierw z wilgotnego cienia wyłonił się bezzębny wielki pysk z wyrastającym 

prosto z żuchwy zagiętym w dół rogiem. Dwaj odziani w czerwone habity kapłani 

Blazea ciągnęli go siłą za uprząż, lecz w pewnym momencie stwór, ledwo 

wystawiwszy łeb na zewnątrz, zaparł się okrutnie i nie drgnął ani odrobinę dalej. Za 
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to ryknął raz jeszcze, szarpnął uprzężą, omal nie wywracając kapłanów i podskoczył, 

aż grzbietem uderzył w niski strop podtrzymujący trybuny. Kamienne masywne ławy 

w tym miejscu zadrżały, że aż kilkoro widzów pospadało z siedzeń. Zwierzę znów 

niebezpiecznie szarpnęło się, oznajmiając swoją dominację, ale potem już lekkim 

truchtem stwór sam zadziornie wybiegł na arenę. 

Zwierzę posiadało nie jedną głowę, lecz dwie osobne głowy obok siebie, 

przytwierdzonych to jednego tułowia. Oczy miało drobne, a ciało pokryte czarną 

śliską skórą. Łby były wąskie, czoła wypukłe, przez co przypominały dwie butle. 

Otwory gębowe były małe, okrągłe i zdominowane przez zrogowaciałe ostre wyrostki 

na żuchwach. Tułów zwierzęcia był długi, wąski, wsparty na czterech smukłych 

kończynach, zakończonych kopytami. Stwór ten był prawie zupełnie ślepy, a 

orientował się w przestrzeni wyczuwając z otoczenia nieznaczne wyładowania 

elektrostatyczne. 

Zrobił, dla niepoznaki, trochę kroków do przodu i nagle zaatakował twardymi 

pyskami – niczym z bicza trzaskając – kapłana i przewrócił go na twardy bruk. 

Natychmiast drugi kapłan pociągnął go za cugi i stanowczo przywołał go do 

porządku. Zwierzę żałośnie załopotało pyskami. 

Tymczasem nieopodal dwaj kolejni kapłani Blazea mozolnie mocowali się z 

innym lecz tak samo niechętnym zwierzęciem. Ten stwór pysk miał długi, podobny 

do krokodylego, wąski, który pokrywało ciasne nagromadzenie białych brodawek. Był 

krępy i pokryty ciemnym szorstkim futrem. Łapy miał zakończone szponami i w ogóle 

nie posiadał ogona. Zwierzę charknęło, parsknęło oraz zachrumkało, a otwierając 

szeroko paszczę, wyzionęło wielką kulę ognia. Dwaj kapłani padli na ziemię i 

szczelnie zakryli się grubymi habitami. 

Chwilę stwór zachrapał, po czym nabrał powietrza do niezwykle pojemnych 

płuc, aż klatka piersiowa rozdęła się u niego niczym balon. Potem, na bezdechu, 

wzniósł swoje wielkie cielsko na tylnych łapach, przednie przykurczył, a głowę 

pochylił, aby trzymać pysk wycelowany wprzód. Otworzył go szeroko, a z jadowych 

zębów rozpylił obłok spirytusu i wycisnął z płuc powiew czystego tlenu i wykrzesał 

iskrę, podpalając spirytus i tym sposobem zionął ogniem na odległość co najmniej 

kilku metrów. Na razie dwaj kapłani nie mieli zamiaru się podnosić. 

Niezależnie od kłopotów z tym zwierzęciem, po drugiej stronie dwugłowego 

stwora, z podziemi obiektu wymaszerowały cztery istoty przypominające przerośnięte 

żuki – mierzyły po około metrze, wszystkie dobrze opancerzone gładkimi 
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chitynowymi skorupami. Natura wyposażyła je w mnóstwo króciutkich odnóży, a 

zwierzęta powiązane były pomiędzy sobą wspólną uprzężą, za którą z trudem dwaj 

kapłani Blazea wyciągali je na zewnątrz. 

 Cały czas z zakamarów piwnic amfiteatru kapłani Blazea wyprowadzali inne 

unikatowe chociaż uparte zwierzęta, a tymczasem Sonya i Johnny dotarli do miejsca 

na trybunach gdzie oczekiwał ich bóg wiatru. 

 - Fujin! Czemu zostawiłeś mnie samego? – wykrzyknął Johnny. 

 Fujin spokojnie wstał z zajmowanego przez siebie zwykłego miejsca wśród 

tłumu. 

 - Bałeś się zostać sam w strasznym pokoju? – spytał z ironią Fujin. 

 - Mogłeś powiedzieć, co zamierzasz – wyjaśnił aktor. 

 - A może powinien był ci przynieść drinka gwiazdo? Na Ziemi codziennie 

można wyczytać w prasie i Internecie o twojej narastającej kapryśności – spytała 

Sonya z głosem aż ociekającym cynizmem, ale obojętnym spojrzeniem błądząc się 

dookoła. 

 - To nie tak Sonya – spoważniał Johnny. 

 - A jak jest? – przerwała mu porucznik Blade. – Najgorsze są te kobiety, z 

którymi nagminnie sypiasz: dziwki, prostaczki! 

- Spokojnie – przerwał im bóg Fujin zanim Cage zdążył odpowiedzieć. – Oboje 

nazbyt łatwo pozwalacie się sprowokować. Za trzydzieści dni rozpocznie się turniej 

Mortal Kombat. Czasu jest naprawdę niewiele na przygotowania. Będziecie w nim 

walczyć z niewyobrażalnie potężnymi i przebiegłymi przeciwnikami, mentalnie 

musicie więc być niezniszczalni. Stawka jest wysoka, a stracić w turnieju życie to 

rzecz blacha i długo konać w nim w bólu to rzecz powszechna. Jeżeli ziemscy 

wojownicy zawiodą w turnieju, Starsi Bogowie otworzą wszystkie swobodne portale 

między wymiarowe prowadzące stąd na Ziemię. To umożliwi mrocznym siłom 

wyprawę zbrojną na waszą rodzimą krainę – bóg wiatru po kolei tłumaczył powagę 

sytuacji. – Ja dobrze wiedziałem Johnny, że nie oprzesz się ani magii Rubieży, ani 

wielkości Amfiteatru Blazea i nie spóźnisz się na wyścig ani chwili. 

- Rozumiem Fujin – Cage uśmiechnął się kątem ust. 

 - Siadajcie – również roześmiał się bóg wiatru, wskazując na fragment 

kamiennej ławy obok siebie. – Dziś jeszcze nie myślmy o turnieju, a zamiast tego 

obejrzyjmy wyścig. Szykuje się pasjonujące widowisko. 
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 Aktor i porucznik chcieli zająć miejsca, ale przeszkodziło im w tym dwóch 

mężczyzn pochodzenia azjatyckiego, którzy dopiero co podeszli do Fujina. 

 - Pozostało jeszcze trzydzieści dni do turnieju Mortal Kombat? Więc dlaczego 

ściągnąłeś nas tutaj w takim pośpiechu? – niespodziewanie zadał pytanie jeden z 

nich. 

 - Armia demonów Shinnoka najechała krainę Edenii, a my jesteśmy tutaj 

zamiast ich wesprzeć – uzupełnił drugi z nowoprzybyłych mężczyzn. 

 Pierwszy z nich był niekwestionowanym czempionem Mortal Kombat i nazywał 

się Liu Kang, a jego towarzysz był zarazem jego dalekim kuzynem i nazywał się 

Kung Lao. Wyglądali młodo, ale w rzeczywistości oboje byli nieśmiertelni. Stojący o 

krok bliżej Liu Kang miał czarne długie po ramiona włosy, a w dłoni trzymał 

drewniane munczako. Kung Lao miał na głowie czarny azjatycki kapelusz, który 

wzdłuż brzegu rondla był wykończony nadzwyczaj ostrym okrągłym ostrzem. 

Nakrycie głowy było niepozorne, a cieniutkie ostrze prawie niewidoczne, lecz Kung 

Lao bez trudu potrafił nim rzucić tak, aby odciąć przeciwnikowi dowolną kończynę. 

 - Edenianie muszą poradzić sobie bez was. Teraz ważą się losy Ziemi – 

spokojnie odezwał się Fujin. 

 - Ale w bitwach w Edenii giną ludzie i to dzieje się nawet w tym momencie. Co 

kwadrans pewnie setka – zauważył Liu Kang, zaciskając mimowolnie uścisk na 

swoim munczako. – Ja i Kung musimy ich wesprzeć. 

 - Liu złożył przysięgę edeniańskiej księżniczce Kitanie, że weźmie czynny 

udział w walce. Bez czempiona Mortal Kombat morale w armiach Edenii są 

praktycznie równe zeru, ale z nim w pierwszej linii Edenianie potrafią istnie 

eksplodować agresją, zmiatając w pył o wiele liczniejsze wojska – szczegółowo 

tłumaczył Kung Lao. 

 - No właśnie – wtrącił się długowłosy bóg. – Poprawcie mnie proszę, jeżeli się 

mylę, ale uważam, że turniej to odpowiednie miejsce dla jego czempiona. Z woli 

Starszych Bogów zostałem przydzielony, aby pomóc wam pokonać upadłych bogów i 

upadłych herosów i uchronić Ziemię przed nadciągającym podmuchem pustki – Fujin 

ostro gestykulował palcem wskazującym, wręcz im nim grożąc. – Czy chcesz 

czempionie pogrzebać Ziemię dla kobiety? Postradałeś rozum? 

 - Wygrywałem ten turniej będąc wspieranym przez boga piorunów Raidena. 

Gdzie Raiden? Zrobimy wszystko co zechcesz, jeżeli twoje słowa powtórzy Raiden. 

Gdzie on jest? – odpowiedział uzbrojony w munczako mężczyzna. 
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 - Raiden – zawahał się Fujin – nie może przyjść. Ja go zastępuję – Fujin 

szybko powiedział, a potem przez chwilę rozglądał się po arenie i milczał. – Raiden 

został powołany w szeregi Starszych Bogów i fizycznie nie może tu być, niemniej 

czuwa nad naszymi poczynaniami w turnieju. 

Kung Lao wskazał na wznoszącą się na smukłych kolumnach lodżię, 

usytuowaną naprzeciwko trybun, po drugiej stronie areny. 

 - Spójrz Liu! Przecież tam jest ten totalny despota imperator Rubieży Shao-

Khan! – nerwowo zawołał. 

 Naprzeciwko amfiteatru rozciągał się olbrzymi kompleks pałacowy, nazywany 

Pałacem Pustynnym. Wieńczyło go osiem potężnych cylindrycznych wież – siedem 

odpowiadających siedmiu równinom Rubieży i ich pradawnym władcom, natomiast 

centralna, zdecydowanie największa, przechrzczona była dla Onagi, toteż na jej 

czubku, tak jak iglica, wznosi się symbol głowy smoka w pierścieniu. 

Kompleks bezpardonowo wrzyna się zaokrąglonymi cegłami ze swojego 

cielska na brukowaną arenę amfiteatru, a wijący się za lodżią pomost łączy lodżię z 

pałacem. Do zdobienia Pałacu Pustynnego nagminnie wykorzystano odlewy gipsowe 

ciał zmarłych dzieci, potajemnie wykonywane w kostnicach. 

Za pałacem, aż po horyzont, rozciąga się niewzruszony pustynny krajobraz o 

charakterystycznej czerwonawej barwie piasków, z których skądinąd słynie Druga 

Równina. 

 - To nie Shao-Khan. On z daleka wygląda podobnie, ale to ktoś zupełnie inny, 

pomimo że równie okrutny. Przedtem był to generał naczelnym armii Shao-Khana, a 

nazywa się Reiko – zwrócił uwagę Fujin. 

 - Wygląda na to, że on mianował się nowym imperatorem. A co z Shao-

Khanem? – wtrąciła Sonya. 

 - Shao-Khan nie żyje – udzielił odpowiedzi bóg wiatru, a następnie wskazał na 

łysego mężczyznę zasiadającego na mniejszym tronie, po lewej stronie tronu Reiko. 

– Widzicie sinego mężczyznę obok nowego imperatora? – spytał i od razu 

kontynuował. – To czarnoksiężnik Quan-Chi, który słynie ze swojej olbrzymiej 

inteligencji i z tego, że jak tylko musi, to z niej ochoczo korzysta. Bywa przy tym 

niewiarygodnie podstępny – przestrzegł Fujin. – On wyzwał na pojedynek 

wcześniejszego imperatora i o dziwo zwyciężył. Quan-Chi zabił Shao-Khana, 

wykonując na nim wymyślną egzekucję: podobno wyrwał mu jedną z nóg niczym 

owadowi skrzydło i bił go jego własną nogą, dopóki ten nie skonał. To przerażający 
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człowiek, zdolny do wszystkiego. Cokolwiek będzie się działo, nie pozwólcie mu się 

zwieść i nie dajcie się wciągnąć w toksyczne rozmowy z nim. Cokolwiek 

czarnoksiężnik powie, zawsze prowadzi zwodniczą grę, a ci co go znają osobiście 

twierdzą, że potrafi oszukać każdego. 

 - Czy jego pojedynek z Shao-Khanem był uczciwy? – dociekał Johnny. 

 - Bynajmniej! – roześmiał się z lękiem Fujin. – Słyszałem, że Quan-Chiemu 

pomagał inny czarnoksiężnik Shang Tsung. Nie ma go tutaj, ale – następnie Fujin 

wskazał na starszego mężczyznę, zasiadającego po prawej stronie Reiko – spójrzcie 

z kolei na tamtego starca: to upady bóg Shinnok. 

 - Przecież Shinnok od tysięcy lat pozostawał uwięziony w jakiejś jałowej 

krainie – zdziwił się Liu Kang. – Shinnok niegdyś sam był jednym ze Starszych 

Bogów, jednak za przestępstwa przeciwko nim został wypędzony, a po swojej klęsce 

w pojedynku z Raidenem został skazany na banicję. 

 - Widzę, że jesteście doskonale poinformowani – przyznał z uznaniem Fujin. – 

Tak było do tej pory, ale Shinnok uciekł – dodał bóg wiatru. – Teraz spójrzcie na 

kobietę zasiadającą za upadłym bogiem: to hrabina Tanya. Jest to córka 

ambasadora jednego z ważniejszych wymiarów wchodzących w skład Ligi Krain 

Protektoratu Edenii. Hrabina Tanya ujęła się za grupą uchodźców szukających 

schronienia w jej ojczyźnie. Niebawem jej wstawiennictwo odniosło sukces, a fortel 

polegał na tym, że w tym samym czasie czarnoksiężnik Quan-Chi, używając wielkiej 

mistycznej wiedzy, zerwał pradawne magiczne pieczęcie Starszych Bogów, którzy 

dzięki temu na krótki czas stracili swojego więźnia Shinnoka z pola widzenia – Fujin 

streszczał historię tajemnego sojuszu, zwieńczonego brawurową ucieczką. – Gdy 

księżniczka Kitana wydała pozwolenie na przejście przez portal, okazało się że w 

grupie uchodźców znajduje się także, wydać by się mogło sympatyczny, starzec… 

czyli no właśnie upadły bóg Shinnok. Mało tego, okazało się że portal prowadzi do 

tajemniczego wymiaru, którym niegdyś osobiście władał Shinnok i który nadal był 

przesiąknięty jego mocą i gdzie, pomimo jego długiej nieobecności, nadal przetrwała 

większość z jego armii demonów. Tym sposobem wszystkie krainy wchodzące w 

skład Ligi, wraz ze stolicą Edenią, znalazły się w zasięgu Shinnoka. 

 - To straszne – wyszeptała Sonya. 

 - Zgadza się – przytaknął Johnny, posępnym głosem. 
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 Po słowach boga wiatru w grupie zapanowało niemiłe napięcie niczym na 

stypie, ale milczenie przerwał radosny okrzyk powitania, wypowiedziany 

zachrypniętym męskim głosem z ciągnącym się niczym guma pijackim akcentem: 

 - Witajcie starzy przyjaciele! Było dokładnie tak jak przedstawił to bóg Fujin. A 

przy okazji Fujin, to gratuluję wspaniałej narracji! 

 - Witaj mistrzu – chórem odpowiedzieli Liu Kang oraz Kung Lao i pokłonili się. 

 - Dziękuję mistrzu Bo Rai Cho – Fujin odpowiedział, od razu z tym samym 

nieprzejednanym optymizmem co on. 

 - Ciężko było was odnaleźć w tym tłumie – mówił mistrz – ale na szczęście 

zdążyłem wysłuchać twojej opowieści Fujin. I też na szczęście prawie nie zdążyłem 

schować się z boku, aby przypadkiem nie podsłuchać, jak moi dwaj najlepsi 

uczniowie kłócą się z bogiem! 

 - Ależ mistrzu… – nieśmiało zająknął się Kung Lao, lecz zabrakło mu pomysłu, 

jak kontynuować zdanie. 

 Mistrz Bo Rai Cho był niskim i grubym mężczyzną, wyglądającym na 

sześćdziesiąt lat, chociaż tak naprawdę liczył już sobie ich kilkaset. Miał szorstką 

brodę i wąsy, porastające pyzatą twarz. Ubrany był w grube szaty, zwieńczone na 

wierzchu elegancką peleryną, spiętą pod szyją dużą złotą broszą, przedstawiającą 

roześmiane słońce. Miał wielkie sadło i szczególną uwagę przyciągał jego przepiękny 

niedźwiedzi brzuch, który miał kilkakrotnie przewiązany szerokim jedwabnym pasem, 

zasupłanym na najbardziej honorowym miejscu, czyli ponad pępkiem. Mężczyzna 

chwiał się okrutnie, z trudem utrzymując równowagę – waćpan był kompletnie pijany. 

 - Jeszcze raz witajcie wszyscy! – powiedział stary mistrz, łamiąc z trudem 

słowa i chybocząc się niczym samotna boja na gniewnym oceanie. – Wybaczcie mi – 

załkał kilkakrotnie pijacką czkawką – ale mam wziąć udział w wyścigu ku czci 

żywiołaka Blazea. Spieszę się więc bardzo – oznajmił. 

 Mistrz nie był w stanie ustać prosto. Wyciągnął się więc daleko do tyłu z 

obawy, aby się nie wywrócić i stanął też na jednej nodze. Drugą nogę i ręce 

wyprostował do przodu, aż z wysiłku wybałuszył swoje małe oczka i zacisnął zęby. 

Zastygł w tej pozycji, ale równie stabilnie co nie stłuczone jajko na czubku i już 

prawie się przewrócił, kiedy za ramię przytrzymał go Kung Lao i ustawił w pionowej 

pozycji – mniej więcej, no bo tak całkiem to się nie bardzo dało. 

 - Dzięki młody – powiedział Bo Rai Cho, głęboko i hałaśliwie dysząc. 

 - To był dla mnie zaszczyt mistrzu – pokłonił się uczynny uczeń. 
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 - Czy wy wiecie, że to właśnie nasz nauczyciel sztuk walk mistrz Bo Rai Cho 

przyniósł na Ziemię styl pijanej pięści? – kiedy wszystko się uspokoiło, spytał z 

zadowoleniem Liu Kang. 

 - Tak jest! – przyznał momentalnie Bo Rai Cho. 

Pijany mężczyzna kiwnął szybko głową, która potem bezwładnie poodbijała 

mu się na karku do góry i na dół tak jak piłeczka pingpongowa. 

 - Mistrz Bo Rai Cho nie trzeźwieje od dwudziestego roku życia – wyjaśnił Kung 

Lao. 

- Tak jest! – zgodził się ponownie gruby nauczyciel. – Czyli od prawie 

czterystu lat. 

Bo Rai Cho ponownie niepewnie zachwiał się do tylu i aby ponownie nie 

utracić równowagi, pochylił się szybko do przodu, po czym oparł się dłońmi na 

swoich kolanach. 

- Oj! Głowa mi pęka! – westchnął znużony, niewyspany. – Od dziś nie piję! 

Albo nie od dziś! Od teraz ani kropli alkoholu! Koniec z tym na wieki! – zadeklarował. 

 A kończąc wypowiedź, nadto pochylił się do przodu, aby po chwili tak jak 

ciężka kula upaść i stoczyć się na dół po kamiennych ławach. Od razu przewrócił 

kilka siedzących poniżej osób – niczym strącił swoim kulkowatym ciałem wszystkie 

kręgle. 

Potem, dalej odbijając się po ławach, zrzucił sobą z siedzeń kilkadziesiąt 

innych osób tak jak biała kula bilardowa rozbija pozostałe bile. Bo Rai Cho 

systematycznie nabierał prędkości i ta żywa piłka odbijała się wyżej i wyżej i staczała 

się niżej i niżej. Trafił jeszcze kogoś, a na koniec przerażeni ludzie, zajmujący 

najniższy rząd, zdążyli w przed nim w ostatniej chwili odskoczyć. 

Amfiteatr – na nieszczęście Bo Rai Cho – nie miał tutaj żadnych barierek ani 

innych zabezpieczeń, więc mistrz odbił się jeszcze raz i wyleciał tak wysoko w 

powietrze, że aż wywinął doskonały obrót i dopiero potem upad na bardzo twardą 

brukowaną powierzchnię areny. Nauczyciel sztuk walk jęknął. 

 - Po czymś takim muszę się napić! – szybko podsumował, leżąc obolały na 

brzuchu. 

Sięgał powoli za pazuchę, lecz obok miejsca gdzie się sturlał wielki mistrz, 

kapłani Blazea wyprowadzali kolejne ze zwierząt, które także było tym wszystkim 

zupełnie zdezorientowane, przez co rozjuszone. 
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Ten stwór przypominał strusia, ponieważ był dwunożny i miał długą szyję, ale 

jego głowa przywodziła na myśl raczej głowę płaza – była płaska oraz szeroka. 

Zwierzę pokrywała gruba skóra. 

Po tym jak pulchna postać o intensywnym i drażniącym zapachu zepsutych – 

przecież zupełnie niezjadliwych – roślin głośno spadła przed nim, a na dodatek 

wydała z siebie przedziwne dźwięki, stwór poczuł się poważnie zagrożony. Stwór 

najpierw przeraźliwie więc zagęgał, oznajmiając swoją irytację, a następnie, pomimo 

uwięzi, podbiegł do Bo Rai Cho i podskoczył na dużą wysokość, chcąc go 

zadreptać… zmiażdżyć. 

 - Oj! Jak mnie boli brzuch! Jak mi jest niewygodnie! – tymczasem stwierdził 

mistrz i przekręci się na plecy. 

 Zwierzę – będąc ciągle w powietrzu – wyeksponowało potężne szpony na 

swoich szerokich stopach i runęło ciężko na niego, jednak mistrz w ostatniej chwili 

znalazł się dokładnie pomiędzy jego łapami. Zwierzę po chwili zaatakowało go swoją 

okutą pancerzem paszczą. 

 - Pora już wstać! – powiedział mistrz i niezgrabnie się pozbierał. – Jeszcze się 

spóźnię na wyścig! – powiedział i z wielkiego przerażenia rozdziawił okrągłe usta. 

 Paszcza stwora uderzyła z hukiem o brukowane podłoże dokładnie tam, gdzie 

wcześniej leżała zarośnięta twarz Bo Rai Cho. Wtedy wściekły stwór nagle zagdakał 

mu w ucho i odwrócił się, już kolejny atak szykując… jednak tym razem kapłani 

Blazea chwycili porządnie za cugi i tym samym powstrzymali go. 

Bo Rai Cho potem przeciągnął się i wyciągnął z kieszeni małą piersiówkę. 

Chciał się napić wysokoprocentowego napoju, jednak pojemnik wyślizgnął mu się z 

dłoni i upadł. Kiedy się po niego schylał, stwór próbował go morderczo podrapać łapą 

po głowie – nie trafił. Potem jeszcze raz mistrz zanadto zbliżył się do zwierzęcia, 

które zamierzało go ugryźć, ale szedł na tyle krzywo, przez co nie do przewidzenia i 

jeszcze do tego się zachwiał, że o jeden milimetr mistrz uniknął śmierci. Stwór aż w 

szale zapiał, lecz kapłani już szybko uspokoili go. 

 W lodżii zbrodniarzy panowała narada, po zakończeniu której Reiko powstał i 

przemówił doniosłym tonem do zgromadzonych: 

 - Witajcie mieszkańcy Miasta Mgieł na Drugiej Równinie Rubieży! – mówiąc, 

rozłożył szeroko ręce, czuło ogarniając w swoich silnych ramionach całą obszerną 

widownię. – Jak co roku zebraliście się licznie, aby oddać hołd potężnemu 

żywiołakowi Blazeowi! Legenda głosi, że ten tajemniczy żywiołak, wędrując po 
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niezbadanych obszarach Rubieży, długo siał postrach. Był nieposkromiony, ale gdy 

plądrował Drugą Równinę, starożytna sekta kapłanów, wciąż służących długo już 

nieżyjącemu Smoczemu Królowi Onadze, znalazła sposób aby uśpić czujność i 

ogłuszyć żywiołaka. Dzięki temu sekta pochwyciła go w zasadzce na moście. Kapłani 

z trudem, jednak zniewolili Blazea za pomocą mistycznych zaklęć – Reiko wskazał 

na odległe miejsce po swojej lewej stronie, gdzie znajdowało się ogromne wejście do 

pewnej pieczary. – Jak dobrze wiecie, potwór z lawy Blaze nadal pozostaje 

zanurzony w roztopionych litych skałach jeziora inkubacyjnego. 

Potem Reiko wziął głęboki oddech i zmienił temat wypowiedzi. 

- Wprawdzie nie ma z nami wspaniałego Shao-Khana, jednak tron imperatora 

nie pozostaje pusty, a do korony nie lepi się rdza, ponieważ ja zgodziłem się 

wypełnić lukę po zmarłym tragicznie imperatorze – powiedział oraz pokłonił się przed 

Shinnokiem. – Ponadto w tym roku honorowy patronat nad Wyścigiem Blazea 

zgodził się objąć jeden ze Starszych Bogów Shinnok. 

Zgromadzona widownia na trybunach powstała z szacunkiem. Reiko mówił 

dalej: 

- Tak więc coroczny sowity haracz dla Blazea od Miasta Mgieł w postaci 

wyścigu zostanie przekazany żywiołakowi! Tegoroczny wyścig ku czci żywiołaka 

Blazea, nie bez przyczyny nazywanego też potworem z lawy, najwyższy czas 

rozpocząć! 

Reiko ciepłym gestem zwrócił się ponownie do tłumu, ponieważ po jego 

ostatnim okrzyku ludzie zaczęli wiwatować. Za linią startową, rozpiętą pomiędzy 

lodżią a trybunami, stały już ustawione w rzędzie wszystkie wyprowadzone z piwnic 

amfiteatru zwierzęta. Kapłani zaprzęgli je do dwukołowych rydwanów. Najbliżej 

trybun spokojnie stał dwunożny stwór, a w jego rydwanie mocno trzymał cugi Bo Rai 

Cho. 

 - Najbliżej was – Reiko znowu zaczął mówić, więc dał znak że oczekuje ciszy 

– po raz pierwszy biorący udział w wyścigu, pochodzący z Rubieży: mistrz Bo Rai 

Cho! Spekuluje się, że to właśnie on przyniósł na Ziemię styl pijanej pięści! – 

wyjaśnił, wskazując na niego. 

 Widzowie powitali Bo Rai Cho oklaskami, a stary mistrz pokłonił się… w miarę 

prosto. W następnym rydwanie, obok Bo Rai Cho, stał mężczyzna w szykownych 

szatach z twarzą zakrytą chustą. Jego rydwan zaprzężono do ziejącego ogniem 

zwierzęcia. Reiko wskazał teraz na niego, wyjaśniając: 
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 - Reprezentujący stolicę, wrogiej nam skądinąd, Ligi, Edenię oraz jeden z jej 

najważniejszych arystokratów: młody książę Rain! 

 Słysząc swoje imię, arystokrata pokłonił się bardzo nisko, a widownia i jego 

powitała gromkimi oklaskami. W następnym rydwanie stał wybitnie muskularny 

mężczyzna. 

 - Jedna z najmocniejszych kart legendarnego klanu Czarny Smok: Jarek! – 

powiedział Reiko, z całych sił zaciskając pięści w geście uznania dla tego zawodnika. 

Rydwan Jarka zaprzężono w cztery opancerzone zwierzęta przypominające 

wielkie żuki. Do następnych dwóch rydwanów zaprzężono najcięższe ze wszystkich 

zgromadzonych stworów. 

Skórę jednego z nich natura podszyła pokładami specjalnego tłuszczu. 

Ponadto ten stwór miał niczym lew opierzoną groźnie głowę i szyję, a nos miał 

przedłużony przez naturę małą i właściwie to zabawną trąbą. Drugi z nich miał kolce 

na całej długości tułowia. Oba poruszały się na czterech kończynach. 

 - Przybyła do nas z Piątej Równiny Rubieży: kobieta-demon Ashrah! – 

mężczyzna wskazał na rydwan z zaprzężonym kolczatym zwierzęciem. 

 Imperator Reiko odczekał spokojnie aż publiczność powita oklaskami 

Ashrahę, a potem wskazał na rydwan z zaprzężonym zwierzęciem o opierzonej 

groźnie głowie. 

 - Co on tutaj robi?! – zapytał tłumu zdumiony Reiko i rozłożył krzywo ręce, 

dając do zrozumienia, że nic nie pojmuje. – Przecież on jest ślepy?! – pytał dalej, 

strojąc śmieszne miny i kręcił głową na boki i niedowierzał. – Ty kaleko! – zawołał, 

wychylając się nad arenę, aby dźwięk lepiej dotarł do celu. – To nie miejsce dla 

ciebie! – mówił, spoglądając teraz na tłum. – Ty powinieneś żebrać o suchą kromkę 

chleba po drugiej stronie amfiteatru, klęcząc i jęcząc u jego bram! 

 Trybuny pokryły się śmiechem, przyznając w ten sposób rację mądremu 

władcy. Ludzie wiercili się i dyskutowali pomiędzy sobą, naigrywając się z 

niepełnosprawnego zawodnika. Było słychać gwizdy publiczności, która to też 

wyciągała do przodu odwrócone w dół kciuki. 

 - Fatality! – nagle ktoś krzyknął, co oznaczało domaganie się 

natychmiastowego wykonania na denacie krwawej egzekucji. 

 - Fatality! – zripostował ktoś inny, z innego miejsca na trybunach. 

 - Fatality! – ochoczo żądały kolejne osoby. 
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 Powstała w jednej chwili atmosfera zadziałała nawet na upadłego boga 

Shinnoka, który błogo, delikatnie i dyskretnie oblizał swoje wargi koniuszkiem języka 

– niczym po namiętnym pocałunku. Spodobała mu się ta spontaniczna reakcja 

publiczności. 

 - Włóczył się – kontynuował Reiko – od pewnego czasu po Drugiej Równinie 

Rubieży, ścigając swoich zaciekłych wrogów: niewidomy Kenshi! 

Reiko tupnął, znamiennie poruszył głową i jednoznacznie zaakcentował głos, 

dając do zrozumienia, że od początku droczył się z widownią. 

 Wówczas, niczym na rozkaz, wszyscy widzowie umilkli z zawstydzenia, aby 

po chwili poderwać się z trybun i wrzasnąć… zaszumieć wspólnym jednym tchem, 

rozgrzani poprzez słowny podstęp imperatora. Wyraźnie domagali się 

natychmiastowego rozpoczęcia rywalizacji niczym głodne niemowlę nakarmienia. 

Powietrze i ziemia zadrżały od krzyków, toteż jedna z tysięcy kamiennych – 

mocno już przeciążonych nadmiarem ludności – kolumn amfiteatru obrosła cieniutką 

króciutką rysą niczym pierwszy siwy włos wyrasta na głowie i niebawem kolumna 

pękła jak zapałka, co pociągnęło falę innych awarii, a w konsekwencji kawałek trybun 

zapadł się do środka. Niczym piasek w klepsydrze zasiadający w tamtym sektorze 

ludzie zsunęli się i ponieśli śmierć. Shinnok, widząc to, głośno roześmiał się, wielce 

rozbawiony. Zawołał, bijąc brawo: 

 - Nic się nie zmarnuje! Uznajmy, że oni zostali złożeni w ofierze Blazeowi! 

Shinnok cynicznie to stwierdził… jednak wzdrygnął, otrzepał się, że omal nie 

spadł z tronu – jakby oblazło go mnóstwo kudłatych pająków. Skrzywił się przy tym, 

wyciągając swój szeroki język na wierzch, jakby coś ukąsiło go w tyłek, no bo bidulek 

niechcąco wyobraził sobie przez moment, że on też jest wśród nich. 

 Wszystkie zaprzężone zwierzęta niespokojnie wierzgały. Dwunożny stwór 

usiłował zrzucić z siebie cugi, lecz w rezultacie w amoku uderzył paszczą o bruk. 

Stojące obok pokryte szorstkim futrem zwierzę – w swoim odruchu obronnym – znów 

stanęło na tylnych łapach i zionęło gęstymi lepkimi płomieniami. Następnie żuki Jarka 

pośpiesznie zbiły się w ciasne stado i przylgnęły pancerzami do areny, poza tym 

odstręczająco zasyczał. 

Stwór uwiązany do rydwanu Ashrahy jakby szczeknął i zarył pazurami o 

ziemię, a kolejne zwierzę, uwiązane do rydwanu Kenshiego, nadęło się, 

powiększając objętość swojego ciała niczym kolczatka i szczerząc straszliwe kły. 
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Z kolej kończące szereg dwugłowe zwierzę nerwowo węszyło, chcąc odczytać 

tą papkę dźwięków oraz impulsów elektrostatycznych, napływających do niego z 

trybun niczym sztorm rozbijający się o molo. Jego cugi spokojnie i dumnie dopiero co 

pochwycił czarnoksiężnik Quan-Chi. 

Reiko w tej sytuacji zrezygnował z zapowiedzenia czarnoksiężnika i od razu 

nakazał uderzyć w gong. 

 I tak coroczny Wyścig Blazea został rozpoczęty. 

Jako pierwszy na sygnał startu zareagował niewidomy Kenshi o wyostrzonym 

słuchu. Szarpnął stanowczo cugami, a jego stwór od razu zapomniał o całym lęku i 

momentalnie ruszył przed siebie. Ułamek sekundy później ruszyła reszta 

zawodników. 
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12. Pieczara Blaze’a 

 

 Póki jeszcze był na to czas, porucznik Blade przybliżyła wizerunek Kenshiego. 

Kobieta chwilę wcześniej zrobiła się spięta słysząc o klanie Czarny Smok. 

- Wprawdzie Kenshi jest niewidomy, ale to doskonały telekineta. Dzięki 

swojemu szóstemu zmysłowi on doskonale orientuje się w przestrzeni – 

poinformowała towarzyszy. – Kenshi to mój podwładny. Wysłałam go do Rubieży 

jednym z naszych ziemskim elektronicznych portali, ale straciliśmy z nim kontakt. Tak 

naprawdę przybyłam tutaj, aby to właśnie jego ratować, ale widzę, że on wcale nie 

potrzebuje żadnej pomocy. Czarny Smok to niebezpieczna organizacja 

terrorystyczna grasująca w różnych wymiarach. Obserwujemy ją od dawna, ale nie 

wiem co to za Jarek. Niemniej jednak jeżeli jest on członkiem klanu, Kenshi zapewne 

wziął udział w wyścigu tylko po to, aby mieć okazję go zlikwidować. Kenshi! 

Powodzenia! – krzyknęła, chociaż wiedziała dobrze, że agent nie mógł jej usłyszeć. 

 Rzeczywiście wkrótce niewidomy zawodnik wydawał się celowo ograniczać 

porywisty charakter swojego zwierzęcia. Zwalniał, wyraźnie czekając na Jarka. 

Pozwolił się swobodnie wyprzedzić wszystkim oprócz kryminalisty i gdy niebawem 

stado żukowatych stworów zrównało się z jego zaprzęgiem, a oba rydwany znalazły 

się obok siebie, ostro szarpnął cugami. Wówczas, opancerzony specjalnym 

tłuszczem pod elastyczną skórą lepiej niż czołg hartowaną stalą, zwierz – doskonale 

rozumiejąc zalecenie woźnicy – zaczął bokiem taranować żuki. 

Koła obu rydwanów toczyły się po ubitych czerwonych piaskach Drugiej 

Równiny, a kończyny wszystkich żukowatych stworów głośno stukotały. Każda z 

czterech ciężkich łap rumaka Kenshiego, tak jak po sto bębnów każda, o twarde 

piaski rytmicznie dudniła. Tymczasem wielkie żuki, aby uniknąć kontaktu z istną 

lawiną jego łap oraz szponów, gwałtownie skręciły w przeciwnym kierunku, aż 

pokryty płaskorzeźbami rydwan Jarka omal się nie przewrócił. 

Wówczas Jarek także szarpnął cugami, dzięki czemu jego żuki rozluźniły szyk 

i rozwarły pancerze, od razu rozpościerając owadzie skrzydła oraz wzbiły się w 

powietrze. Czarny żuk o niebieskich oczach – który był przywódcą sfory – wyciągnął 

spod siebie wyrostek zakończony twardą bulwą taką jak maczuga, wziął nim zamach 

i cisnął ten obronny narząd w wielkie cielsko przeciwnego sforze stwora. Pomimo 

ogromnej wytrzymałości na ból zwierzę zaskomliło żałośnie, a z trąbki wyciekła mu 

krew z płuc, a z pyska zwierzę wytoczyło lepką pianę. 
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Pozostałe żuki instynktownie nie dały mu ani chwili odetchnąć i niczym 

scyzoryki wysunęły spod siebie swoje przeróżne oręża, natychmiast atakując. Żuk z 

krwistoczerwonymi oczami wyciągnął coś na kształt ostrych wideł, a kolejny żuk 

wyciągnął okuty zrogowaciałą tkanką młot, a czwarty, najbardziej krępy z nich, 

wysunął spod siebie sierp – błysnął zakrzywionym ostrzem, machnął nim i zasyczał. 

W jednej chwili wszystkie cztery żuki rzuciły się grubasowi na plecy, dwa 

kłując go głęboko, a dwa tłukąc go. Ten odganiał agresorów masywnym ogonem tak 

jak potężny wół natrętne komary i wkrótce trafił krwistoczerwonookiego… tyle że 

feralnie, ponieważ w chwili gdy ten właśnie kłuł go swoimi widłami. 

Żuk zdążył schować skrzydła, zamknąć się w pancerzu i usiąść na grzbiecie 

olbrzyma, więc tylko dociśnięty uderzeniem, wbił swoje ostrza aż po sam odwłok. 

Wielki potwór ryknął z bólu, lecz tymczasem inny z żuków swoim młotopodobnym 

wyrostkiem uderzył go w żebra, że aż jedno z nich pękło głucho jak tąpnięcie w 

kopalni. 

Czteronogie zwierzę miało dość – czerwone piaski Drugiej Równiny, po 

których biegło, w jednej chwili wydały mu się nazbyt sypkie, a wszelkie nierówności 

powierzchni zanadto skomplikowane. Z wyczerpania zwierzę czuło się jakby jego 

szponiaste stopy były ze sobą powiązane sznurami, utrudniając… uniemożliwiając 

prawidłowe ruchy. 

W tej sytuacji jego woźnica Kenshi puścił cugi, dotknął dłońmi swoich skroni i 

za sprawą telekinezy uniósł się w powietrze, niebawem już lewitując obok rydwanu 

Jarka. Ten tylko spojrzał i już zamierzał rzucić w niego nożem, ale zawahał się, 

ponieważ krwistoczerwonooki żuk nie mógł wyciągnąć swojego wyrostka z ciała 

przewracającego się olbrzyma. Żuk bezskutecznie zapierał się odnóżami oraz 

rozpaczliwie buczał skrzydłami. Jarek więc szybko odciął nożem uprząż 

unieruchomionego żuka. Trwało to chwilę, a Kenshi zdążył w tym czasie stanąć w 

jego rydwanie, obok Jarka. 

Poranione zwierzę uderzyło masywną opierzoną szczęką o grunt, a wielkie 

łapy złożyły się niezgrabnie do tyłu i zwierz wreszcie runął na brzuch niczym 

zestrzelony bombowiec. Bezwładnie rył łbem o czerwone piaski i zatrzymał się 

dopiero gdy uderzył w wysoką smukła kolumnę, która stanowiła pierwszy punkt 

kontrolny wyścigu. 
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W tej samej chwili Jarek cisnął zimne ostrze noża w brzuch Kenshiego, który 

jednak zatrzymał pchnięcie za sprawą telekinezy. Zaskoczony terrorysta spojrzał w 

pozbawione źrenic same białka oczne swojego przeciwnika i zawołał: 

- Jeżeli chcesz mi odebrać życie, stań do równej walki! 

 Zwiadowca Sił Specjalnych nie widział światła, ale – wręcz namacalnie – 

wyczuwał swoim szóstym zmysłem nie tylko potężną muskulaturę terrorysty, lecz 

również każdą kroplę krwi płynącą w jego żyłach. Widział wszystkie kości lepiej niż 

na zdjęciu rentgenowskim. Widział, jak mężczyzna dyszy, a jego płuca raz za razem 

napełniają się powietrzem jakby potężny silnik. Wyraźnie spostrzegł organiczną 

pompę nazywaną sercem, która zdawała się raz za razem eksplodować na drobne 

kawałki, po czym błyskawicznie składać się z powrotem – i tak cały czas. 

- Ty chciałeś dźgnąć mnie znienacka nożem, a teraz ustalasz zasady? – 

spytał telekineta. – Gdy terrorysta podkłada bomby, nawet ślepcowi nie spojrzy w 

oczy. 

- Wiesz, że w walce wręcz nie masz ze mną szans – oznajmił z dumą Jarek. 

- Tak, ale to już bez znaczenia – przyznał szczerze Kenshi. 

Nóż jakby sam odwrócił się o sto osiemdziesiąt stopni i wbił się prosto w serce 

Jarka, prześlizgując się idealnie pomiędzy żebrami i rozcinając miękkie chrząstki. 

Trysnęła wściekle krew, a tymczasem Jarek: lekceważąco uśmiechnął się, 

wzruszył beztrosko ramionami, szyderczo zasalutował swojemu zabójcy i splunął 

przez ramię – z pogardy dla swojej własnej śmierci. Dopiero po tym przedstawieniu 

wypadł z rydwanu. 

 W międzyczasie ogłuszony wielki stwór zaczął mozolnie odzyskiwać 

świadomość i powoli podnosił się – oj, był bardzo rozeźlony. Spojrzał na kolumnę: 

rzeźbiona spiralnie niczym ciało węża, zwieńczona skomplikowanym kapitelem, 

gdzie stał jeden z kapłanów Blazea ubrany, tak jak wszyscy oni, w niezwykle dugi i 

powłóczysty czerwony habit. Zwierzę więc zawyło i zasapało, wyciągając na wierzch 

wszystkie pięć swoich języków. 

Potem jeszcze zwierz zaświergotał trąbką, wsparł się przednimi łapami na 

kolumnie, a wesoło merdając masywnym ogonem: zapiszczał, zaskamlał, zaskomlił i 

potrząsnął nią niczym niedźwiedź drzewem, chcący dobrać się do słodziutkiego 

złocistego miodku. Wysoka kolumna szybko poddała się naporowi jakby ścinany 

pień. Kapłan spadł i potłukł się boleśnie niczym strącony przez misia ul. 
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Wówczas stwór przyczaił się na chwilę, groźnie warknął, burknął i jednym 

tylko susem upolował człowieka. Przerażony kapłan konał w powolnych 

niewyobrażalnych męczarniach, a na odległych od punktu kontrolnego trybunach 

rozległy się: żywy śmiech i gromkie brawa. Cieszono się tym bardziej, że kapłan 

głośno krzyczał, kiedy był żywcem pożerany po kawałku przez tego wściekłego misia 

trąbalskiego. 

 Kenshi jako ostatni wjechał do olbrzymiej wyrwy w ziemi – Pieczary Blazea. 

Zagłębienie w terenie miało kształt zbliżony do koła o mocno poszarpanych 

brzegach i było gigantyczne. Z jaskini powiewał żar, a w powietrzu unosiły się trujące 

opary. Mimo to trzy pozostałe w zaprzęgu żuki wleciały do środka, a para kół 

rydwanu zaczęła się toczyć po kamiennej wąskiej ścieżce wykutej dookoła – powoli 

kutego poprzez cierpliwy czas – litego bębna pieczary. Jezioro wrzącej lawy na dnie 

pionowej jaskini oświetlało ją niczym zachodzące słońce górę. Było gorąco i duszno 

oraz parno. Czuć było intensywny i drażniący swąd siarki. 

Kilkaset metrów dalej wzdłuż spiralnego toru, a kilkadziesiąt metrów głębiej 

kamiennej cuchnącej gardzieli znajdowali się: Rain tuż za Ashrahą, który to nie mógł 

jej w żaden sposób wyprzedzić. Szarpnął więc cugami, a jego dzikopodobny rumak 

rozwarł krokodylą paszczę i cisnął przed siebie ognistą kulę. Ashrah w ostatniej 

chwili skuliła się, unikając płomieni, ale teraz stwór Raina nabrał do płuc jeszcze 

więcej powietrza, szykując się do kolejnego ataku. 

Cisnął wielkimi płomieniami, chcąc ją spalić żywcem, lecz nieoczekiwanie 

ścieżka w tym miejscu rozszerzała się, więc Ashrah zdążyła gwałtownie skręcić 

rydwanem na bok. Sfera z ognia minęła kobietę-demona, przeleciała w jednej chwili 

kilkadziesiąt metrów wzdłuż toru, nieopatrznie trafiając w drewniany element, który 

okazał się doszczętnie spróchniały i suchy na pieprz, przez co od razu zajął się cały. 

Była to: pionowo ustawiona, potężna, wygięta niczym instrument muzyczny 

belka. Kilka takich nagich żeber tkwiło wzdłuż potężnej stępki tak jak klatka piersiowa 

w szkielecie kaszalota. Był to wielki wrak statku galeonu. 

Żebra wraku ku dziobowi coraz bardziej odarte z poszycia, coraz bardziej 

spróchniałe bezpardonowo obnażały ciężkie niegdyś warunki pracy marynarzy. 

Kiedyś ten potężny galeon sławą sięgał tam, gdzie kończy się horyzont i mocny był 

jak skała, jednak teraz popadł w ruinę, rozszarpany przez zębiska czasu. 

Dziób galeon miał zwrócony w stronę ściany jaskini, a jego kotwice zwisały na 

grubych łańcuchach. Brzegi burt były na całej długości pokryte płaskorzeźbami na 
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które nie szczędzono złota, a poniżej nich zerkały pulchne lufy armat. Cztery wysokie 

maszty o podartych płótnach wielkich żagli sięgały aż pod – pokryty labiryntem 

skalnych zacieków – sufit naturalnej wnęki, która była mauzoleum statku. Natomiast 

rufa, wraz z potężnym sterem i kosztownościami zgromadzonymi w kajucie kapitana, 

daleko sterczała ponad otchłań pionowej jaskini. 

 Niegdyś dźwięk skrzypiących belek i widok wzdętych od wiatru żagli sprawiał, 

że ten niezwykły kilkudziesięciometrowy galeon prezentował się wspaniale. Niestety 

jego nieustraszony kapitan słynął z tego, że nie cofał się przed żadnym sztormem i w 

końcu doigrał się: miotając obelgi oraz bluźnierstwa wpłynął prosto w paszczę 

jednego z nich, który z niszczycielską siłą pochłaniał wszystko, co znalazło się w jego 

zasięgu. 

Okręt dzielnie odpierał ataki wysokich na kilka pięter, szponiastych, śliniących 

się fal, jednak w końcu przegrał i do rana zatonął wraz z całą załogą. Od tej pory 

statek-widmo przynosił nieszczęście żeglarzom, a nierzadko zwiastował im rychłą 

śmierć. Żeglarze nie pozostali mu więc dłużni, przeklinając galeon i piętnując go 

mianem: Latającego Holendra. 

 Nim Ashrah minęła galeon płomienie zawistnie zdążyły się wedrzeć na górny 

pokład, owiły się dookoła najmocarniejszego z jego masztów i pożarły w jednej chwili 

cały żagiel. Dłuższy czas nie mogły tylko pochwycić, miotającej się buńczucznie, 

pirackiej flagi, wieńczącej galeon ponad bocianim gniazdem. 

 Kapłani Blazea, chcąc rozpaczliwie opóźnić przebudzenie się nieobliczalnego i 

niezrównoważonego potwora z lawy, za pomocą mistycznych zaklęć wydobyli z 

oceanicznego dna wrak Latającego Holendra, którego to Blaze wielokrotnie domagał 

się dla siebie jako daru od swoich kapłanów – komunikował się z nimi w snach. 

Następnie, z jeszcze większym trudem, kapłani przetransportowali galeon do 

wymiaru Rubieży, aby finalnie spoczął on w jego pieczarze na Drugiej Równinie. 

To jednak nie ugasiło apetytu potężnego żywiołaka, przeciwnie: tylko go 

podsyciło. Co gorsza, zorientowawszy się, że śmiertelni lękają się go tak bardzo, że 

spełnią każdą jego – nawet wydawałoby się niewykonalną – zachciankę, Blaze 

wysnuwał kolejne życzenia. Nie przyjmował przy tym do wiadomości żadnych głosów 

sprzeciwu, ani kontrargumentów. 

 W pobliżu koła sterniczego Latającego Holendra stał kapłan, który wypowiadał 

głośno imiona mijających go zawodników i krótko komentował przebieg zmagań. 

Znajdował się tam drugi punkt kontrolny, a kapłan pozostawał połączony jaźnią z 
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innymi kapłanami znajdującymi się w amfiteatrze. Ci z kolei równo z nim powtarzali te 

same słowa, a zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na najświeższe 

doniesienia. 

Trzeci punkt kontrolny przecinał – wijący się dookoła kamiennego bębna – tor 

co najmniej sto metrów głębiej. Był to drugi wrak, znacznie różniący się od 

przeklętego galeonu. Całego go pokrywał rdzawy nalot, a wrak wznosił się ponad 

torem wsparty na kilku masywnych olbrzymich stalagmitach – niby naturalnych 

kolumnach. Przypominało to gigantyczną harfę, gdzie największa z podpór 

przebiegała mniej więcej w połowie tego wraku. 

Misterna praca kropel wody opłaciła się i stalagmit przywodził na myśl twór 

wykonany z gliny, bądź z wosku, a jego kamienne korzenie wrastały w tor – jakby raz 

do roku czerpiąc siłę witalną spod kół rydwanów. 

Miliony wilgotnych guzów na szpiczastym głazie wydawało się bacznie 

przyglądać zmaganiom zawodników, a na innym fragmencie olbrzymiego stalagmitu 

można było mylnie odczytać: kawałek skóry twarzy ze zniekształconym oczodołem, 

blizną na policzku, kępą włosów, kilkoma lokami i mózgiem na wierzchu. Tą 

zrakowaciałą tkankę jaskini wieńczyła głowica, którą właśnie stanowił wrak okrętu 

podwodnego, jakby nić przechodząca przez ucho igielne. 

Okręt przypominał cygaro. Od góry okręt był dociskany poprzez wielki 

stalaktyt, a skalne zacieki spływały po kadłubie wraku, w ten sposób pojąc obie 

naturalne rzeźby i tworząc jeden monolityczny twór. Na metalowym kadłubie 

wyróżniał się jeden zaciek: masywny, potężny i powykręcany, który przez kawałek 

nawet snuł się z powrotem pionowo do góry, aby w końcu ciężko osuwać się na 

najsilniejszą z podpór. 

Zaatakowany przez rozmaite – nierzadko pojedynkujące się pomiędzy sobą o 

przestrzeń do egzystencji – rodzaje korozji, okręt przypominał krwiste bijące serce, 

owite: plątaniną żył, siecią tętnic i z wyeksponowaną dominującą aortą. 

Był to drugi z darów złożonych dla potwora z lawy, o którego żądaniem Blaze 

istnie przeraził nawet tych najbardziej fanatycznych spośród swoich kapłanów: 

zniszczony i zatopiony przez swojego ojca okręt podwodny Nautilus Kapitana Nemo. 

Dziób miał zwrócony ku gorącej otchłani, a na jednej z olbrzymich turbin z 

drugiej strony okrętu podwodnego stał kapłan. Tu utworzono trzeci punkt kontrolny. 
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 Tor przeciskał się pomiędzy wielkimi zaciekami skalnymi i nadal wił się 

dookoła skalnej przepaści, dlatego kilkaset metrów głębiej zdradliwa ścieżka toru 

zlewała się z brzegiem okalającym wielkie jezioro inkubacyjne. 

Jezioro nieprzerwanie wypełnia zewnętrzny pierścień bulgoczącej lawy wokół 

zawiesiny z wysokooktanowej najczystszej benzyny – tak wygląda dno Pieczary 

Blazea. Kapłani żywiołaka nieustannie monitorują: skład, temperaturę oraz ciśnienie 

mieszanki w jeziorze i powietrza w pieczarze. Do zapłonu nie dochodzi jedynie dzięki 

silnym substancjom katalitycznym, które kapłani systematycznie dodają do – 

unoszącej się na wierzchu lawy – plamy niezwykle wybuchowego paliwa. Gdyby 

któryś z parametrów przekroczył restrykcyjne normy, Blaze przebudziłby się. 

Zewnętrzny pierścień z bulgoczącej lawy okala okrągłą stumetrową zawiesinę 

z benzyny i to właśnie tam – w gigantycznym bąblu z wysokooktanowej benzyny na 

jeziorze z lawy – pozostaje zanurzony sam żywiołak. 

Dopiero cały ten niezwykle skomplikowany system stwarza odpowiednie 

warunki do inkubacji Blezea. Wewnętrzną zawiesinę z benzyny, w której się on 

znajduje, niekiedy określa się mianem cysterny. 

Zbiornik płynnych litych skał z unoszącą się nań grubą plamą benzyny żarzy 

się pomarańczem, oświetlając od dołu jaskinię niczym reflektor, ale przy tym podnosi 

temperaturę zatrutego powietrza nie do zniesienia. 

Rain i Bo Rai Cho wjechali na nadbrzeże jeziora inkubacyjnego niemal 

równocześnie. Wtedy Rain celowo zderzył się z waćpanem i roztrzaskał zawieszenie 

jego rydwanu, przez co jedno z kół rydwanu Bo Rai Cho wybuchło mnóstwem 

drzazg, pękło na pół i rydwan zaczął ryć osią po ścieżce. Rain zrównał oba rydwany i 

uderzył starego mistrza pięścią w brzuch. 

 - Ojoj! Moja wątroba! Muszę się napić! – wrzasnął mistrz, wyciągając 

piersiówkę. 

 Ale kiedy tylko nabrał skromny łyk alkoholu, z odrazą wypluł wszystko i 

wychylając się przez bandę, chwycił Raina za szaty. 

 - Trafiłeś mnie w mój najsłabszy tajemny punkt: układ trawienny – przyznał, 

wycierając ośliniony zarost i usta w jego drogocenny strój. 

Rain pochwycił Bo Rai Cho za głowę i go odepchnął. Ten zakołysał 

chaotycznie swoim pulchnym ciałem, odchyli się do tyłu rydwanu, trochę przykucnął, 

opierając dłonie na kolanach i zupełnie niespodziewanie… straszliwie zwymiotował 

na tor. 
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 W tym czasie Ashrah była daleko przed nimi i mijała już czwarty punkt 

kontrolny, utworzony w miejscu kolejnego wraku – stalowego parowca, który jeszcze 

w chwili zatonięcia uległ rozerwaniu na dwie oddzielne części. 

Klęska parowca rozpoczęła się od jego kolizji z górą lodową, a w kute nitami 

cielsko wkłuły się wtedy takie naprężenia, że w ciągu zaledwie jednej nocy cały 

statek poszedł na dno. Był to największy z całej trójki wraków. Leży w bezruchu 

doszczętnie zniszczony, pokryty jest posępnym zielono-brunatnym nalotem: 

transatlantyk Titanic. 

 Czarnoksiężnik Quan-Chi nie spodziewał się problemów, zbyt późno 

spostrzegł zagrożenie, a przez to nie zdołał wykonać awaryjnego manewru i wjechał 

prosto w pijackie wymiociny sędziwego mistrza, natychmiast tracąc panowanie nad 

rydwanem. 

Najpierw jego dwugłowy rumak poślizgnął się i upadł, a zaraz za nim rydwan 

wpadł w poślizg. Czarnoksiężnik wypadł z pojazdu na kamienny brzeg nad jeziorem 

z lawy, a zwierzę uderzyło bokiem o kant przepołowionego kadłuba – tor przebiegał 

pomiędzy, odsuniętymi od siebie, dziobem i rufą. 

Quan-Chi podniósł się po chwili, rozejrzał się po grocie i spojrzał na 

bulgoczącą głośno lawę. Chwilę wysłuchał odgłosów spod kół oddalających się 

rydwanów, po czym podbiegł do swojego zwierzęcia, leżącego u podnóża 

wznoszących się odsłoniętych pięter gigantycznego transatlantyka. Czarnoksiężnik 

po krótkich oględzinach stwierdził, że dwugłowy stwór ma połamane wszystkie nogi 

oraz złamany w kilku miejscach kręgosłup. Zwierzę cierpiało straszliwe katusze. 

 - Wiem, że to bardzo boli. Ale nie pomrukuj już tak. Ja ci pomogę – wyszeptał 

tajemniczo do niego, gładząc jedną z jego dwóch głów. 

 Stanął pomiędzy jego dwiema głowami i chwycił je za – wyrastające spod ich 

szczęk – rogi i zebrał wszystkie swoje siły. W ułamku sekundy pociągnął je ku tyłowi. 

Stwór mruknął przeraźliwie obiema krtaniami, lecz przewał to krótki acz podwójny 

trzask – trzask łamanych karków. Zwierzę było już martwe. 

 Potem jeszcze moment czarnoksiężnik stał nad zwłokami ukochanego stwora 

i już szykował się do pogoni za orszakiem pozostałych zawodników, gdy 

nieoczekiwanie z rozerwanego wnętrza transatlantyka wypełzł lodowaty powiew, 

ochładzając jego zamiary. Nawet nieco lawy na zewnętrznym pierścieniu jeziora 

inkubacyjnego stężało w czarny wulkaniczny kamień. 
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 - Sub-Zero?! – spytał zaskoczony i zdezorientowany Quan-Chi, bacznie 

wypatrując ruchu we wraku. 

 - Ten Holender i Hindus irytują mnie. Holender myśli, że cały czas żegluje w 

sztormie, a Hindus że ciągle trwa jego podmorski rejs. Godzina po godzinie to samo. 

Przecież to absurd. Ja mówię im, że to wszystko już dawno minęło i nie powróci, lecz 

do nich nie dociera nic – błagalny głos wyślizgnął się z wraku wraz z kolejnym 

chłodnym powiewem. 

 Wcześniej wręcz rozgrzane do czerwoności powietrze, teraz coraz bardziej się 

oziębiało i zaczęło cuchnąć wodnymi ściekami. Wkrótce potem chwiejnym krokiem 

wyszedł z przepołowionego transatlantyka żywy trup, na którym przeraźliwie 

powiewał potargany przemoczony smoking, a w ręce zjawa trzymała pustą butelkę 

po ekskluzywnym trunku. Trup przybliżył się jeszcze, a fragment wraku w jego 

pobliżu zaczął zamarzać. 

 - To nieprawda kapitanie, że Nemo był Hindusem – wyjaśnił zjawie Quan-Chi. 

– Ukryto prawdę, zmieniając jego narodowość, ale on był… 

 - Nieważne – przewał mu wycieńczony kapitan transatlantyka, opierając się o 

konstrukcję statku. – Ludzie plotkują, każdy dodaje coś od siebie, a rzeczywistość 

ulega zafałszowaniu jakby była najmniej ważna. Opowiadają, że ten transatlantyk 

jest niezatapialny, ale to czysty wymysł wiernych fanów transatlantyka. On jest 

praktycznie niezatapialny, a to ogromna różnica. 

 - W tej sytuacji – teraz czarnoksiężnik przerwał jemu – i dziś w nocy 

udowodnisz wszystkim, jak bardzo są w błędzie! 

 Słysząc to, kapitan jęknął i schował twarz w dłoniach z wielkiej rozpaczy oraz 

przewlekłego cierpienia, a Quan-Chi spokojnie pieszo odszedł w kierunku wyjścia z 

pieczary. Pozostawił za sobą zjawę. 

Drugie wyjście z pieczary stanowił tunelu wydrążony w ścianie jaskini. Skalny 

korytarz wznosił się stromo i był podobny do opuszczonych szybów kopalń. Tunel był 

długi i panował tam silny świszczący przeciąg zasysający gorące powietrze z dołu 

gigantycznej groty ku górze. Oświetlające go pochodnie cały czas się szamotały, 

przez co korytarz stawał się jeszcze bardziej klaustrofobiczny. 

Wydostając się z tunelu, z powrotem wyjeżdżało się rydwanem na piaszczystą 

powierzchnię Drugiej Równiny i mijało się kamienną kolumnę, stanowiącą piąty 

punktu kontrolny – brzegi długiego habitu kapłana Blazea zatrzepotały za pędzącymi 

rydwanami. Amfiteatr znajdował się już niedaleko. 
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Wylot korytarza z jaskini wyprowadził zawodników po przeciwległej stronie 

amfiteatru. Zawodnikom – wśród których brakowało Kenshiego, który w ogóle nie 

opuścił pieczary – pozostał jeszcze ostatni prosty odcinek do pokonania, kiedy 

nieoczekiwanie Shinnok wstał z tronu i zdenerwował się. 

 - Dość tej farsy! – krzyknął poirytowany, znudzony. – I to ma być wszystko?! – 

spytał zdumiony, pomimo że trybuny kipiały z zachwytu obserwując finalne 

zmagania. – Spodziewałem się znacznie lepszego widowiska po słynnym wyścigu ku 

czci wielkiego Blazea! Ale to były tylko ubarwione plotki! Czcze przechwałki! Dość tej 

farsy! Ale ja wielkie widowisko dziś zobaczę! – wrzeszczał, a tłum ostygł, bojąc się 

jego zemsty. 

 I w tej chwili wokół niego rozbłysła energia, a luźne szaty wzdęły się na nim 

niczym wypełnione przepłoszonym stadem ptaków. Shinnok dał magiczne znaki, 

wskazał na ostatni odcinek toru, a wówczas – pod presją ogromnej mocy upadłego 

boga – cały ten obszar wypełniła błękitna poświata, upodabniając go do 

wzburzonych ziemskich oceanów, które pogrążyły już niejeden legendarny statek. 

Pozostały już tylko wąziutkie ścieżki przed każdym z pędzących rydwanów. 

 - Nie do wiary! Niezwykłe! Co za potęga! – wykrzyknęła Sonya, cofając się o 

pół kroku, kiedy moc Shinnoka przyćmiła całe trybuny amfiteatru. 

 - Mamy przechlapane! – potwierdził Johnny. 

 Upadły bóg Shinnok gibko zakołysał całym ciałem jakby w transie, a wówczas 

wąskie ścieżki powykręcały się, tworząc skrzętną plątaninę. Jednocześnie w oceanie 

energii Shinnoka widać było przepaść bez dna. 

Mistrz Bo Rai Cho nie podołał i wpadł w otchłań wraz ze swoim dwunożnym 

zwierzęciem i uszkodzonym wcześniej rydwanem. Ashrah jeszcze pogoniła swoje 

barczyste i trudne do prowadzenia zwierzę, kiedy nagle niekontrolowana eksplozja 

energii z otchłani zagrodziła jej drogę. Pokryte łuskami zwierzę parsknęło śliną ze 

strachu, zaparło się łapami, ale kobieta-demon znów je pogoniła i wówczas wszystko 

to znikło. Po chwili, jako jedyny prócz niej, ukończył wyścig Rain, a słabnąca energia 

wyrzuciła na pustynne czerwone piaski: ciało Bo Rai Cho oraz zwłoki jego 

dwunożnego zwierzęcia i szczątki jego rydwanu. 

 Chwilę trwała cisza, którą przewał Shinnok, niespodziewanie nagradzając obu 

zwycięzców oklaskami. Dopiero potem widownia podniosła wrzawę zachwytu. 

Rozległy się gromkie i entuzjastyczne brawa, głównie adresowane do potężnego 

boga. Zadowolony Shinnoka, w odpowiedzi, spokojnie skinął głową do tłumu. 
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13. Arena z drewnianych pali 

 

 Wrzawa ucichła dopiero gdy przeor kapłanów Blazea zaczął błogosławić 

zwycięzców – zwyciężał każdy, kto tylko żyw ukończył morderczy wyścig. 

 - Przecież ten debil Rain jest kuzynem księżniczki Kitany z Edenii! – stwierdził 

z obrzydzeniem Liu Kang, kiedy przeor dotykał dłońmi skroni arystokraty. – Jego 

udział w wyścigu to zwykła kolaboracja z wrogiem! On powinien teraz walczyć w 

obronie Edenii w pierwszym szeregu, a nie popisywać się przed żądnym krwi 

tłumem! 

 - Spokojnie Liu Kang – przerwał mu Fujin, dostrzegając narastające napięcie. 

 - Jak można być spokojnym?! – bronił przyjaciela Kung Lao. – Na naszych 

oczach poniósł bezsensowną śmierć nasz nauczyciel i wielki przyjaciel mistrz Bo Rai 

Cho! 

 - Czy wy nie rozumiecie, że Shinnok właśnie tego chce? Shinnok chce nas 

skłócić – Sonya wzięła boga w obronę. 

 - Być może to prawda – przyznał Liu Kang – ale Edenia potrzebuje wsparcia 

mojego i Kunga. Bez nas w szeregach armii Edenii panują niskie morale, a za 

trzydzieści dni pozostaną już z niej same zgliszcza. 

 - Co więc proponujesz czempionie? – spytał Fujin. 

 - Nie widzę innego wyjścia, jak wyzwać jak najszybciej nowego imperatora 

Reiko na pojedynek. Niech turniej odbędzie się teraz, a o losach Ziemi niech 

rozstrzygnie tylko jedna walka – odpowiedział czempion. 

 - Nie zgadzam się! Nie jesteś jeszcze gotów! – wrzasnął i wcale nie skrycie 

przeraził się Fujin. 

 - Nawet bogowie, jak ty, nie odwiodą mnie od tego zamiaru – upierał się 

czempion. 

 Fujin siedział przez jakiś czas w milczeniu i chociaż na zewnątrz sprawiał 

wrażenie rozluźnionego, widać było że za wszelką cenę będzie próbował 

powstrzymać Liu Kanga. 

 - Nikt z was nie jest jeszcze gotów, aby wziąć udział w ulicznej bójce, a co 

dopiero w profesjonalnym turnieju. Na razie wy możecie zostać co najwyżej ulicznymi 

wojownikami, ale do Mortal Kombat jeszcze brakuje wam co nieco – powiedział w 

przypływie szczerości. – Ale w ciągu tych trzydziestu dni, które pozostały do Mortal 

Kombat, ja was odpowiednio przygotuję. Na tobie Liu Kang zbyt długo już ciąży 
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stygmat czempiona Mortal Kombat, przez co tracisz kontakt z rzeczywistością – 

powiedział, a następnie Fujin wskazał palcem na wojownika w śmiercionośnym 

kapeluszu na głowie. – Ty Kung Lao musisz wreszcie wydostać swój umysł spod 

charyzmy Liu Kanga. Natomiast Sonya i Johnny muszą się otworzyć – bez ogródek 

wyliczył przywary swoim wojownikom. – Wy nie znacie mojego planu i jest za 

wcześnie, abym ja go mógł ujawnić. Jednak ja gwarantuję wam, że w ciągu 

następnych trzydziestu dni staniecie się wszechmocni. 

 Liu Kang poczekał w powadze, aż bóg skończy mówić. Potem odpowiedział: 

 - Nie pozostaje mi nic, jak tylko zgodzić się z tobą całkowicie Fujin. Lecz ja nie 

mogę czekać ani chwili. Jestem Ziemianinem z urodzenia i będę zawsze bronił 

Ziemi, ale z wyboru jestem Edenianinem. Do zakończenia turnieju wszystkie 

swobodne portale prowadzące stąd na Ziemię pozostaną zaplombowane 

pieczęciami Starszych Bogów. Co z tego jednak, jak do tego czasu armie Shinnoka 

splądrują moją drugą ojczyznę i wszystkie pozostałe wymiary wchodzące w skład 

Ligi. 

 - Niech cię nie uśpi nieobecność Shao-Khana – nadal oponował Fujin. – Reiko 

był w przeszłości jego najbliższym przyjacielem i towarzyszem broni i to sam Shao-

Khan szkolił go w walce. Mówi się, że widziano jak Reiko zginął w pojedynku, jednak 

teraz, po brawurowej ucieczce Shinnoka z potrzasku, powraca, chociaż nie mam 

pojęcia jakim sposobem. Dobrze wiem natomiast, że odbudował siły, a jego ambicje 

pozostają ciągle niezaspokojone. Słynie też z odwagi i ten dawny wojownik na 

usługach imperatora, zajmując obecnie jego tron, w niczym nie ustępuje swojemu 

wcześniejszemu zwierzchnikowi. 

 Tak wrzała narada, a tymczasem Reiko od początku doskonale zdawał sobie 

sprawę, gdzie Ziemianie się znajdują i ukradkiem ich obserwował. Ponadto, 

przebrany w zwykle łachmany, jeden z kapłanów Blazea podsłuchiwał ich i szeptem 

powtarzał za nimi wszystkie ich słowa. Z kolei kapłan stojący w lodżii, obok 

imperatora i reszty zbrodniarzy, równo ze szpiegiem od początku powtarzał 

wszystko, ponieważ pozostawali oni połączeni jaźniami. Shinnok skinął głową do 

Reiko, wyraźnie dając mu swobodę działania. Po tym geście imperator dumnie 

powstał. 

 - Czy ktoś ma mi coś do powiedzenia?! – spytał doniosłym głosem niby to do 

ogółu tłumu, niby to rozglądając się. – Dobrze wiem, że tęsknicie za Shao-Khanem, 

który nieprzerwanie panował nad Rubieżą od tysięcy lat! Wiem też, że ja jeszcze 
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długo będę dla wielu z was obcym nienaturalnym ciałem na tym tronie! Dla 

niektórych z was zapewne jestem co najwyżej tymczasowym namiestnikiem! A plotki 

o rzekomym zamachu stanu, dzięki któremu to miałbym przejąć wadzę, pomimo że z 

prawdą mają tyle wspólnego co oszczerstwa o mojej śmierci w walce, będą mnie 

oczerniać jeszcze bardzo długo! Wiem dobrze, że brakuje wam Shao-Khana, który 

również dla mnie jest niedoścignionym wzorem imperatora! Ale Shao-Khan nie żyje i 

już nigdy nie powróci, więc aby skończyć z tą żenadą raz na zawsze, słucham 

propozycji! Kto uważa, że byłby sprawiedliwszym imperatorem ode mnie, niechaj 

teraz wyzwie mnie na pojedynek, który odbędzie się na przejrzystych zasadach 

Mortal Kombat, albo niech zamilknie przynajmniej na następne sto lat! Zwycięzca 

bierze wszystko: w przypadku mojej przegranej, obejmuje tron, ale w przypadku 

mojego zwycięstwa, odbiorę mu nie tylko jego własne życie, ale też wszystko to na 

czym mu zależy! Kto ambitny i odważny, a kto leniwy i tchórzliwy?! 

 Słysząc to, zwłaszcza ostatnie zapytanie, Liu Kang podświadomie zaczął 

rozgrzewać mięśnie ciała. Potem oboje z Reiko spojrzeli sobie w oczy, a Fujin 

domyślił się, że musieli być podsłuchiwani i szybko zdemaskował szpiegującego ich 

kapłana. Natychmiast zamarkował cios pięścią w niego – nic więcej nie mógł już 

zrobić, ale przynajmniej kapłan wreszcie zamilkł. 

 - On cię prowokuje – przestrzegł Liu Kanga bóg wiatru. 

 Nie czekając bezczynnie na odpowiedź, imperator klasnął w dłonie, nakazując 

kapłanom przygotowanie areny Amfiteatru Blazea do pojedynku. Dlatego też po 

chwili spomiędzy kości brukowych, na jej środku, w trzepocie mnóstwa głośnych 

zgrzytów starych mechanizmów, zaczęły się wyłaniać pionowe drewniane pale. 

Szybko zarysował się kształt okręgu. Wszystkie pnie były ociosane i wąskie. 

Wkrótce wewnątrz pierścienia – też z utworzone z pali – pojawiło się 

charakterystyczne logo głowy smoka, które niegdyś należało do Onagi, jednak 

obecnie kojarzy się głównie z turnieju Mortal Kombat. Drewniane pale wysunęły się 

na wysokość kilku metrów. 

 - Jestem Liu Kang! – przedstawił się czempion. – Wszyscy mnie znają, 

ponieważ to ja jestem owym słynnym czempionem Mortal Kombat! Przyjmuję twoje 

wyzwanie Reiko! 

Liu Kang majestatycznie ruszył w kierunku areny na dole, a Reiko chwycił za 

kolczastą kamienną maczugę, którą podał mu jeden kapłanów i jednym susem 
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zeskoczył z lodżii na arenę. Fujin wstał i tylko zwrócił się do pozostałych podległych 

mu wojowników: 

- Kiedy będzie już po wszystkim, udajcie się do miejskiego ratusza, ponieważ 

myślę, że tam będzie najbezpieczniej. 

Fujin ostentacyjnie zaczął opuszczać amfiteatr. Fujin wyszedł. 

 Liu Kang zeskoczył z trybun na poziom areny i podszedł do wysokich pni. 

Wówczas wyłonił się jeszcze jeden pal, na którym stanął czempion i który wyniósł go 

na wysokość pozostałych pali. Potem pień został opuszczony. Chwilę wcześniej 

uczynił to samo imperator. 

Na koniec, w lesie pali, arena najeżyła się zaostrzonymi kijami – drewnianymi 

kolcami. Przeor kapłanów Blazea uderzył w gong, rozpoczynając walkę o wysoką 

stawkę. 

Rozpoczął się pojedynek, lecz przez jakiś czas obaj wojownicy poruszali się 

tylko wzdłuż obrzeża okręgu, bacznie się obserwując i analizując się nawzajem. 

Także tłum obserwował ich w ciszy i w skupieniu. Liu Kang zdał sobie wówczas 

sprawę z pewnego atutu Reiko, który mógł nie być widoczny z odległości: imperator 

liczył sobie grubo ponad dwa metry wzrostu, a jego ciało składało się głównie ze 

wspaniałych mięśni. Kiedy stawiał kroki, pnie aż chybotały, trzeszczały i uginały się, 

niczym drewniane podkłady kolejowe. 

Liu Kang nie odrywał wzroku od bezdusznego spojrzenia przeciwnika, 

doskonale symulując, że nic go to nie obchodzi. 

Wszystkie zęby Reiko miał wymienione na szczerozłote. Ponadto miał na 

twarzy nałożoną bardzo grubą warstwę białego pudru – taką jak gejsza, jak kobieta. 

Usta miał wymalowane szminką o intensywnej i prowokującej barwie, a policzki miał 

przypudrowane na różowo. Rzęsy Reiko posiadał pogrubione ciemnym tuszem, w 

uszach Reiko miał kolczyki. 

Jego błękitne źrenice błyszczały niczym ciała pająków. Włosy miał w 

większości czarne jak węgiel, tylko srebrzyste po bokach głowy – lśniły niczym 

połyskująca skóra gada i były spięte z tyłu w krótki kuc podobny do grzechotki. Reiko 

miał na sobie zbroję, a wokół nadgarstków wiły mu się drogocenne bransolety. Na 

dłoniach nosił rękawice, na których mieniły się ostre kastety. 

Reiko od dawien dawna posiadał pewien bardzo charakterystyczny tik 

nerwowy, nad którym zupełnie nie panował, polegający na tym, że kilkakrotnie w 
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ciągu minuty podnosił swoją górną wargę i oblizywał językiem swoje ukochane złote 

uzębienie. 

 Liu Kang powoli podszedł po pniach nieco bliżej i Reiko zrobił to samo, tyle że 

Reiko stawiał znacznie dłuższe kroki i po chwili bezpardonowo wymierzył w 

czempiona tępy zamach maczugą. Liu Kang przykucną, a ciężki oręż niczym 

bezwładny sterowiec przeleciał wysoko nad nim. Reiko napierał dalej i teraz, tak jak 

lawina, runął piętą na przyczajonego mężczyznę, aby pogruchotać mu kości. Liu 

Kang odskoczył, a pień, po zetknięciu się z twardym butem Reiko, przetransportował 

drgania aż po sam bruk, który jednak je odbił, a drewno – zmuszone – pochłonęło je, 

zawibrowało i pękło. 

Czempion powstał i natychmiast ruszył do kontrataku: odbił się i wymierzył w 

tors imperatora serię szybkich mocnych kopnięć tak jakby jechał na rowerze, 

taranując go, że aż olbrzym cofnął się o kilka kroków. Liu Kang – kontynuując jeden 

ciągły atak – wyprowadził serię ciosów munczakiem, okładając imperatora po twarzy. 

Od tego Reiko się aż przygrabił, ale przez nieuwagę zebrał jeszcze więcej użądleń 

munczaka. Długo bezskutecznie odganiał rękami szybkie ataki, aż twarz rozbolała go 

niczym spryskana żrącym kwasem. 

Wreszcie jednak zasłonił się, więc ten ruj nie zdołał się więcej przedrzeć. 

Potem Reiko wyprowadził proste kopnięcie podobne do kopnięcia muła, którym 

staranował Liu Kanga. 

Ogłuszony czempion upadł na pnie, a imperator, nie tracąc bezcennej chwili, 

podszedł do niego. Sprawdził szybko, czy pewnie stoi na tej chybotliwej arenie, wziął 

obszerny zamach maczugą zza głowy i potężnie – aż finalnie przykucając – uderzył 

przeciwnika w brzuch… tym jakby kamiennym kaktusem. 

Liu Kang zacisnął zęby z bólu i wypuścił z dłoni munczako, a doznając 

niekontrolowanego skurczu mięsni, chwycił – leżącą na nim niczym wieko na grobie 

– maczugę za jej kolce, tak mocno że poprzebijał sobie ręce. W jednej chwili cały był 

skąpany we krwi. 

Czempion Mortal Kombat przegrał. 

 Sonya odruchowo odwróciła się plecami do areny i do towarzyszy. 

 - Wszystko w porządku? – spytał Johnny. 

 - Tak. Zaraz dojdę do siebie – zapewniła pani porucznik. 

 Reiko, nie zważając na własne obrażenia, puścił rękojeść maczugi oraz 

majestatycznie wyprostował się jak goryl, cały czas bacznie obserwując swoje 
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wielkie dzieło. Po chwili kopnięciem zepchnął z pali dogorywającego czempiona wraz 

ze swoją maczugą – Liu Kang nadział się na kolce poniżej. Reiko wessał przez nos 

rozkoszną woń krwi, po czym radośnie się roześmiał. Wrzał i kipiał z podniecenia, 

więc po chwili krzyczy… być może ryczy: 

 - Kto następny?! Ja pokonałem Liu Kanga czempiona turnieju Mortal Kombat, 

więc kto jeszcze kwestionuje moje prawa do tronu?! – pyta głośno niczym rozjuszony 

lis zamknięty w kurniku, dysząc i unosząc ręce. – Kto jeszcze ma ochotę wyzwać na 

pojedynek mnie?! Mnie?! Mnie?! Teraz już nie mam maczugi, więc będzie nieco 

łatwiej pokonać mnie! Mnie! Mnie! – cynicznie, zdradliwie zapewnia. – Kto jest 

arogancki i wyjątkowy, a kto zakompleksiony i nudny?! – spytał… prowokacyjnie 

zaglądając Johnnyemu głęboko w oczy. 

 Sonya natychmiast to wychwyciła. 

 - Ty nie daj mu się zwieść. I ty Kung Lao też nie – przestrzegła. 

 - Bez obaw, nie mam zamiaru. Dość trupów na dziś. Zmiażdżyłby mnie, a 

potem odebrałby życie tobie – odpowiedział Cage. 

 Z kolei Kung Lao nie potrafił wykrztusić z siebie ani słowa, rozpaczliwie 

rozglądając się za Fujinem, którego jednak w ogóle nie było już w amfiteatrze. 

 - Nie ma już nikogo?! Nikogo? Nikogo? – spytał Reiko z pogardą, zabawnie 

parodiując wielkie zdziwienie. – Przygotować w takim razie zaprzęg! Natychmiast! – 

rozkazał kapłanom. 

 Wyznawcy Blazea niezwłocznie schowali kolce i opuścili pnie. 

Reiko spokojnie, już nie krzycząc, poczekał aż znajdzie się na dole, jak 

również zupełnie spokojnie zaczekał aż dostarczą mu jego osobisty rydwan – 

zaprzężony do stada ogromnych rozwrzeszczanych pawianów. Następnie imperator 

Reiko przywiązał łańcuchem za nogi do rydwanu zmasakrowane ciało czempiona 

Mortal Kombat Liu Kanga. 

 Reiko stanął w rydwanie i szarpnął cugami. Wszystkie potężne oraz poważnie 

nadpobudliwe małpy nerwowo szarpnęły się w wysadzanej nitami wspaniałej 

uprzęży, a kogo tylko któryś z pawianów przeszył wzrokiem, ten podobno na zawsze 

jakby przemieniał się w kamień. 

Zaprzęg z pawianów Reiko ruszył prosto, wlokąc za rydwanem – przywiązane 

za nogi poległego w walce z nim – zwłoki czempiona Mortal Kombat Liu Kanga. 

 - Wynoście się stąd wszyscy! Natychmiast! – imperator wrzasnął niczym stado 

posępnych wron, że aż na chwilę powietrze stało się cięższe od ołowiu. – Wynoście 
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się stąd i rozgłaszajcie dobrą nowinę, że od teraz całą Rubieżą włada pogromca 

czempiona turnieju Mortal Kombat Liu Kanga imperator Reiko-Khan! – słownie 

dopełniał kaźni. – Imperator Reiko-Khan! Imperator Reiko-Khan! 

 Imperator Reiko-Khan wyjechał z impetem rydwanem na główną ulicę targową 

Miasta Mgieł, a Shinnok roześmiał się tryumfalnie i złowieszczo zabił mu brawo. 

 - Blade, Lao, Cage! – upady bóg krzyknął, wyliczając po kolei obecnych tam 

wówczas ziemskich wojowników oraz wskazując na nich. – Nie przeżyjecie 

dzisiejszej nocy! Dziękujcie mi, że nie każę wam oglądać rychłego upadku Ziemi! 

 Tymczasem przerażeni widzowie nie działali już dłużej niczym komórki jednej 

tkanki, lecz histerycznie poderwali się z trybun i rzucili się do wyjść – zareagowali 

zupełnie tak jakby na trybunach wybuchł pożar. Tratowali się nawzajem. 
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14. Imperator, część V 

 

Więzień nieoczekiwanie urwał opowieść. W celi zrobiło się bardzo cicho. 

- Z tego wynika, że Ziemianie przegrali turniej? – spytał zdezorientowany 

Stryker. 

- Tak – bardzo krótko odpowiedział więzień. 

- Ale do inwazji nie doszło… przecież – zająknął się Kurtis. 

- A skąd ta pewność? – odpowiedział pytaniem Shao-Khan, nie zdradzając 

żadnych emocji. – Przecież to wszystko wydarzyło się niedawno? 

- Sugerujesz, że Shinnok i Reiko zbierają siły? – przeraził się Stryker. 

 W powietrzu zapadła okropna cisza o snującym się zdradliwie zapachu lęku. 

Więzień wyraźnie nie miał zamiaru nic mówić, a Kurtis nie bardzo był pewien, jak go 

do tego nakłonić. Trwało to – ciągnącą się w nieskończoność – jedną chwilę, a 

tymczasem w całym ośrodku włączył się alarm. Kurtis poczuł się niezręcznie. 

 - No spytaj – zasugerował Shao. 

 - Inwazja Shinnoka rozpoczyna się?! – spytał szybko Stryker. 

 - Ale nie to – odparł Khan. – Pytaj mnie o co tylko zechcesz, o ile naprawdę 

cię to interesuje. 

Ciekawość Kurtisa zwyciężyła. Stryker nie wytrzymał i spytał: 

 - Reiko wlecze za rydwanem przywiązane za nogi zwłoki wielkiego Liu Kanga i 

tym sposobem ostentacyjnie publicznie je profanuje. Sprytne. Czy ktoś ma jeszcze 

wątpliwości, czy aby na pewno Reiko jest osobą wystarczająco despotyczną, aby 

zastąpić słynnego Shao-Khana i sprawnie władać Rubieżą? 

- Tak. Doskonale Stryker – uznał szczerze imperator. – Opowiem ci teraz, 

jakie losy spotkały pozostałych przy życiu ziemskich wojowników po śmierci ich 

czempiona: 
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15. Kaplica twoich bogów 

 

 Już po paru chwilach tłum zaczął się swobodnie wylewać wszystkimi 

wyjściami Amfiteatru Blazea niczym wino tryskające z dziurawej beczki. 

Paradoksalnie, gdyby zachowano spokój, udałoby się opróżnić amfiteatr szybciej i to 

bez ani jednej ofiary. Jednak panika, która zawładnęła tłumem, upodobniła go do 

armii w odwrocie której dowódca dynda na palu. 

Powstał istnie pingwini ścisk, przez co ludzie dusili się na śmierć oraz tratowali 

się nawzajem. Tłum sam parł do wyjść i nikt, chociażby chciał, nie mógł pozostać 

tam gdzie siedział – był targany niczym liść przez wiatr bądź bezwładna kłoda przez 

silną falę. Umiejętności walki ziemskich wojowników nie miału tutaj nic do rzeczy. 

 Blade i Cage, chociaż z niewyobrażalnym trudem, jednak utrzymali się blisko 

siebie. Natomiast w pewnym momencie ludzie wlali się pomiędzy nich a Kung Lao 

niczym na wiosnę rzeka z wielkim impetem powraca w wyschnięte koryto. Buddyjski 

mnich był bezradny wobec takiej potęgi, toteż szybko został od nich daleko 

odepchnięty… zdmuchnięty i dociśnięty do ściany jednego z korytarzy. Po chwili nie 

mógł już oddychać, a ciśnienie uciekającej przerażonej ludności o mało nie połamało 

mu kości. 

 Potok ludzi napierał niemiłosiernie, jednak Kung Lao spostrzegł dość duży otwór 

wentylacyjny tuż przy podłodze. Przeczołgał się w jego kierunku przy ścianie i kiedy 

już brakowało mu zupełnie tchu, nie zastanawiając się nic, wsunął się do niego – tak 

uniknął zmiażdżenia przez rozhisteryzowany tłum. 

 Kung Lao spadł niezgrabnie do piwnic. Panowała tam względna cisza, poza 

tylko nieznacznymi odgłosami tłumu, które przefiltrowane poprzez grube kamienne 

mury oraz stropy, poprzybierały kształty zaledwie szmerów. Za to raz po raz 

akompaniowały im rozmaite: parsknięcia, szczeknięcia, sapanie, czy wycie stworów 

trzymanych tam w klatkach i boksach pod trybunami. Było wilgotno, a ponadto czuć 

było intensywną woń zwierzęcych odchodów, przemieszanych z zapachem słomy i 

doprawionych wonią zwierzęcego potu. Kung Lao z początku zakrył usta i nos, ale po 

paru chwilach przyzwyczaił się do tych zapachów. 

Klatki i boksy dla zwierząt znajdowały się dookoła, lecz Kung Lao wpadł do 

jednej z kilku kaplic, nazywanych potocznie: kaplicami twoich bogów. Niska kaplica 

na wpół przypominała naturalną grotę, a na wpół twór ludzkich rąk, a dzięki 

pochylonym ścianom jakby wydrążoną skorupę żółwia. Pośrodku stały cztery 
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centralne kolumny z ciosanego bazaltu, wygięte tak jak plecy tragarza – niby to przez 

to, że po części to właśnie na nich spoczywa olbrzymi ciężar kondygnacji powyżej. 

Wzmocnione mnóstwem ceglanych ożebrowań i łuków sklepienia kaplicy 

przywodziły na myśl poskręcany szkielet węża. Wszędzie porozstawiane były 

drewniane ławy, a na honorowym miejscu znajdował się kamienny ołtarz. 

Kilka takich kaplic przewidziano w podziemiach Amfiteatru Blazea, aby każdy 

wojownik, mający wystąpić na arenie i być może oddać na niej swoje życie, mógł się 

pomodlić i złożyć ofiarę swoim bogom, kimkolwiek by oni nie byli. 

 Zdumiony pięknem kaplicy Kung Lao podszedł do ołtarza, ukląkł i postanowił 

się pomodlić: o los Ziemi, o los Ligi i o duszę zabitego czempiona Mortal Kombat Liu 

Kanga. 

 - Analiza wnętrza: sklepienia i kolumny dźwigają duży fragment trybun. 

Zagrożenie: zniszczeniem Amfiteatru Blazea. Niedozwolone: ładunki wybuchowe. 

Konsekwencje zastosowania ładunków wybuchowych: poważne uszkodzenie 

konstrukcji Amfiteatru Blazea. Priorytet: chronić Amfiteatr Blazea. Wniosek: nie 

używać rakiet – wyrwał mnicha z medytacji metaliczny nienaturalny głos. 

 Kung Lao, bynajmniej, nie odwrócił się, lecz od razu przeskoczył przez 

kamienny ołtarz, chowając się za nim. Jakiś czas zastanawiał się co zrobić, gdy 

nieoczekiwanie zapachy podziemnych stajni amfiteatru zostały wyparte przez 

mieszaninę jakby: smrodu palonej opony samochodowej z odorem smaru i płonącej 

ropy naftowej. Mężczyzna wychylił się z boku solidnej przesłony i spostrzegł ludzką 

posturę, ale zakutą w czarną zbroję. 

Tej dziwnej postaci towarzyszył gęsty mazisty obłok czarnego dymu. Kreatura 

chwilę stała w miejscu, po czym bezdźwięcznie przewróciła się do tyłu jakby strącona 

figura szachowa. Kung Lao podbiegł w miejsce, gdzie ociężale snuł się czarny obłok, 

ale nic więcej już tam nie było. 

Mnich cały czas pozostawał czujny, ale nie zauważył, gdy za jego plecami 

zebrał się kolejny obłok czarnego dymu, z którego wyszła owa opancerzona kreatura 

– poruszała się ona w sposób bardzo sztywny i nienaturalny. Ponadto ze wszystkich 

możliwych nieszczelności jej czarnego stalowego pancerza wydobywało się mnóstwo 

ciężkiego dymu, przez co kreatura niemal cała była zanurzona w cuchnącym obłoku. 

Na głowie miała hełm, tylko z minimalnymi szparami na oczy. Hełm podłączony był 

gumowymi przewodami do dwóch stalowych butli, które postać miała zamontowane 

na plecach zbroi. 
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 - Cel pierwszy: Sonya Blade, porucznik Sił Specjalnych. Cel drugi: Johnny 

Cage, aktor. Cel trzeci: Kung Lao, buddyjski mnich – ponownie wydobył się spod 

hełmu metaliczny głos. – Cel trzeci: namierzony. Status: zlikwidować. 

 I w tym momencie postać sztywno wyprostowała przed siebie ręce, 

wypuszczając z okolic nadgarstków obłok duszącego dymu. Zaskoczony Kung Lao 

zaciągnął się nim, natychmiast tracąc orientację, przez co mnich przewrócił się na 

kamienną podłogę. Postać zbliżyła się, a wszystkie ruchy wykonywała jakby 

kanciaste oraz poruszała się jakby w zwolnionym tempie. 

Nagle, kiedy Kung Lao się podnosił, postać momentalnie popchnęła go tak, że 

odrzuciło go na kilka metrów. Mnich wylądował na drewnianych ławach, a w 

międzyczasie dziwna postać cofnęła się. Co jednak zaskakujące, postać wykonała 

dokładnie te same czynności co przed momentem, tyle że odwrotnie – jakby na 

puszczonym od tyłu filmie. 

 - To jakaś maszyna! Cyborg! – podsumował Kung Lao. 

 Mężczyzna chwycił za swój obleczony ostrzem kapelusz i cisnął nim w robota. 

Obracający się dysk płasko rozciął powietrze swoją ostrą niczym brzytwa krawędzią, 

świsnął głośno i trafił w lewy gumowy przewód podpinający hełm kreatury do jednej z 

butli na jej plecach – dokładnie tam, gdzie mnich chciał. 

Obficie wytrysnął z rozszczelnionego przewodu sprężony smar, a 

śmiercionośne nakrycie głowy mnicha niczym bumerang powróciło szerokim łukiem 

do nadawcy. Mechaniczna postać zachwiała się, wydała z siebie niewyraźny 

metaliczny skowyt, po czym zanurzyła się w czarnym obłoku dymu i tym sposobem 

naraz znikła – jakby wpadła do dziury w podłodze. 

 Mnich trzymał kapelusz cały czas w dłoni, gotowy do kolejnego rzutu, 

obserwując wszystkie zakamarki kaplicy. Niestety cyborg szybko i bezszelestnie 

pojawił się za jedną z kolumn, znowu zaskakując mnicha. Robot automatycznie 

otworzył klapy pancerza na swoim brzuchu, a z zamontowanej tam specjalnej 

komory wystrzelił bojowy trójząb na stalowej linie – oręż był mały, lekki i niczym zając 

wybiegający jednym susem z nory, wbił się głęboko w prawą nerkę mnicha. 

Człowieka wówczas ogarnął niebywały ból. Krzyknął, po czym w akcie 

desperacji chwycił dłońmi za cieniutkie plecione cięgno, kalecząc sobie palce. 

Tymczasem maszyna zaczęła powoli zwijać z powrotem cięgno i przyciągać 

człowieka do siebie, a tym samym sprawiając mężczyźnie jeszcze większe 

cierpienie. 
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Robot szybko przyciągnął Kung Lao przed swoje zakute w zbroję oblicze, po 

czym szarpnięciem wydobył swój trójząb z ciała przeciwnika i zamknął klapy 

pancerza na swoim brzuchu. W kolejnym ataku cyborg chwycił go lewą ręką za ramię 

i zaczął zaciskać swoją stalową dłoń niczym imadło – od razu złamał mnichowi 

obojczyk. 

Kung Lao nie wiedział już jak ma się przeciwstawić maszynie – usiłował 

odepchnąć jej głowę, jednak ta ani nie drgnęła. Próbował jeszcze kopnąć w 

mechaniczne cielsko robota, ale również nie przyniosło to absolutnie żadnego efektu. 

Kung Lao już utracił resztkę nadziei, kiedy spostrzegł, że na przedramieniu 

robota, które ma wyciągnięte tuż przed swoją twarzą, znajduje się panel kontrolny 

maszyny. 

Nie mając nic do stracenia, szybko wcisnął bądź jak znajdujące się na nim 

przyciski i obrócił kilkakrotnie pokrętło na panelu. Po tej chaotycznej operacji na 

panelu na przedramieniu robota włączył się ciekłokrystaliczny wyświetlacz i zaczęła 

migać czerwona dioda. Włączył się również alarm w panelu. 

Na to robot od razu rozluźnił uścisk, cofnął się i natychmiast palcami prawej 

dłoni próbował anulować polecenie, które przypadkowo wprowadził Kung Lao. 

 - Odmowa dostępu – udzielił informacji kobiecy głos, przyporządkowany 

panelowi kontrolnemu wbudowanemu w ciało robota. – Procedura autodestrukcji 

rozpoczęta. Dziesięć, dziewięć… – ciało cyborga zaczęło cosekundowe odliczanie, 

wbrew jemu samemu. 

 - Status autodestrukcji: nieodwracalna. Wniosek: wykorzystać autodestrukcję 

do likwidacji celu. Zlikwidować: Kung Lao, buddyjskiego mnicha – tymczasem myślał 

głośno mózg robota. – Error – po chwili robot odpowiedział sam sobie, swoim 

stalowym głosem. – Priorytet: chronić Amfiteatr Blazea. Wniosek: nie używać 

ładunków wybuchowych. Polecenie: zlikwidować Kung Lao, buddyjskiego mnicha. 

Error. Priorytet: chronić Amfiteatr Blazea. Error. Wniosek: zrezygnować z likwidacji 

celu. Polecenie: opuścić podziemia Amfiteatru Blazea. 

Naraz cyborg zniknął w obłoku czarnego dymu, czym prędzej teleportując się 

na środek opustoszałej już areny. 

 - …dwa, jeden… – kończył odliczenie kobiecy głos, a irytujący alarm umilkł. 

 Robot na krótko przed wybuchem ruszył przed siebie, rozglądając się boki. 
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 - Nowe polecenie: reset bieżącej pamięci. Polecenie pierwsze: odnaleźć cele 

wprowadzone do twardej pamięci. Polecenie drugie: zlikwidować cele. Cel pierwszy: 

Sonya Blade, porucznik Sił Specjalnych – mówił. 

Obracał swoją głowę dookoła o pełne trzysta sześćdziesiąt stopni i więcej, 

ponieważ w ten sposób cyborg rozglądał się we wszystkich kierunkach. 

 - …zero. Autodestrukcja – niezależnie od głównego ośrodka sterowania, 

kobiecy głos przekrzykiwał główny metaliczny głos robota. 

Gdy cyborg czynił kolejny nienaturalny – trochę jakby chodził po powierzchni 

księżyca – krok, potężnie eksplodował od wewnątrz. 
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16. Ratusz Miasta Mgieł 

 

 Powoli zapadał zmierzch. Odgłos wybuchu człekokształtnego robota z ulic 

Miasta Mgieł był zupełnie głuchy, ponieważ skutecznie przytłumiony przez kamienne 

cielsko masywnego amfiteatru. Ale mimo to niezrozumiały wybuch spotęgował tylko 

zamieszanie wśród ludności, a wielka panika przerodziła się w całkowitą histerię. 

Większość osób biegała w amoku, nie pamiętając nawet drogi do własnych 

domostw, a spokój i rozwagę zachowywali jedynie kieszonkowcy. 

W tym czasie Sonya i Johnny wydostali się na zewnątrz amfiteatru i skryli się 

w wysokim budynku ratusza miejskiego. Wprawdzie oboje zapomnieli zupełnie, że 

właśnie to w zaistniałej sytuacji zrobić polecił im Fujin, jednak takie samo 

postępowanie nakazała im zwykła intuicja. 

Wchodząc do środka ratusza natychmiast zamknęli i zaryglowali dobrze jego 

wrota. Przeszli przez przedsionek i znaleźli się w kwadratowym holu wyłożonym na 

podłodze drewnianym parkietem, a jego ściany pokrywały ciemne marmurowe płyty. 

Wnętrze było wysokie na ponad dziesięć pięter, a pod szpiczastym dachem wieży 

ratuszowej wisiał olbrzymi dzwon. 

 Nagle przez okno w wieży wleciał bezszelestnie maleńki ptak, który 

poszybował na dół i usiadł na kamiennej barierce schodów. Ptak ten był bardzo 

drobny, filigranowy i cały idealnie czarny. Nie wydając żadnego dźwięku, ptak zaczął 

się bacznie przyglądać obojgu ludzi. 

 - Spójrz na niego Johnny! Jaki piękny! – zaproponowała Sonya, na chwilę 

zapominając o wszystkim tym, co oboje pozostawili za drzwiami. 

 - Nie dotykaj czarnego drozda Sonya! To cień! Nie pozwól jej na to Johnny! – 

szybko wyrwał ją z rozkojarzenia dziecięcy głos. 

 Była to mała dziewczynka – ta, którą aktor spotkał wcześniej w Bibliotece 

Elfów. Wypowiedziawszy się, dziecko wybiegło za drzwi do sąsiedniego 

pomieszczenia. 

 - Kto to był? – spytała kobieta. 

 - Właściwie to nie wiem, ale spotkałem ją dziś rano. Powinniśmy jej posłuchać 

– odpowiedział Cage. 

 - Więc złap ją i zapytaj kim jest! Przecież to tylko dziecko! – zdziwiła się 

porucznik. 
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 - Ale złapać ją jest bardzo trudno. Za tamtymi drzwiami na pewno już jej nie 

ma – odparł Cage. 

 Czarny drozd bezdźwięcznie przefrunął do przeciwległego konta 

pomieszczenia, gdzie panował mocny cień, lecz zamiast zderzyć się ze ścianą, 

nieoczekiwanie ptak wniknął w nią, mierzwiąc po sobie kręgi jakby ktoś wrzucił 

kamień do kałuży. Potem kilka chwil nic się działo, aby następnie wleciało do ratusza 

kilkanaście takich samych ptaków i uderzyło w to samo miejsce na ścianie, miękko 

nurkując w nią – w cień. 

 - Dziecko miało rację! – mężczyzna i kobieta przyznali równocześnie. 

 Johnny się roześmiał. 

 - Wynośmy się stąd – z powagą zaproponowała Blade. 

 Podbiegli do wrót, a ściągnąwszy rygiel, otworzyli szybko wrota i już chcieli 

wyjść, gdy okazało się, że na ulicy przed ratuszem grasuje wielki troll. Przeróżnych 

pisków oraz jęków jego przypadkowych ofiar nie można było zliczyć. 

Agresywne monstrum, spostrzegłszy ich, najpierw zawyło doniośle, po czym 

cisnęło ku nim – turlając ją ciężko po ziemi – żeliwną kulę, którą wcześniej monstrum 

trzymało w swoim wielkim łapsku. Oboje szybko zamknęli wrota i zaryglowali je 

porządnie – z trudem, jednak wrota wytrzymały uderzenie masywnej kuli. Na to troll 

zawył jeszcze raz, podbiegł do ratuszowego wejścia na czworakach i od razu 

rozpoczął dobijanie się do nich swoimi potężnymi pięściami – póki co bezskutecznie. 

 Tymczasem zamknięci w ratuszu ludzie z przerażeniem spostrzegli, że w 

miejscu gdzie zniknęły ptaki, z czarnego cienia na ścianie kształtuje się wyraźnie 

ludzka, chociaż nadnaturalnie gładka, twarz – jakby obleczona czarną folią. Johnny i 

Sonya natychmiast udali się w kierunku klatki schodowej prowadzącej na poziom 

dzwonu ratuszowego. 

 Niebawem cała głowa postaci wynurzyła się z mrocznego cienia, a nawet 

szeroko otworzyła usta i żałośnie wybałuszyła powleczone czernią oczy – jakby 

człowiek zbyt długo pozostawał zanurzona pod powierzchnią wody. Potem przyszła 

kolej na: ramiona, tors, ręce i dłonie aż po palce. Sylwetka wynurzała się z cienia 

coraz szybciej, a gdy tylko już mogła, zaparła się o ścianę rękami – jakby zaklinowała 

się w nazbyt ciasnym otworze. Postać napięła mięsnie swojego czarnego niczym 

smoła ciała i z całych sił wypchnęła się stamtąd – dosłownie wyciskając swoje ciało z 

cienia – aż wreszcie cała upadła na parkiet. Postać była idealnie czarne tak jak tylko 
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ropa naftowa jest. Leżała wyczerpana, jakiś czas łapczywie dysząc, jakby doznała 

lekkiego szoku dekompresyjnego. 

Potem postać dała krótki władczy znak ręką na jeden z cieni, snujący się 

niepozornie po podłodze. Wówczas cień rozciągnął się, poszerzył i przeczołgał pod 

jej stopy – pomimo że oświetlenie wnętrza w żaden sposób nie uległo najmniejszej 

nawet zmianie. 

Cień przybrał kształt niczym rozlana kałuża atramentu, poruszył się i zmierzwił 

tak jak gdyby przeciąg wcisnął się pomiędzy cień a podłogę, a kiedy człowiek-cień 

przykucnął, dając kolejne majestatyczne znaki rękami, cały ten dywan wraz z nim 

uniósł się pionowo do góry. 

Cień-dywan mierzwił się przy tym niczym targany przez szalone strumienie 

powietrza ze wszystkich stron i wzniósł się momentalnie pod sam dzwon wieży 

ratuszowej, gdzie uciekli przed zagrożeniem ludzie i którzy w tej sytuacji nie mieli już 

się dokąd schować. 

 - Przecież to Noob-Saibot! To najsilniejszy z noobów! – spontanicznie 

wykrzyknęła z przerażeniem Sonya, spoglądając w zalane cieniem oczy i twarz 

napastnika. – To nindża-cień! 

 - Masz pistolet? Jakiś granat? – bez ogródek, bezpardonowo zapytał Cage. 

 - Nie. Nie zabrałam ze sobą nic z tych rzeczy. Z doświadczenia wiem, że w 

krainie Rubieży lepiej jest nie używać broni palnej. To się zawsze mści i przynosi 

więcej kłopotów niż pożytku – odpowiedziała pośpiesznie Blade. 

Na gzymsie za Sonyą stał kamienny maszkaron, który rzucał długi cień, który 

z kolei rozlewał się po szerokiej barierce schodów. Noob-Saibot niespodziewanie 

chwycił ręką za cień maszkarona i przyciągnął go do siebie, a wówczas rzeźba – 

odwrotnie niż dzieje się to zazwyczaj – powtórzyła ruchy swojego cienia i przewróciła 

się kobiecie na plecy. Zaskoczona Sonya wrzasnęła. 

Johnny pomyślał jedną chwilę, wspiął się na barierkę i zamierzał przeskoczyć 

na latającą platformę Noob-Saibota, ale nindża-cień nagle wypuścił ze swoich ust 

czarną kulę, podobną do kropli rtęci, która zanim dosięgła aktora, zmieniła barwę na 

całkowicie białą. 

Ciśnięta sfera, rozbijając się o twarz aktora, przemieniła się w maleńki obłok, 

który mężczyzna nieopatrznie wessał do płuc. Od razu Cage poczuł ból, krzyknął, 

chwycił się rękoma za twarz i spadł z powrotem na piętro wokół dzwonu. 
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Kiedy spojrzał na Sonyę, ujrzał na jej miejscu zniekształconego potwora. 

Także jego własne dłonie i reszta ciała wyglądały jakby Cage stał się jakimś 

dziwadłem. Przewrócony maszkaron zaczął się poruszać, barierka przemieniła się w 

hydrę, ściany najeżyły się kolcami, a z posadzki na której leżał wypełzły ogromne 

glizdy. 

 - Co ci się stało?! – spytała Sonya, spostrzegłszy przerażenie w oczach 

przyjaciela. 

 - To był jakiś narkotyk. Jakiś halucynogen – Johnny wydusił z siebie ulotnym 

głosem jakby się spowiadał. 

Sonya nachyliła się nad nim, chcąc go objąć, lecz on tylko się odsunął i skulił 

się jeszcze bardziej. 

Noob-Saibot już przygotowywał kolejny atak, kiedy z poziomu parteru trafił go 

lodowaty pocisk ze zmarzliny. Wówczas latający dywan czarnego nindża w jednej 

chwili rozwiał się i zniknął, a postać bezradnie spadła na dół. Przez jakiś czas 

nindża-cień zbierał się, raz po raz łapiąc się za obolałą głowę, a w tym czasie nindża 

Sub-Zero, który go strącił, konsekwentnie zamrażał podłogę na parterze – polegało 

to na tym, że Sub-Zero w głębokim skupieniu zebrał wszystkie swoje siły, tak jakby 

przygotowywał się do podniesienia bardzo dużego ciężaru, a następnie przycisnął 

dłonie do podłogi. 

Wtedy po parkiecie rozlała się kałuża cienkiej warstwy lodu i jednocześnie 

widać było doskonale jak mróz ściąga wilgoć z powietrza, która ciężko opadając, 

lgnęła do podłogi i od razu przemieniała się lity lód. Wszystko obficie parowało 

zimnem. Przypadkowo powstałe w kątach pomieszczenia sople z lodu wyglądały 

niczym rybie ości. 

 Gdy cień podniósł się, już wszystko wokoło zostało spowite lodem. Sub-Zero 

czuł się pewnie, wręcz doskonale na tej zdradliwej powierzchni i nie zwlekając, rzucił 

się na Noob-Saibota, próbując go staranować. Noob-Saibot jednak zdążył 

podskoczyć do góry na tyle wysoko, że odbijając się jeszcze rękoma od pleców 

zimnego nindża, przeskoczył go. Sub-Zero prześlizgnął się pod nim na drugą stronę i 

nie trafił w nic. 

- Dlaczego ty nie zostawisz mnie w spokoju?! – wściekle odezwał się cień. 

 - Nie mogę! – odpowiedział Sub-Zero. – Ja nie mogę ci na to pozwolić! Ja nie 

będę ci na to wszystko pozwalać! 
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 - Przestań mnie pouczać! – przerwał mu Noob-Saibot. – To jest moje życie! Ty 

nie będziesz mnie w żaden sposób ograniczać! 

 Mówiąc to, Noob-Saibot zamiast podejść wypuścił z siebie drugą czarną 

postać, która pochwyciła Sub-Zero i rzuciła nim o podłogę, po czym sama znikła. 

 - Nie pozostawiasz mi wyboru! – stwierdził z żalem Noob-Saibot. 

 - Podobnie jak ty mi! – odpowiedział Sub-Zero, z tą samą niechęcią. 

 Potem Sub-Zero jeszcze raz prześlizgnął się w jego kierunku, rzucając się na 

niego, a nie pozwoliwszy mu się już wyślizgnąć, pochwycił go całym swoim ciałem. 

Natychmiast Sub-Zero zacisnął uścisk na nim jak mocno tylko mógł – zaczął 

zamrażać przeciwnika. Sub-Zero spojrzał mu w oczy znad swojej maski, a Noob-

Saibot spojrzał w oczy Sub-Zero spod warstwy czarnego cienia, który pokrywał 

nawet jego źrenice. 

Chłód szybko owinął ciało Noob-Saibota niczym duszący go wąż. Paraliżujący 

ziąb wspinał się po nim niczym mrówki i wdzierał się do jego wnętrza – coraz 

bardziej, coraz głębiej, coraz bardziej boleśnie. Noob-Saibot nie wrzasnął, chociaż 

widać było, że straszliwie cierpi – bezskutecznie próbował uspokoić pełzające po nim 

drgawki z przemrożenia. Sub-Zero nieprzerwanie nasączał go całym chłodem jaki 

tylko był w stanie z siebie wygenerować. Następnie Sub-Zero przyklęknął, a 

trzymając go w ramionach, wyjęczał: 

 - Nie! Nie umieraj! Litości! 

Sub-Zero uronił kilka ciepłych łez, które jednak szybko zamarzły na jego 

lodowatej twarzy. Nie przestawał tłoczyć w Noob-Saibota coraz więcej pokładów 

swojego zimna. W pomieszczeniu zaczął padać śnieg, pokrywając obu mężczyzn 

miękkim białym puchem. 

- Nie! Nie umieraj! Litości! Nie w ten sposób! Być może kiedyś, w dalekiej 

przyszłości, ale na pewno jeszcze nie teraz! – błagał Sub-Zero swojego przeciwnika. 

 Wtedy Noob-Saibot resztką sił otworzył usta i wypuścił z nich czarnego 

drozda, który beztrosko usiadł na ramieniu lodowatego nindża i także zamarzł. 

 - Nie! – wrzasnął jeszcze raz Sub-Zero. 

Jego głos wzniósł się wysoko, aż wypełnił po brzegi ratuszowy dzwon. 

Wypuścił też z rąk spowite lodem zwłoki martwego już od paru chwil Noob-Saibota i 

ponownie zapłakał gęstymi, zimnymi… lodowatymi łzami. Sonya i Johnny wcześniej 

zeszli na parter i wszystko widzieli. Cage wspierał się na ramieniu kobiety, ciągle 

mając niewielkie kłopoty z orientacją. 
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 - Ludzie! Pomóżcie mi! – bezradnie krzyknął Sub-Zero. 

Nindża próbował ściągnąć sobie z twarzy maskę, lecz nieporadnie – źle i nie 

tak. Najpierw trzeba ściągnąć z głowy kaptur. Ściągnął go, ale na opak, że aż rozdarł 

kaptur wzdłuż szwu. Dopiero wówczas ściągnął z twarzy swoją maskę nindża i 

odrzucił ją precz. 

 - Ludzie! Pomóżcie mi! Niech ktoś mi pomoże, jakoś! – wrzeszczał i uniósł 

twarz niczym wyjący śnieżny wilk. – To był mój brat! To był mój jedyny malutki brat! 

Sonya chciała podejść do Sub-Zero, ale w tym momencie – po dłuższej chwili 

względnej ciszy – troll sforsował wrota: wziął rozbieg i swoją własną głową na 

potężnym karku, tak jak taranem, uderzył w nie. Rygiel pękł niby to zapałka i 

zaledwie resztką sił powstrzymywał drzwi przed całkowitym otwarciem się na oścież. 

Troll, śliniąc się, ryknął. Widząc to, Sonya podbiegła do Sub-Zero oraz chwyciła 

nindżę za ramię. 

- Musimy uciekać! Ty nie miałeś innego wyjścia! To był wybór cienia a nie 

twój! – powiedziała. 

 Zimny nindża chwilę nie reagował, jednak wreszcie odpowiedział: 

 - Mówią na mnie Sub-Zero. Przysłał mnie Fujin, abym was chronił. Podobno 

Shinnok rozesłał za wami list gończy. Troll również przybył tutaj po wasze głowy. 

Jest przerażający, ale to zupełnie nikt i nie warto z nim w ogóle walczyć. 

 - Nie mamy zamiaru – ponaglała go kobieta. 

 Cage – dopiero teraz zdając sobie sprawę, że halucynacje minęły, a troll 

istnieje naprawdę – w jednej chwili ze strachu odzyskał pełną sprawność umysłu i 

ciała. Natychmiast odtworzył przeciwległe mniejsze wrota, za którymi znajdował się 

niewielki atrialny dziedziniec. Tam, nad pokrytą terakotą fontanną w kształcie 

jaszczurki, znajdującą się w centralnej części dziedzińca, niespodziewanie 

relaksował się Reiko. 

Imperator miał rozmazany tusz do rzęs wzdłuż policzków – widać było, że 

płakał ze szczęścia po swojej wygranej nad czempionem Mortal Kombat. Na głowie 

imperator miał założony – jak zwykłą peruczkę albo koronę – skalp zdarty z głowy 

swojej ofiary. Reiko cały czas rozkosznie sobie wąchał włosy po ramiona po 

poległym czempionie. Pogromca Liu Kanga z tego wszystkiego nawet nie zwrócił 

większej uwagi na obecnie zaistniałe – przecież drobne – zamieszanie. 

 Wreszcie troll wdarł się do środka i ryknął. Już chciał atakować, kiedy nagle na 

dziedzińcu otworzył się portal między wymiarowy, z którego wyszedł nadnaturalnie 
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wielki słoń wraz z jeźdźcem na swoim grzbiecie. Zwierzę i jeździec – podobnie jak 

demon Drahmin – byli: całkowicie odarci ze skór, zgnici, zarobaczeni i zaropieni, a 

przy tym cuchnęli jeszcze gorzej od niego. Oskórowany jeździec był otyły, co 

oznacza, że zzieleniała z zepsucia tkanka tłuszczowa znajdowała się na wierzchu 

jego zdegenerowanego cielska. Ponadto jeździec na oskórowanym słoniu nie 

posiadał w ogóle głowy. 

 - Tego demona też przysłał Shinnok, ale to chyba oczywiste – wyjaśnił Sub-

Zero. 

 Tymczasem troll ruszył na ludzi, po drodze tylko odrzucając zamarznięte 

zwłoki Noob-Saibota, które uderzając z wielką siłą o ścianę, rozbiły się niczym 

porcelanowa filiżanka. Odwróciło to jego uwagę, więc ludzie zdołali odskoczyć, a troll 

z rozpędu wybiegł na dziedziniec i przypadkowo zderzył się z oskórowanym 

demonem. 

 - Oni są moi! To ja ich zabiję! – oznajmił troll. 

 W odpowiedzi cuchnący słoń wysoko na tylnych łapach uniósł swoje zgniłe 

cielsko i huknął i wściekle gwizdnął swoją mięsistą trąbą – tak dwa olbrzymy zajęły 

się bez reszty walką pomiędzy sobą. 

Imperator tylko burknął coś pod nosem, niezadowolony że mu się 

przeszkadza i wszedł do środka pomieszczenia. Reiko zatrzymał się tuż za drzwiami 

i uniósł górną wargę swoich ust. 

Błysnął swoimi wspaniałymi wszystkimi złotymi zębami, po czym powoli oblizał 

je po kolei podkurczonym wilgotnym językiem. Reiko chwycił palcami końcówki 

włosów – dopiero co zdartego – skalpu pokonanego przez siebie Liu Kanga, który 

miał założony na głowie niby zdobyczną koronę i zachłysnął się jego zapachem 

świeżej krwi – jeszcze ciepłego skalpu niby chlebuś prosto z pieca. 

Po chwili ten potężny oraz ponad dwumetrowy mężczyzna podbiegł lekkim 

truchtem na środek holu, unosząc przy tym delikatnie otwarte dłonie oraz obficie 

kręcąc na boki swoją fantastyczną wąziutką pupcią. Gdy imperator się zatrzymał, 

światłocień doskonale uwypuklił – rozmazany od łez szczęścia – tusz do rzęs na jego 

przypudrowanych policzkach. Tymczasem Reiko ponownie uniósł górną wargę i 

znów ochoczo oblizał swoje złote uzębienie. 

Sonya, Johnny i Sub-Zero oniemieli na jego widok, a co za tym idzie, zamiast 

rzucić się do ucieczki, tylko ślepo wpatrywali się w nieprzejednany majestat nowego 

imperatora. 
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 - Ty jesteś okrutny, ale najbardziej sam dla siebie – oburzyła się Sonya na 

Reiko, chowając twarz w dłoniach. 

 - Robię to, w co wierzę – spokojnie odpowiedział Reiko. – Wierzę, że 

kolekcjonując skalpy pokonanych przeze mnie przeciwników, nigdy ich nie zapomnę. 

Każdy pojedynek, który stoczyłem, to była bezcenna lekcja i śmiertelnym grzechem 

byłoby zapomnieć którykolwiek z nich. Poza tym tu, gdzie teraz ty jesteś, to nie jest 

Ziemia tylko Rubież. Tutaj wszystko jest możliwe i nie zdziwiłbym się wcale, gdyby 

jeszcze dziś w nocy Liu Kang powrócił jako zombie. Byłby wówczas jeszcze 

trudniejszym przeciwnikiem do pokonania. Rytualnie profanując jego ciało, czyli 

wlokąc je za rydwanem przywiązane za nogi, uważam, że zabezpieczam się na tą 

ewentualność – wyjaśniał rzeczowo Reiko. – Ja, imperator Reiko-Khan pokonałem 

czempiona turnieju Mortal Kombat Liu Kanga – westchnął. – Teraz marzę już tylko o 

tym, aby jak najszybciej zabić w walce i oskalpować Shao-Khana! 

 - Przecież Shao-Khan nie żyje. Zabił go Quan-Chi. Sam o tym jeszcze dziś 

opowiadałeś tysiącom ludzi – przypomniała mu Sonya. 

 - Żyje – krótko skontrował Sub-Zero. 

 Słysząc to, Reiko zachichotał się tak bardzo, że aż się straszliwie zakrztusił, a 

poza tym uśmiechnął się tak szeroko, od ucha do ucha, jakby w poprzek ust utknął 

mu dorodny banan. 

 - Słowa nie mają żadnej wartości. Słowa to tylko mało skomplikowana 

aparatura, skonstruowana z myślą o tym, aby narkotycznie mamić ludzi. Ludziom 

należy mówić to, co chcą usłyszeć. Ludzie nie potrzebują chleba by rzyć, a 

wystarczą im igrzyska – Reiko tłumaczył w przypływie szczerości niczym profesor do 

swoich studentów. – Jeżeli kura jest syta, wówczas tylko siedzi na grzędzie i nic jej 

się nie chce. Natomiast jeżeli kura głoduje, za odrobinę ziarna zrobi wszystko. Tacy 

właśnie są ludzie. Kłamcie, kłamcie, aż wam uwierzą. 

 - Rozumiem twój tok myślenia – tym razem wtrącił się Johnny z wielką 

powagą w głosie, który od początku uważnie wsłuchiwał się w słowa Reiko. – Rzym 

to motłoch a sztuka to Coca-Cola. 

 - Przestań Cage! – przerwała mu Sonya. 

 - Shao-Khan żyje – kontynuował Reiko. – Quan-Chi to potężny 

czarnoksiężnik, a jego największym atutem jest jego wielka inteligencja. On mógłby 

na tysiąc przeróżnych sposobów przechytrzyć imperatora, jednak przebieg ich 

rzekomego pojedynku jest co najmniej dziwny. Za łatwo wygrał, więc ten, którego 
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Quan-Chi zabił, nie mógł być imperatorem. Shao-Khan od dłuższego czasu był w 

trudnym położeniu politycznym, osłabiony przez otaczających go zewsząd wrogów. 

Podejrzewam więc, że Shao pozostawił na tronie swojego sobowtóra dla zmylenia 

pościgu, a sam skrył się w innym wymiarze, aby zyskać na czasie i spokojnie 

odzyskać siły. Tak sobie myślę, że zabawnie by było, gdyby się okazało, że on 

przebywa obecnie na Ziemi. Tam nikt się go nie spodziewa szukać: w paszczy lwa. 

Ale to tylko kwestia czasu, jak powróci i zaatakuje mnie – Reiko podbiegł do 

niedużego postumentu i wziął do rąk stojący na nim wazon. – To będzie uczciwy 

pojedynek jeden na jednego według zasad Mortal Kombat! Wyobrażam sobie, że nie 

ma w ogóle widowni. A po co? A po co? Tylko ja i on: dwaj starzy koledzy, a zarazem 

śmiertelni wrogowie… Walczymy, lecz po krótkiej chwili Shao-Khan już mnie ma! Już 

zabija… aż tu nagle jakiś tam łut głupkowatego szczęścia sprawia, że sytuacja 

diametralnie się odwraca i to jednak ja zwyciężam! Na przykład: Shao poślizgnął się i 

połamał się boleśnie, jak zwykła fajtłapa! To był przypadek… Co za fajtłapa! Co za 

idiota! Shao niedowierza, lecz to jest już fakt i nic już tego nie zmieni, że ja wygrałem, 

a on przegrał! Zazdrości mi zwycięstwa! Zazdrości mi! Zazdrości! – krzyczy Reiko. – 

Jest bezradny. Jest już za późno. Wygląda przy tym idiotycznie! Wygląda idiotycznie! 

Idiota! – Reiko chwyta oburącz za szyjkę wazonu i powoli opuszcza go na poziom, 

gdzie znalazłoby się moje gardło, gdybym był zmuszony przed nim uklęknąć. – I 

wtedy ja chwytam go za gardło! Czuję pod palcami jak brakuje mu powietrza! Jak się 

dusi, a do mózgownicy nie dopływa mu krew! On, dławiąc się, jęczy: 

- Reiko przestań – ja nie przestaję. 

Już umiera, ale wtedy ja nieco poluzowuję uścisk, przedłużając jego agonię, 

aby Shao mógł jeszcze coś słodkiego powiedzieć. Jęczy więc nadal: 

- Proszę, nie zabijaj mnie, przez wzgląd na dawne czasy. Reiko przestań – ale 

ja nie przestaję. 

Rozpiera go przy tym niezmierzona duma, że jest najlepszym kolegą kogoś 

takiego jak ja! Najlepszym kolegą kogoś takiego jak ja! Moim najlepszym kolegą! I 

wreszcie z niesłychanym trudem mówi to, co ja chciałem z jego ust usłyszeć: 

- Litości imperatorze Reiko-Khan! 

Ja długo nie reaguję, trzymając go w niepewności i naiwnej wierze, że jednak 

go oszczędzę. Jego życie niespodziewanie dobiega końca, a wspomnienia kotłują 

się. Ja niczego tak nie pragnę jak to, aby ten wielki, wielki, wielki człowiek był z siebie 

dumny, że jest moim najlepszym kolegą! Odpowiedź jest więc zwięzła: fatality! – 
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zawołał, a dzban dosłownie eksplodował na drobny gruz oraz pył pod uściskiem 

Reiko. – Tak właśnie będzie! Zabiję imperatora Shao-Khana po to, aby ten wielki 

człowiek był z siebie dumny, że jest moim najlepszym kolegą! 

 Reiko skończył, otarł łzy, po czym wrzasnął na dwa spowite walką potwory: 

 - No i kto wygrał?! – spytał, śmiejąc się. – Kto zabije Ziemian i uzyska 

nagrodę?! Ja jestem już dzisiaj zmęczony i nie chce mi się walczyć! 

 W tym momencie słoń owinął swoją oskórowaną trąbę wokół potężnej szyi 

trolla i już zaledwie po paru chwilach mocowania się skręcając mu kark. 

 - Wspaniale! – pogratulował imperator zwycięzcy. – A teraz bierz ich! 

 Słoń wraz z jeźdźcem bez głowy ruszyli do natarcia – chcąc wejść z 

dziedzińca do holu – ale wrota okazały się dla nich stanowczo za małe. Demon był 

jednak elastyczny niczym kauczukowa guma, więc zaczął się przeciskać przez 

framugi do środka. Wtedy przypadkiem z czaszki wytrysnęła mu – nagromadzona 

tam pod wielkim ciśnieniem – rzadka ropa niczym gazowany napój ze wstrząśniętej 

puszki. 

Ziemianie wybiegli na ulicę, gdzie nikogo już nie było. Tylko przy wejściu do 

małego sklepiku po drugiej stronie ulicy stała poznana już przez nich mała 

dziewczynka. 

 - Sub-Zero, Sonya, Johnny! Chodźcie tutaj szybko! – zawołało dziecko. 

 Nikt nie zwlekał. W środku sklepiku na całej podłodze rozlana była woda, a 

tymczasem w kącie izby stała zakryta szarym płaszczem postać. Dziewczynka 

podbiegła do postaci, a wówczas tylko jednym ruchem postać ściągnęła z siebie 

płaszcz – to był czarnoksiężnik Quan-Chi. Przeraźliwy człowiek momentalnie zwinął 

luźne nakrycie… ale wraz z całą rozlaną na podłodze wodą, która okazała się być 

integralną częścią płaszcza. 

Sonya, Sub-Zero i Johnny przewrócili się i bezradnie spostrzegli, że pod nimi 

znajduje się portal do innego wymiaru, który wypełniał całą podłogę pomieszczenia. 

Wszyscy troje wpadli do portalu, po czym portal został zamknięty, a w jego miejscu 

pojawiła się zwyczajna gliniana podłoga izby. 

 - Brawo Li Mei! Dobrze się spisałaś! – Quan-Chi pochwalił dziewczynkę. 

 Wówczas oskórowany słoń wraz z oskórowanym jeźdźcem bez głowy, nagle 

tracąc zapach swojej zwierzyny łownej, stanął na tylnych łapach, wyprostował 

wysoko trąbę i ze wściekłością zawył trąbą. Jak się kurczaka za ogon wytarga, to też 

ładnie pieje. 
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17. Imperator, część VI 

 

 Z czasem Kurtis zupełnie zapomniał o działającym alarmie, a co dziwne, gdy 

hałaśliwe urządzenie wyłączyło się, zareagował zupełnie tak, jakby alarm został 

właśnie włączony – przestraszony wzdrygnął i obejrzał się za siebie. 

 - Ty jesteś bojaźliwy – wytknął mu imperator Shao-Khan. 

- Nie. To nieprawda – wzbraniał się Kurtis. 

 - Ty jesteś nerwowy – Shao-Khan wyliczał dalej przywary Strykera. 

 - Tak. Ale nie powinienem taki być – po chwili namysłu grzecznie poprawił się 

Kurtis. 

 Na to imperator najpierw wykrzywił usta w grymasie złowieszczego 

zadowolenia, po czym podszedł do krat. Wyglądał jakby zamierzał Strykerowi 

zdradzić coś bardzo istotnego. 

- Teraz chcę już tylko wiedzieć, dokąd portal Quan-Chiego przeniósł Sonyę, 

Cagea oraz nindżę, który w walce utracił brata – stanowczo stwierdził Kurtis Stryker. 

 Shao ponownie grymaśnie się uśmiechnął. 

 - Doskonale. Ty błyskawicznie i na moich oczach stajesz się coraz bardziej 

niebezpieczny – zauważył Khan. – Ale ostrożnie, czego sobie życzysz i co chcesz 

wiedzieć: 
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18. Kraina której nie ma 

 

 Portal wyrzucił uciekinierów w nieznanym im miejscu, ani w Rubieży, ani na 

Ziemi. Znaleźli się wewnątrz wyniszczonej olbrzymiej szklarni, której potężne 

żelbetowe filary pięły się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Filary rozgałęziały się i 

podtrzymywały całą plątaninę podciągów oraz belek. Przypominało to rozpostarte 

olbrzymie parasolki, zwieńczone gigantycznymi plastrami miodu. Dawniej szklarnia 

przekryta była płytami z hartowanego szkła, jednak obecnie zdecydowana większość 

z nich powypadała bądź przynajmniej popękała. 

Całą starą szklarnię w kształcie łupiny porastał gęsty las ogromnych drzew. 

Drzewa były tak potężne, że gabarytami i wysokością dorównywały kanciastym 

filarom szklarni. Powietrze było gorące oraz parne. Był środek dnia, a przyjrzawszy 

się bliżej okazywało się, że żyzny grunt w którym rosną rośliny na wierzchu pokrywa 

szklany gruz, a po części nawet drobny piasek z potłuczonego szkła z dachu 

szklarni. 

Porucznik Sonya Blade podniosła się ze szklanego gruzu jako pierwsza, a 

oczyszczając pobieżnie mundur spytała towarzyszy: 

 - Johnny Cage, Sub-Zero wszystko z wami w porządku? 

 - Ze mną tak – odpowiedział Sub-Zero. 

 - Jestem cały obolały, ale gdyby dopadło nas tamto monstrum, 

skończylibyśmy marnie – oznajmił z zadowoleniem Johnny. 

 - To odarte ze skóry monstrum to demon-dręczyciel o przezwisku Meat – 

wyjaśniał Sub-Zero i usiadł na snującym się obok potężnym korzeniu drzewa. – 

Cuchnący potwór pozostawał dotąd zamknięty w legendarnych lochach i 

katakumbach Rubieży – nindża bez maski przybliżył sylwetkę demona. – Z kolei 

tamtego trolla zwali Moloch i aż po dziś dzień on również pozostawał więźniem 

owych lochów i katakumb. Moloch to zbrodniarz wśród trolli. Fujin, prosząc mnie o 

wsparcie was, ostrzegł mnie zarazem, że Shinnok obiecał wolność dla kilku 

skazańców z tego najgorszego więzienia Rubieży, pod warunkiem że zgładzą 

ziemskich wojowników. Natomiast mój brat, znany wam pewnie jako nijaki Noob-

Saibot, był zwyczajnym łowcą nagród. Gdyby was zabił, Shinnok na pewno 

wynagrodziłby go sowicie – przyznał szczerze nindża. – Ponadto Fujin wspomniał, że 

upadły bóg wysłał po was któregoś z trzech swoich prototypowych cyborgów, 

skonstruowanych dla Shinnoka przez ziemskich naukowców, których upadły bóg 
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przekupił i zwerbował i którzy obecnie prowadzą badania dla niego. Fujin jednak nie 

był pewien, którego z cyborgów Shinnok zdecydował się wysłać. Nie ma z nami Kung 

Lao, chociaż być powinien. Mam tylko nadzieję, że nie przyszło mu się zmierzyć z 

żadną ze zbrodniczych maszyn. 

 - Meat jest straszny – przyznała mimowolnie Sonya. 

 - I potężny – nie pozostawił złudzeń Sub-Zero. – Na pewno zwróciliście 

uwagę, jaka siła wewnętrzna bije od Reiko. Mimo to krążą plotki, że dziesięć tysięcy 

lat temu podobny demon, także oskórowany o przezwisku Drahmin, o mało nie 

pozbawił życia Reiko. Niby to sam Shao-Khan osobiście miał ratować go z opresji. 

Chodzą też suchy, że Reiko nigdy nie pokazuje się publicznie bez mocnego 

kobiecego makijażu, aby ukryć blizny na twarzy po jednym z nieprzewidzianych i 

przebiegłych ataków Drahmina. I faktycznie, kiedy Reiko dzisiaj podszedł tak blisko 

nas, ja mu się dyskretnie przyjrzałem i na własne oczy dostrzegłem pod jego 

makijażem zabliźnione szpecące krosty, podobne do dziobów po ospie. A zęby 

Reiko podobno utracił jeszcze wcześniej, a było to tak, że po przegranej przez niego 

bitwie napastnicy, sądząc że Reiko nie żyje, żywcem powybijali mu wszystkie zęby. 

Reiko nawet nie drgnął, cały czas doskonale udając trupa i dzięki temu przeżył. 

Jednak prawdziwych zębów Reiko oczywiście już nigdy nie odzyskał. Jego niedoszli 

zabójcy odeszli, pozostawiając zmasakrowane ciało Reiko jako przestrogę. Ale Reiko 

cały czas żył oraz pozostawał w pełni świadom, kolejny raz wymykając się śmierci w 

walce. 

 - Jeżeli Reiko wcześniej walczył z czymś podobnym do Meata, wcale nie dziwi 

mnie jego brak oporów. Jest gorszy od kanibali – stwierdził Cage. – To twardziel 

zaprawiony w bojach! 

 - Johnny, proszę cię – zwróciła się do niego Sonya, skrywając twarz w 

dłoniach. 

 - Masz rację, przepraszam. To chyba już sam pobyt jeden dzień w Rubieży tak 

źle na mnie wpłynął – wytłumaczył się Cage. 

 - Wcale nie na ciebie pierwszego i w żadnym wypadku nie na ostatniego – 

bronił mężczyzny Sub-Zero. – To samo stanie się z całą Ziemią i wszystkimi 

zamieszkującymi ją istotami, jeżeli rzeczywiście oba wymiary zostaną swobodnie 

połączone. Macie więc dobry przedsmak tego, co być może wydarzy się niebawem – 

ostrzegł nindża. – Jednak póki co naszym głównym zmartwieniem jest gdzie się teraz 

znajdujemy. Jeszcze zanim legendarny Smoczy Król Onaga zjednoczył Rubież, 
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konkretnymi jej obszarami rządziło siedmiu królów, nazywanych potocznie i 

obraźliwie khanami, a mających swoje stolice na siedmiu równinach Rubieży. 

Zwróćcie uwagę, że chociaż od tamtych wydarzeń wiele się zmieniło i obszary te 

wyglądają dziś inaczej, równin nadal jest siedem. Onaga, pragnąc jak nic zjednoczyć 

dla siebie całą Rubież, musiał wszystkich ich pokonać i pojedynczo zajmować 

równiny. Bynajmniej, nie było to jednak aż tak bardzo trudne jak mogłoby się 

wydawać, o czym niech świadczy fakt, że jemu się to udało. To dlatego, ponieważ 

szybko okazało się, że khanowie są całkowicie ze sobą skłóceni i nie potrafią się 

zjednoczyć nawet wobec nadciągającego jednakowego i wspólnego dla nich 

zagrożenia w osobie Smoczego Króla i jego szybko wzrastającej w szeregach armii. 

Ponadto każdy z khanów posiadał przynajmniej po jednej jaskrawej przywarze, za 

które podległe im ludy humanoidów szczerze nienawidziły swoich khanów, z resztą 

dając tego wyraz właśnie takim mianem ich potajemnie oraz prześmiewczo 

określając. Władca Pierwszej Równy był pyszny. Drugą Równiną władał chciwy 

khan. Trzecią Równiną władał, wspomniany już przeze mnie, Drahmin, który był 

nieczysty. Drahmin potrafił nawet najzatwardzialszych dewiantów wprowadzić w 

całkowite zdumienie swoimi licznymi zbiorowymi orgiami, na które zapraszał swoich 

poddanych pod groźbą kary śmierci. Czwarty khan był człowiekiem bardzo 

zazdrosnym. Meat był wówczas khanem Piątej Równiny, a jego przywara to 

nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Był tak gruby i rozpasany, że kazał 

przeprojektować swój pałac, aby mógł po nim jeździć na wielkim słoniu, na którego 

sadzano go solidnym dźwigiem. Był tak ciężki, że o własnych siłach nie potrafił 

stanąć na nogach, a co dopiero zrobić jeden samodzielny krok. Równocześnie jego 

poddani na Piątej Równinie głodowali. Khan Szóstej Równiny był raptusem i 

najdrobniejsza niedoskonałość wprawiała go w szał. Władał nim gniew. Natomiast 

ostatnią Siódmą Równinę Rubieży miał w posiadaniu khan leniwy, który lekceważył 

najprostsze potrzeby swoich poddanych i nic nie obchodziła go jego równina, tylko 

własne przyjemności, głównie spanie – bardzo streszczał wszystko nindża. – Złe 

nastroje ludów, ich niezadowolenie i ich coraz odważniejsze spiskowanie wobec 

swoich władców, wykorzystał do zagarnięcia totalnej władzy nad całą Rubieżą 

okrutny Onaga, krzywo przechrzczony później przez jeszcze bardziej uciśnione ludy 

humanoidów: Smoczym Królem. Poirytowani tym faktem Starsi Bogowie na zawsze 

uczynili z nieroztropnych khanów demony o postaciach wiecznej padliny. Ponadto, 

po naleganiach Shinnoka który jeszcze w okresie tamtej ery był jednym ze Starszych 
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Bogów, także odarto khanów ze skór. Na koniec strącono ich do lochów i katakumb 

Rubieży, gdzie z początku mieli oni cierpieć katusze na zawsze. Drahmin i Meat 

uchodzą za najbardziej niebezpiecznych spośród potępionej siódemki dawnych 

khanów. 

 - Okropne – dodał od siebie Johnny. 

 - Krótko mówiąc: Shinnok nie tylko rozesłał za wami śmiertelny list gończy, ale 

wytoczył przeciwko wam swoje najcięższe działa – podsumował historię Sub-Zero. 

 - W porządku. Powiedz jeszcze, co to jest za miejsce i w jakim wymiarze my 

się teraz znajdujemy? – spytał Cage. 

 - A skąd ja mogę to wiedzieć? – tym razem bardzo zwięźle odpowiedział 

bezradnym pytaniem Sub-Zero. 

 - My tutaj tkwimy, a Shinnok być może już zaatakował Ziemię! Ja nie mam 

zamiaru spędzić tutaj reszty swojego krótkiego życia śmiertelniczki! – przerwała 

mężczyznom Sonya. 

 - To prawda, ale i tak w tym momencie nic już nie możemy na to wszystko 

poradzić – zauważył Cage, zanim Sub-Zero zdołał odpowiedzieć dokładnie to samo 

co on. 

 - Jak to bezradni?! Zróbcie cokolwiek! – zdenerwowała się Sonya. 

 - Zrobiłaś wszystko co byłaś w stanie – tłumaczył kobiecie pozbawiony maski 

nindża. – Nikt nie żąda od ciebie abyś skapitulowała. Ponadto na pewno Fujin 

jeszcze nie powiedział swojego ostatniego słowa. Raiden wybrał go na swojego 

następcę dlatego, że to wspaniały polityk i pomimo klęski w turnieju będzie nadal 

bronić Ziemi. Słynie z tego, że porażki tylko motywują go dalej, więc na pewno nie da 

się przepędzić. Bóg wiatru wprawdzie nie cierpi burzliwych rozmów, ale jeżeli 

poczuje że jest to zasadne, słyszałem, że potrafi nagle wrzasnąć z siłą istnego 

tornada. 

 - W takim razie teraz wszystko zależy od Fujina – powiedział Johnny Cage do 

wahającej się Sonyi. – Czasami musisz zadbać też o siebie Sonya. Jeden moment 

poświęćmy na odpoczynek i przegrupujmy myśli. Wszyscy troje wyglądamy jakbyśmy 

nie zmrużyli oczu od lat. 

 - Trudno się z wami nie zgodzić – spokojnie odpowiedział Sonya. 

 Kobieta błogo usiadła obok nindży na szerokim powykręcanym niczym 

skórzany fotel korzeniu jednego z drzew, natomiast Johnnyemu już od dłuższego 

czasu pragnienie nie dawało spokoju i w żadnym razie nie pozwalało mu spokojnie 
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usiąść. Mężczyzna zaczął więc rozglądać się dookoła w poszukiwaniu chociażby 

najmniejszej kropli wody. 

- Jestem bardzo głodny i chce mi się pić, a wyjątkowo mam na myśli nie 

drinka, lecz najczystszą wodę – niespodziewanie oznajmił. 

Szukał wokoło niczym węszący pies i rzeczywiści niebawem wypatrzył pewien 

wielki kwiat, rosnący pasożytniczo na drzewie nieopodal. Kielich kwiatowy był 

kształtu odwróconego do góry dzwonu. 

 - Ostrożnie Johnny. Nie jesteś na Ziemi – przypomniała mu Sonya, gdy ten 

dziarskim krokiem podszedł do dziwacznego kwiatu. 

 - Wiem. Wygląda na to, że w Rubieży już też nie – mężczyzna skinął głową że 

pamięta, po czym zajrzał do kwiatowego kielicha. 

Pierwsze co spostrzegł, to swoje odbicie na powierzchni zgromadzonej tam 

wody oraz trądzik na swoim spoconym czole, który pojawił się tam po raz pierwszy 

od bardzo dawna. Chwycił kwiat za kant, pociągnął go lekko i natychmiast napił się 

krystalicznej wody dużym haustem niczym z dzbana. Potem oblał sobie wodą całą 

głowę. 

 - Nie trzeba schłodzić? – zażartował Sub-Zero. 

 - Bynajmniej, nie. Jest zimna. Jest cudowna – zapewniał Cage. 

 - To dobrze – kontynuował nindża, nadal żartując. – Właśnie miałem skroplić 

wilgoć z powietrza. Wprawdzie tutaj wyczuwam jej pod dostatkiem, ale cieszę się, że 

nie muszę się fatygować. 

 Po chwili Johnny ustąpił miejsca swoim towarzyszom, aby i oni zaspokoili 

pragnienie. Wyszło przy tym na jaw, że Sonya i Sub-Zero byli odwodnieni jeszcze 

bardziej od niego. 

Nim oni ugasili pragnienie, Cage odkrył i zasmakował słodkich pożywnych 

owoców – tym razem też dołączyli do niego jego towarzysze i cała trójka zaczęła 

ostentacyjnie objadać się mięsistymi owocami, bardzo głośno hałasując. Gęsty sok 

owoców był tak słodki, że aż lepki. 

Ludzie, łapczywie jedząc, hałasowali tak bardzo, że już po paru minutach 

wypłoszyli z dziupli owady, które były wielkości ludzkiej pięści. Insekty usadowiły się 

na korze drzewa i zaczęły migotać w jaskrawych kolorach jak neony. 

 - Dzięki tym robakom przynajmniej widzę, że pomimo szarości Miasta Mgieł  

nie stałam się daltonistką. To było przygnębiające miejsce – podsumowała popisy 

owadów Blade. 
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 - To zdecydowanie za mało powiedziane. Te owady są piękne – natychmiast 

zaoponował Johnny. 

 Następnie aktor chwycił pewien mały kwiat rosnący na ziemi, który wcześniej 

był zwinięty i imitował kamień, a dopiero gdy przypadkowo opadło na niego kilka 

kropli soku z owoców, kwiat rozwarł szeroko kielich. Johnny chciał go zerwać, gdy 

nagle roślina przeciwstawiła się: oplotła korzeniem rękę aktora, zapierając się niczym 

mysz podnoszona za ogon oraz spryskała go suchym pyłkiem – Cage kichnął. 

 - Co ty robisz? – zdziwiła się pani porucznik, spoglądając z niedowierzaniem 

na toczącego bój z rośliną Johnnyego. 

 - Już prawie go mam – odpowiedział. 

 - Ale co ty robisz? – ponowiła Sonya, naigrywając się z niego. 

 Cage jeszcze o kilku trikach obronnych rośliny musiał się dowiedzieć i je 

twardo znieść, ale w końcu pokonał małą roślinę, zrywając jej filigranowy urzekający 

kwiat. 

 - To dla ciebie Sonya. W pełni zasłużyłaś na to – powiedział Cage, podając 

kwiat kobiecie. 

Blade po chwili wahania przyjęła podarunek. 

 - Nie dostałam niczego takiego od czasów szkolnych – powiedziała, wąchając 

kwiat. 

 Johnny zamyślił się chwilę i spytał: 

 - Powiedz Sonya, co masz zamiar robić dalej, kiedy to wszystko się już jakoś 

ułoży? 

 - Obawiam się, że już nazbyt wielu z nas poległo jak na szczęśliwe 

zakończenie. Czempion Mortal Kombat nie żyje, więc co dalej z turniejem? Kto go 

zastąpi? – Blade zaprzątała sobie głowę. – A ja? Jeżeli bezpiecznie powrócimy na 

Ziemię, a do inwazji nie dojdzie, chyba będę nadal służyć w Siłach Specjalnych i 

chronić naszą krainę. Ktoś musi czuwać, aby inni mogli spokojnie spać. W 

prawdziwym żuciu nie ma super bohaterów. 

 - Ale to właśnie ty jesteś jedną z tych bezinteresownych – zwrócił uwagę 

Johnny. – A nawet gdybyśmy byli zmuszeni pozostać tutaj na dłużej, to co z tego? 

Ziemia przypomina ul: jest pełna miodu ale i żądeł. Tylko bieganina, nie ma czasu 

aby żyć i tak do samej śmierci. 
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 - Nie mów tym cynicznym tonem o Ziemi – nagle wtrącił się Sub-Zero. – Ja 

urodziłem się w Rubieży, więc dla mnie Ziemia to raj. Marzę o tym, aby założyć na 

Ziemi sekretną filię mojego klanu, szkolącą lodowych nindża. 

Nagle, kładąc kres chwili rozkojarzenia, w rozmowę wtrącił się dziwny i jakby 

drewniany głos, mówiąc tymi błagalnymi słowy: 

- Dość. Dość. 

 Słysząc to, wszyscy troje naraz stanęli na baczność. 

 - Wyjdź i pokaż się, kimkolwiek jesteś! – krzykną Sub-Zero, ostentacyjnie 

zbierając lud wokół swoich dłoni. 

 - Nie krzycz – prosząco odezwał się kolejny niespodziewany głos, który 

nieoczekiwanie wydobywał się z jednego z drzew. 

- Ciszej stawiajcie kroki, błagam – padła kolejna prośba, pochodząca od 

jeszcze innego z drzew. 

 - Cisza, cisza. Bądźcie cicho – po chwili ujawnił się jeszcze kolejny ociężały 

głos, gdy pod stopą Sonyi delikatnie pękła gałązka. 

 Johnny poczuł najprawdziwszy lęk, ale mimo to zbliżył się do drzewa, z 

którego wydobył się pierwszy głos. Spostrzegł ze dziwieniem, że tam gdzie kończą 

się wić rozłożyste korzenie, a zaczyna się wznosić prosty pień, znajduje się ludzka 

twarz, która będąc ulokowaną u podstawy drzewa, sprawiała wrażenie zatopionej 

pod warstwą kory. Drzewo otworzyło szeroko usta i ziewnęło. Pokazało: zęby, jamę 

ustną i wielki język – wszystko z drewna. 

 - Czego tu szukacie? – zadało pytanie inne drzewo. 

 Twarz tego drzewa miała nieco inne proporcje, a nos był podziurawiony przez 

kornikowate owady. 

 - Dawno nie odwiedzali nas ludzie – ze znudzeniem przyznało kolejne drzewo, 

bardzo niskim głosem. 

 Wokół jego ust porastały obficie pnącza niczym długa broda, a przy tym 

pnącza snuły się jeszcze bardzo daleko po ziemi i były zakorzenione w niej. Ponadto 

w jednym jego oczodole zagnieździła się twarda huba drzewna. 

 - Dlaczego naruszacie nasz spokój? – z żalem zadało pytanie kolejne z nich. 

Drzewo dotąd wyglądało zwyczajnie, ale chwilę wcześniej jego twarz wyrosła 

z jego wnętrza na wierzch pnia – tak działo się ze wszystkimi drzewami. 

W pewnym momencie Cage, ośmielony groteskowością tych stworzeń, 

stanowczo wtrącił się, oznajmiając: 



 100 

- Przede wszystkim nie chcemy kłopotów. 

Był wśród drzew też taki nietypowy okaz, który składał się z dwóch zrośniętych 

razem roślin – siewki wyrosły tuż obok siebie i z czasem, w miarę wzrostu, połączyły 

się w jeden organizm. Dwa osobne pnie u podstawy zrosły się w jedno drzewo, 

dzieląc się nawzajem swoimi sokami. Dwie połówki dwóch różnych twarzy tworzyły 

jedną, pośrodku której snuł się ich krwawiący bursztynem zrost niby szew 

chirurgiczny. 

- To ludzie nas niegdyś stworzyli – zgodnie udzieliły odpowiedzi Johnnyemu 

dwa zrośnięte pnie. – Uprzedzę… uprzedzimy twoje pytanie: wszystkie drzewa tutaj 

to nasi pobratymcy. 

Zrośnięte razem drzewa ledwo oznajmiły to z dumą, gdy coś zaszeleściło w 

zaroślach i w jednej chwili do niewielkiego zagajnika wbiegła zdziczała świnia z 

pyskiem częściowo odartym ze skóry. Zwierzę stanęło pośrodku zagajnika, lecz nie 

przejawiało najmniejszej agresji, za to wyraźnie chciało aby ludzie podążyli za nim. 

Uciekinierzy przed obławą likwidatorów Shinnoka zawahali się być może moment, po 

czym ruszyli za zwierzęciem. 

Po drodze Sonya wyciągnęła kompas, który miała przy sobie w kieszeni 

munduru, ale okazało się, że urządzenie oszalało jeszcze bardziej niż miało to w 

zwyczaju w krainie Rubieży. Kiedy ludzie odeszli, żywe drzewa z zagajnika twardo 

zasnęły w nadziei, że ich spokój nie zostanie zmącony nigdy. Oby ich sen trwał 

chociaż następne kilkaset lat. 
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19. Pałac Pustynny 

 

Po kilkudziesięciu minutach dotarli do samego centrum wyniszczonej szklarni, 

gdzie żelbetowe filary były najwyższe. Zdziczała świnia pod koniec wyprzedziła ludzi, 

lecz gdy ci zdążyli ją dogonić, spostrzegli, że nigdzie nie ma już śladu po zwierzęciu, 

za to naprzeciw nich znajduje się jakiś mężczyzna w zbroi, który z kolei nachylał się 

nad drugim człowiekiem, który leżał na posłaniu ze słomy. 

Pierwsza podbiegła Sonya, brutalnie odpychając wychudłego mężczyznę w 

zbroi, ponieważ rozpoznała w drugim z nich nieprzytomnego mnicha Kung Lao. 

Mnich nie reagował na żadne bodźce, ale żył. 

- Jestem kapłan Havik. Pochodzę z krainy Chaosu – powiedział mężczyzna w 

zbroi, sepleniącym głosem, bardzo trudnym do zrozumienia. 

Kapłan był bardzo stary i wychudzony, co było szczególnie widoczne patrząc 

po jego dłoniach. Miał na sobie starą ale ciągle przepiękną zbroję z brązu, a na 

głowie założony miał hełm z nieco wyleniałym pióropuszem. Wszystkie ruchy które 

wykonywał były powolne i jakby nadmiernie ostrożne, jednak całość uwagi 

przykuwała jego oszpecona twarz. To dlatego, ponieważ począwszy o nosa, poprzez 

pliczki miał zdartą skórę tak, że na wierzchu widniały nagie kości. Miał całkowicie 

obnażone kości szczękowe, w tym żuchwę, a jego zęby były wysuszone na słońcu – 

dlatego mówił tak niewyraźnie. 

- To kraina Chaosu? Jesteśmy w krainie Chaosu? – spytał nindża. 

- Nie, nie – odrzekł kapłan, sepleniąc. – Nie jesteśmy tam. To zupełnie inny 

wymiar, jak na razie nie bardzo poznany… i całe szczęście. 

Sonya w tym czasie całość swojej uwagi poświęcała nieprzytomnemu Kung 

Lao. Po paru chwilach, stwierdzając że teraz nie bardzo jest w stanie mu pomóc, 

bezradnie spytała: 

- Co z nim? 

Havik odpowiedział z wielką powagą, lecz mimo to nieprzerwanie irytująco 

sepleniąc: 

- Niestety nie mam dobrych wieści. W pojedynku, który stoczył w Rubieży, 

odniósł bardzo poważne rany. Jest w śpiączce. 

- Jak on się tu znalazł? – dociekał Sub-Zero. 

- Podobnie jak wy – odparł sędziwy Chaosanin. – Buddyjski mnich stoczył 

ciężki bój z jednym z cyborgów Shinnoka. Zwyciężył, ale odniósł bardzo poważne 
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obrażenia. Na szczęście księżniczka Li Mei w porę otworzyła portal między 

wymiarowy, pomagając mu przenieść się tutaj. Był ranny i wycieńczony, a wkrótce 

potem utracił przytomność i jak dotąd już jej nie odzyskał. 

- Jaka znowu księżniczka Li Mei? Czyja księżniczka? – wtrąciła się Sonya. 

 - Dziecko. Psotne dziecko – nagle zaskoczył Sonyę Johnny, udzielając 

odpowiedzi zamiast Havika. 

 - Tak. Zapewne mamy tą samą osobę na myśli – przytaknął kapłan. 

Następnie kapłan z krainy Chaosu ponownie zbliżył się do nieprzytomnego 

mnicha i wskazał na podobny do larwy motyla szew chirurgiczny, znajdujący się 

ponad prawym biodrem rannego. 

- Spójrzcie: wasz przyjaciel to wielki wojownik, że w ogóle jeszcze żyje. 

Cyborg, który go zaatakował, zdążył zrobić mu z tego organu istną miazgę… czy 

raczej najzwyklejszą papkę – stwierdził fachowo kapłan. – Byłem zmuszony usunąć 

mu prawą nerkę. 

 Kung Lao niespodziewanie ocknął się, jednak nadal pozostawał bardzo 

osłabiony. 

- Witajcie. Byłem zmuszony walczyć z jakimś człekokształtnym robotem – 

wydusił z siebie Kung Lao. 

Mnich był cały spocony i przeraźliwie rozgrzany gorączką. 

 - Czarny, żółty, czy czerwony? – szybko wtrącił pytanie Sub-Zero. 

 - Czarny i wydobywał się niego smolisty dym. Chyba udało mi się go zniszczyć 

– wyjaśnił mnich. 

 - Tak jak myślałem: Smoke, nazywany również Cybersmokeiem. Niezależnie z 

którym z nich przyszłoby ci się zmierzyć, jesteś wielkim wojownikiem skoro 

przeżyłeś, nie wspominając już o eksterminacji zbrodniczej maszyny – nindża 

powiedział to oraz oddał mu prowizoryczny hołd. 

 Kung Lao zaledwie zdążył jeszcze skinąć w ramach odpowiedzi, po czym na 

powrót utracił przytomność. 

 - Potrzebny mu odpoczynek – zwrócił uwagę Havik, sprawdzając tętno 

buddyjskiego mnicha. – Zostawmy go w spokoju i odsuńmy się na bok – 

zaproponował. 

 Tak też uczynili. 

- Zawsze jest jakieś inne wyjście, tylko czasami nie jesteśmy w stanie go 

dostrzec. Zawsze jest jakaś alternatywa. Gdy znajdziesz się w beznadziejnej 
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sytuacji, wyjście możesz znaleźć tuż za drzwiami – tłumaczył kapłan. – Ja pochodzę 

z krainy Chaosu. Miałem to szczęście, że gdy w koszmarnym momencie mojego 

życia chciałem wyjść, za zwyczajnymi drzwiami znalazłem niezwykły portal. 

Skorzystam z niego i w jednej chwili przeniosłem się tutaj. Nie zawsze tak było, lecz 

obecnie to miejsce to jedna wielka samotnia i ja właśnie za to tą krainę kocham. 

Formalnie rzecz biorąc, ten wymiar nigdy nie istniał. 

 - Przecież Johnny mówił, że dopiero co dzisiaj znalazł taki portal – zdziwiła się 

Sonya. 

 - Li Mei go otworzyła. To się nie liczy – stanowczo sprzeciwił się aktor. 

 - Księżniczka Li Mei także uciekła tuż przed swoją koronacją z jednego z 

wymiarów wchodzących w skład Ligi Edenii. Księżniczka Li Mei, przechodząc przez 

te wyjątkowe portale, korzysta z cudzej mocy potężnego czarnoksiężnik – wyjaśnił 

kapłan Havik. 

 - Znam mnóstwo czarnoksiężników – naciskał Sub-Zero na mężczyznę w 

zbroi. 

 - Łysy i brzydki czarnoksiężnik, oczywiście: Quan-Chi – wtrącił się oraz 

sprecyzował Cage. 

 - Ponoć tak go zwą – pokiwał głową w hełmie z pióropuszem pustelniczy 

kapłan. 

 Cage zaznaczył ze smutkiem w głosie: 

 - My tutaj pozostać nie możemy. Pomóż nam proszę wydostać się z tego 

wymiaru i powrócić na Ziemię. To sprawa nie cierpiąca zwłoki. 

 - Tak, wiem. Od razu widać, że to nie miejsce dla was. Mam tylko nadzieję, że 

będę potrafił rozwiązać wasze wielkie problemy. Ja pochodzę z krainy Chaosu. To 

całkiem inny wymiar. Dla was mój rodzimy dom byłby fascynujący, ale dla mnie to 

wasz taki jest – zapewnił Havik. 

- Chociaż twoja rodzima kraina bardzo nas ciekawi, my chcemy powrócić do 

siebie – jeszcze raz wytłumaczył dogłębnie Johnny. 

 - Nie masz racji przyjacielu! – wyseplenił stanowczo kapłan, po czym sędziwy 

mężczyzna szybko zaszczękała zębami tak jak gdyby to bocian dziobem zaklekotał. 

– Ja dostrzegam, że wasze umysły wypełnia zupełnie inny lęk. Ten lęk jest tak silny, 

że wy bynajmniej wcale nie myślicie o powrocie do domu – dumny kapłan powiedział 

i wziął głęboki oddech. – Wy boicie się czy wasz dom nadal jeszcze istnieje! 
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Tak jak przedtem, kapłan teraz też zaszczękał zębami tak jak gdyby dzięcioł w 

pień puknął, pukał. 

 - To prawda. Mądrze powiadasz – przyznał szczerze Cage. – A skoro tak 

wiele wiesz, objaw nam więc proszę, co się teraz dzieje z Ziemią. 

Na to pustelnik zabujał się nieco, a namyślając się, chwycił wychudłymi dłońmi 

za płaskorzeźby na torsie swojej bezcennej zbroi. 

- Jestem kapłan z krainy Chaosu Havik i zaspokoję waszą ciekawość, 

ponieważ czuję, że jesteście dobrzy – zapowiedział kapłan, ignorując ich skrywane, 

nieustanne, infantylne spojrzenia na jego oszpeconą twarz. 

Potem Havik przeciągnął się, aż strzeliły mu wszystkie jego stare kości oraz 

chwycił się za głowę i przekręcił nią w obydwie strony, chcąc rozruszać swoją szyję – 

zrobił to mocno, że każdy inny człowiek sam skręciłby sobie przy tym kark. Kiedy 

Havik zakończył ten swoisty rytuał, w milczeniu podszedł do leżącego niepozornie, 

opartego o jedno z drzew, dużego fragmentu płyty ze szkła, pochodzącego z 

rozbitego poszycia szklarni. Potem uniósł ręce dając magiczne znaki i wyseplenił 

rozkazująco następujące słowa, bardzo starając się mówić doniośle: 

- Niechaj ten wrogi diamentom przedmiot zostanie natchniony moją mistyczną 

wiedzą i odpowie na wasze zagadki! 

Jakiś czas nic się działo, gdy ni stąd, ni zowąd z głuszy lasu dobiegły 

straszliwe wrzaski: 

- Ośmielasz mi się sprzeciwić?! 

- Odważam ci się przeciwstawić! 

Kapłan rozluźnił się jakby zbierając siły i wszystko ucichło. 

- Co to było? Miałeś nam pokazać Ziemię – powiedziała Sonya, nie 

poskromiwszy emocji. 

- Cisza! – przerwał jej Havik i wściekle zaszczękał zębami. – To nie będzie 

obraz Ziemi, ale gdy wy odpoczywaliście, włócząc się bez celu, ważyły się jej losy – 

wyjaśnił kapłan. 

Ponownie dał znaki rękoma, po czym na rafli szkła zaczęły pojawiać się 

obrazy. 

- To był Quan-Chi – zauważył Johnny, ręką naśladując charakterystyczne 

kolce przytwierdzone do stroju czarnoksiężnika. 

- Cisza! – jego też skarcił kapłan. 
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Jakiś czas znowu nie działo się nic niezwykłego, kiedy nagle obrazy na szkle 

zrobiły się bardzo wyraźne – bez trudu można było dostrzec czarnoksiężnika Quan-

Chiego i upadłego boga Shinnoka. 

- To narada wojenna, która odbyła się w tak zwanym Pałacu Pustynnym w 

Mieście Mgieł naprzeciw Amfiteatru Blazea – wyjaśnił spokojnie kapłan Havik. 

Był środek nocy. Quan-Chi oraz Shinnok znajdowali się pośrodku źle 

oświetlonej lampionami naftowymi komnaty i nachylali się nad okrągłym stołem. Na 

środku stołu stał wielki globus przedstawiający Ziemię. Ponadto wszędzie leżało 

mnóstwo: map, planów, szkiców i dokumentów – zarówno na stole, jak nawet 

wszędzie na parkiecie tak, że chodząc dookoła masywnego stołu, trudno było na 

któryś papier nie nadepnąć. Oprócz nich w ciasnym od sterty papierzysk 

pomieszczeniu znajdował się trzeci mężczyzna – nie był to Reiko, ponieważ nowego 

imperatora w ogóle nikt nie zaprosił do konwersacji. 

- Faktycznie obszar lądowy na Ziemi w naturalny sposób jest podzielony na 

mniejsze fragmenty. W rubieży ocean otacza zewsząd tylko jeden potężny 

kontynent, a większość wysp występuje stosunkowo blisko lądu. Nic więc dziwnego 

że często, chcąc obrazowo przyrównać obie krainy, ziemskie kontynenty opisuje się 

jako odpowiedniki naszych siedmiu równin. Te kontynenty mają powierzchnie 

zbliżone do rubieżowych równin – zauważył Shinnok, z niebywałym zaciekawieniem 

jakby dziecko dopiero co odkrywające nowy plac zabaw. 

- Tak jest – przytaknął czarnoksiężnik Quan-Chi. 

Shinnok palcem zakręcił globusem, po czym wskazał na chybił trafił na jeden z 

kontynentów. 

- A to co za obszar? – spytał, spoglądając na trzeciego z mężczyzn. 

- To? – zdziwił się wywołany przez Shinnoka mężczyzna, podchodząc nieco 

bliżej. 

- Tak, ten – ponowił upadły bóg. 

Trzeci ze zgromadzonych nazywał się Dairou i swego czasu został on 

oddelegowany do zbierania aktualnych informacji na tema Ziemi. 

- Ach, ten – mimowolnie roześmiał się Dairou. – To taki nadęty przebrzmiały 

karzeł, nie będący w stanie żadnym sposobem udźwignąć ciężaru swojej własnej 

krwawej przeszłości. Nazywa się Europa i chociaż jest to protoplasta współczesnych 

ziemskich potęg, ten kontynent lata świetności ma już dawno za sobą. Obecnie nie 

należy się zbytnio przejmować Europą. 
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Wszyscy troje zgromadzeni roześmiali się, co bardzo dobrze wpłynęło na 

duszne powietrze w komnacie. Upadły bóg w tym czasie odskoczył w tył – niby 

wykonując unik w walce – i wyciągnął nisko przed siebie rękę jakby trzymał z dala od 

siebie za głowę buńczucznego karła, wymachującego na oślep rękami. Potem 

jeszcze przyklęknął na podłodze i ostentacyjnie udawał, że daje serię klapsów na 

goły tyłek wyimaginowanemu rozdartemu karłowi, którego to miałby mieć 

przełożonego przez kolano. 

Wielkie rozbawienie wśród zgromadzonych trwało długo i wszyscy troje 

wyraźnie tego potrzebowali. Shinnok, podchodząc ponownie do stołu, musiał 

wesprzeć się o jego blat, tak bardzo się śmiał. 

- A gdzie jest książę Rain, któremu ułatwiłem wygranie tegorocznego Wyścigu 

Blazea tylko po to, aby poprawić jego wizerunek społeczny? Miał przecież zostać 

zwierzchnikiem Ligi Edenii po abdykacji księżniczki Kitany. Co z tą abdykacją? 

Wymuszono ją już na niej, czy jeszcze nie? – przypomniał sobie Shinnok, wracając 

myślami do planowania strategii najazdu na Ziemię. 

- Książę Rain został aresztowany z mojego polecenia – nieśmiało i cicho 

poinformował go Dairou, ale odważnie patrząc mu prosto w oczy. 

- A to dlaczego? – zdziwił się Shinnok, odrywając się od równoczesnego 

studiowania jednej z map. 

- Jeden z moich podwójnych agentów w stolicy Edenii dostarczył mi listę 

najcenniejszych edeniańskich agentów w naszych szeregach. Było wśród nich imię 

Raina. Młody książę od początku był opłacany przez swoją kuzynkę księżniczkę 

Kitanę i wykonywał wyłącznie jej plecenia. Gdyby objął sukcesję po niej, 

paradoksalnie sami wprowadzilibyśmy na puste miejsce na tronie agenta władcy 

dopiero co zmuszonego przez nas do abdykacji – wyjaśnił głośno i wyraźnie Dairou. 

Upadły bóg ciężko westchnął. 

- Takie rzeczy jak szczerze i wielce szanowany przeze mnie turniej Mortal 

Kombat to tylko romantyczne lecz nieszczere instytucje, a światem i tak zawsze 

rządzą służby specjalne – przyznał upadły bóg. – W Amfiteatrze Blazea miałem 

ochotę jednym skinieniem zburzyć całe trybuny amfiteatru, aby nie zważając na 

przypadkowe ofiary, móc tylko zgładzić wielce niebezpiecznych elitarnych 

wojowników z Ziemi, bądź przynajmniej ich udusić i nie zawahałbym się w ogóle tego 

zrobić. Powstrzymałem się tylko dlatego, że to skompromitowałoby mnie publicznie i 

byłbym skończony. Mógłbym zapomnień o inwazji na Ziemię. Co innego skrytobójcy 
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po kuluarach. Ale jak widać wynajęci przeze mnie wielcy wojownicy okazali się 

zwykłymi partaczami – ocenił sytuację Shinnok. 

Ze złości pomiął mapę, którą chwilę wcześniej tak pilnie studiował. Atmosfera 

w pomieszczeniu znowu pogorszyła się, tymczasem niebawem ktoś zapukał do drzwi 

od komnaty. 

- Wejść! – zawołał Shinnok. 

Drzwi otworzyły się ze zgrzytem, a do środka wszedł niemal trzymetrowy 

olbrzym rasy shokan – był to lud pochodzący z Edenii pół ludzi-pół smoków 

posiadających po dwie pary rąk. Rasa ta posiadała zrogowaciałą grubą skórę i 

cechowała się ogromną siłą oraz wytrzymałością. 

- Książę Goro. Witamy – zdradliwie przywitał się z olbrzymem Shinnok. 

Goro podszedł, udając że nie zrozumiał ironii. 

- Wy wygrałyście – przyznał posępnie książę Goro, który był władcą tego 

niewielkiego, ale jakże sławnego oraz charakterystycznego ludu humanoidów. – My 

lubimy trzymać stronę zwycięzców. Dotychczas shokanie służyli Kitanie i Lidze… 

zbyt długo. Przegrana czempiona w turnieju poniżyła wielce Ligę Edenii i nas, nie 

wspominając już o doskonałych fatalitach Reiko. W tej sytuacji pozostanie przy 

Kitanie upokorzyłoby nas na wieki. Jestem książę Goro i proszę, w imieniu 

wszystkich shokaninów, o pozwolenie przejścia na waszą stronę, aby wesprzeć was 

w planowanych działaniach wojennych. 

Shinnok był zdumiony, myślał dłuższą chwilę, lecz wreszcie odpowiedział 

niewinnym tonem: 

- Zabij książę osobiście ziemskich wojowników, którzy byli świadkami śmierci 

Liu Kanga, a udowodnisz determinację całego swojego ludu. Wówczas powrócisz do 

rokowań w dużo lepszej dla siebie pozycji politycznej. To dla mnie absolutny 

priorytet, ponieważ istnieje wysokie ryzyko, że po naszej inwazji z Rubieży szybko 

staną się oni liderami partyzanckiego ruchu oporu, który tak czy inaczej powstanie na 

Ziemi niemal natychmiast. 

Goro nagle uderzył czterema rękami w swój potężny tors niby w ogromny 

bęben, aż czuć było wibracje w uszach – tak dał znak całkowitego 

podporządkowania się. 

- Doskonale – stwierdził Shinnok. – Zaczekaj w Pałacu Pustynnym na 

wezwanie. Na pewno niebawem ziemscy wojownicy powrócą na Ziemię, 

gdziekolwiek teraz oni nie przebywają. Jak tylko kapłani Blazea wykryją ich obecność 
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na Ziemi, przeniosą cię portalem w to miejsce, abyś mógł się z nimi rozprawić – 

polecił. 

Książę Goro skinął głową, po czym wyszedł. Gdy uczestnicy narady zostali 

ponownie sami, Quan-Chi tajemniczo poinformował upadłego boga: 

- Wracając do kwestii agentów oraz wszelkiej maści szpiegów i oślizgłych żmij, 

to powinieneś ich szukać bliżej siebie… znacznie bliżej. Bardzo, bardzo blisko. 

Słysząc to, Shinnok natychmiast wpadł w taką furię, że z okrzykiem pochwycił 

Dairou za szyję – na miejscu udusił go na śmierć. Dairou nawet nie zdążył jakkolwiek 

zareagować, czy cośkolwiek odpowiedzieć, ponieważ po krótkiej chwili martwy 

osunął się na podłogę, strącając głową ze stołu kilka papierzysk. 

- Nie, nie – skomentował to czarnoksiężnik, kontynuując. – Ja jestem pewien, 

że Dairou był ci całkowicie oddany. Ja nie o nim mówiłem. 

Quan-Chi, zamiast sprecyzować kogo ma w końcu na myśli, delikatnie położył 

przed sobą – na oddzielającym ich okrągłym stole – niepozorny amulet. Trwała 

nieograniczona niczym oraz wieczna cisza. Shinnok i Quan-Chi wyglądali jakby 

zamierzali zacząć gonić się jeden drugiego dookoła okrągłego stołu, tamten tego a 

ten tamtego – normalnie jak na kreskówkowej farsie. 

Trwała cisza, gdy natychmiast Shinnok chwycił za blat i wywrócił stół – z całą 

tą stertą papierzysk – z taką siłą, że wydawało się, iż spadający z okrągłego stołu 

wielki globus wypadnie z tafli szkła – na której wszystko to było wyświetlane – i 

upadnie tuż przed stopami Havika. 

Quan-Chi zabrał szybko z powrotem amulet ze stołu, a reagując na atak 

Shinnoka, napiął muskulaturę i skoncentrował się tak potężnie, że wszystkie 

lampiony w komnacie eksplodowały, rozlewając wszędzie płonącą naftę, od czego z 

kolei zajęły się papierowe mapy oraz dokumenty i w konsekwencji wybuchł pożar. 

Płomienie, skwiercząc, szybko rozrastały się, biorąc w posiadanie kolejne 

elementy łatwopalnego wyposażenia komnaty. Tymczasem w jednej chwili płomienie 

doskonale oświetliły wszystkie jej zakamarki, demaskując – stojącego dotąd w 

całkowicie zacienionym kącie komnaty – Fujina, który znajdował się tam cały czas. 

Shinnok, spostrzegłszy go, wpadł w jeszcze większą furię, rzucił się Quan-

Chiego i zaczął go dusić. Fujin wszystko obserwował z dystansu, a Quan-Chi, znając 

biegle starożytne techniki zapaśnicze, z trudem ale wyślizgnął szyję z uścisku 

upadłego boga, jednym krokiem obszedł go za plecy i teraz to on zaczął dusić jego – 

sytuacja się odwróciła. 
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Quan-Chi przytrzymywał Shinnoka za szyję prawym ramieniem, przeraźliwie 

połyskując – w migocącym świetle płomieni – stalowymi kolcami, złowieszczo 

zdobiącymi jego strój. Ale Shinnok też nie ustępował i miotał się całym ciałem jak na 

karuzeli. 

Oboje ciężko dyszeli, pozornie bezsensownie kręcili w kółko, oboje ledwo 

powstrzymywali się przed żałosnym krzykiem z bólu. Chociaż zwyczajny człowiek już 

dawno straciłby w zaistniałej sytuacji życie, Shinnok nadal zaciekle walczył, zaciekle 

pragnąc wyrwać się ze straszliwego uścisku duszącego. Miotał się, wymachiwał na 

oślep nogami niczym poraniony w bitwie koń i starał się dłońmi rozewrzeć uścisk 

napastnika. 

- Ośmielasz mi się sprzeciwić?! – pyta Shinnok. 

- Odważam ci się przeciwstawić! – odpowiada Quan-Chi. 

Quan-Chi zdał sobie niebawem sprawę, że sytuacja wymyka się spod jego 

kontroli i że jest bardzo prawdopodobne, że Shinnokowi niebawem uda się wyrwać z 

jego uścisku i ponownie zaatakować. Lecz wówczas, mając podobne odczucia, Fujin 

zerwał się w zupełnie ostatniej już chwili, podbiegł i pochwycił Shinnoka za obie nogi, 

utrudniając mu ruchy. Następnie Fujin pociągnął za nogi Shinnoka, rozciągając jego 

ciało w powietrzu razem z Quan-Chim i tym sposobem obezwładniając go całkowicie. 

Mimo to Shinnok nadal starał się im wyrwać jak delfin w sieci rybackiej 

pragnący rozpaczliwie zaczerpnąć powietrza. Na niewiele się to jednak zdało, 

ponieważ Fujin i Quan-Chi przytrzymywali go równie skutecznie jakby ktoś wsadził 

obie nogi i głowę w kłusownicze sidła. Wkrótce Quan-Chi udusił Shinnoka – krew nie 

dopłynęła na czas do mózgu ofiary, oczy wybałuszyły się, a zsiniały język wypadł na 

wierzch, brudnych od żółci i wymiocin, ust. 

Już po wszystkim Quan-Chi odrzucił martwe ciało upadłego boga na bok, na 

płonący stół z mapami oraz rozbity globus Ziemi, którą Shinnok tak bardzo chciał 

podbić. Płomienie powoli zaczęły trawić szaty i ciało Shinnoka tak jak ciało wieprza 

opieka się na ruszcie. 

Quan-Chi i Fujin byli ekstremalnie wycieńczeni fizycznie, co było wyraźnie 

widać i nikt nie starał się tego wcale ukryć, ale równocześnie stali prosto, nie 

zdradzając absolutnie żadnych emocji. Gdy Quan-Chi usiłował opuścić w milczeniu 

komnatę, nieoczekiwanie bóg wiatru Fujin oznajmił ze zdecydowaniem: 

- Czarnoksiężniku! Pragnę cię poinformować, aby rozwiać wszelkie 

wątpliwości, że to było morderstwo! To nawet nie było zabójstwo w walce czy 
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egzekucja, ale zaplanowane z całkowitą premedytacją, skrytobójcze, ordynarne 

nasze wspólne morderstwo! Dwóch na jednego! 

- Każę przynieść wiadro zimnej wody i wylać ci je na głowę Fujin – 

odpowiedział Quan-Chi. 

Czarnoksiężnik wyszedł z komnaty, tylko lekko przymykając za sobą drzwi, a 

wtedy Havik zakończył projekcję niedawnych wydarzeń. 

- Jak dobrze widzieliście: Shinnok już wam nie zagraża – podsumował 

pustelniczy kapłan. 

- Najwyraźniej upadły bóg obecnie już nie, ale co z czarnoksiężnikiem? – 

spytał Johnny Cage. – Gdy tylko po raz pierwszy zobaczyłem te dwa typki, Shinnoka 

i Quan-Chiego, obok siebie, pojąłem że to tylko kwestia czasu aż zaczną ze sobą 

walczyć o dominację absolutną. Oczywiście nie spodziewałem się, że nastąpi to aż 

tak szybko. Od początku domyślałem się jednak, że czarnoksiężnik posiada jakiegoś 

mocnego asa w rękawie. Cały czas wydawał mi się jeszcze potężniejszy od 

upadłego boga. Jak mieliśmy okazję tutaj obejrzeć, czarnoksiężnik jest jeszcze 

brutalniejszy od Shinnoka. 

- To czas pokaże – przestrzegł Havik. 

Tymczasem Havik nieoczekiwanie doznał szoku i bezradnie przewrócił się na 

ziemię, omdlewając. 

- Do nogi psie! – nagle prosto z głębokiej głuszy rozległ się paraliżujący 

wrzask niczym ryk tygrysa. 

Gruba tafla mocnego hartowanego szkła mignęła na krótko obrazem 

przerażonej twarzy czarnoksiężnika i równocześnie rozpadła się na drobny szklany 

gruz tak jak samochodowa szyba. 

- To był chyba nindża o przezwisku Scorpion walczący z Quan-Chim – 

zauważył Sub-Zero, podbiegając do kruchego kapłana i pomagając mu wstać. 

Havik zaszczękał jeszcze raz odsłoniętymi zębami, po czym wziął głęboki 

oddech. 

- Zazwyczaj pamiętamy przeszłość, a nie pamiętamy przyszłości, jednak 

niekiedy pojawiają drobne przebicia. Ujrzeliśmy fragment walki, która odbędzie się 

wkrótce – wyjaśnił kapłan. 

- Pokaż nam jej finał – zripostowała porucznik Blade. 

- Ten, kto jest zanadto wścibski wobec przyszłości, marząc o 

podporządkowaniu sobie jej, przegrywa – spokojnie odmówił Havik, znamiennie 
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wskazując na swoją okaleczoną twarz. – Abyście jednak nie odeszli stąd 

nienasyceni, spełnię jedno wasze życzenie. Oczywiście jeżeli tylko pozostanie ono w 

zasięgu mojej skromnej mocy. Ale tylko jedno, a więc… 

- Chcemy spotkać się z Raidenem! – wykrzyknął Sub-Zero. 

Havik na chwilę pogrążył się w zadumie, zabujał ciałem oraz szczęknął 

jeszcze raz zębami. 

- Nie bardzo wiem, jak to zrobić. Raiden jest obecnie jednym ze Starszych 

Bogów i prawdopodobnie przebywa teraz w ich krainie, więc co ja biedny niby mogę 

na wasze życzenie poradzić? – głośno myślał. – Znam wprawdzie jeden sposób, ale 

to bardzo ryzykowne. No cóż, słowo dopiero co się rzekło, więc się teraz przecież nie 

wycofam. 

Kapłan głośno oraz uporczywie myślał i aż strzelił kośćmi swoich dłoni, a 

wtedy ktoś wyrwał go z kontemplacji, wołając: 

- Nie kłopocz się wielki kapłanie z krainy Chaosu! 

W pewnej odległości od Havika pojawiła się ludzka postura. 

 - Raiden witaj! – ucieszył się nindża, od razu rozpoznając znajomego boga. 

Raiden był dawniej bogiem piorunów i burzy z piorunami, a także prądu 

elektrycznego. Za zasługi został ostatnimi czasy wyniesiony do rangi jednego ze 

Starszych Bogów. Zachował przy tym swoją dawną postać białego dojrzałego 

mężczyzny. Miał na sobie bardzo prosty strój, a na głowie azjatycki kapelusz z 

suchej trzciny w kształcie niskiego stożka. Raiden do złudzenia przypominał 

biednego rolnika harującego w spiekocie przy uprawie ryżu. 

- Nie dotykajcie mnie. Teraz jestem jednym ze Starszych Bogów. Wam nie 

wypada – przestrzegł Raiden, gdy Sub-Zero próbował się do niego zbliżyć. 

- Tak, oczywiście. Przepraszam – zreflektował się nindża. 

- Witaj Raiden – przywitali się Sonya oraz Johnny. 

Havik nic się nie odzywał, tylko obserwował. 

- Czego ode mnie oczekujecie? Przecież przydzieliłem wam boga wiatru 

Fujina, aby was wsparł – spytał Raiden. – Czy gdyby Fujin pozostał w Amfiteatrze 

Blazea, Liu Kang wygrałby? – zapytał retorycznie. – Nie sądzę. Moją wolą było, aby 

Fujin was wyszkolił, a nie żeby parzył jak wy giniecie, nie będąc dobrze 

przygotowanymi. 

- Masz rację. Fujin przysłał Sub-Zero, który uratował życie moje i Johnnyego – 

przyznała Sonya i wskazała na nindżę. 



 112 

- Tak, to prawda – przytaknął Cage i pokłonił się w kierunku Sub-Zero. 

- Ja teraz zamieszkuję w wymiarze Starszych Bogów, który wypełnia eter. 

Byłem protektorem Ziemi przez całe milenia i właśnie tym zasłużyłem sobie na to 

ostateczne wyróżnienie. Protektorzy krain tylko wskazują drogę postępowanie, ale 

wy sami musicie rozwiązywać wasze problemy. Starsi Bogowie nigdy nie ingerują 

bezpośrednio w sprawy śmiertelników. Takie mamy zasady. Daliśmy wam turniej 

Mortal Kombat, którego zasady są przejrzyste. Dzielnie walczyliście we wszystkich 

edycjach turnieju, lecz tym razem nie udało wam się odnieść zwycięstwa. Nie 

żądajcie ode mnie, abym specjalnie dla was zmieniał zasady, ponieważ to wbrew 

zasadom. 

- Ty umywasz ręce! – nieoczekiwanie wrzasnął na niego nindża. 

- Dość tego! – na to również potężnie krzyknął Raiden, aż włosy dęba stawały, 

a w kręgosłupie można było odczuć mrowienie. – Dość tej pyskówki! Nie 

zapominajcie z kim wy rozmawiacie! Mogę być waszym przyjacielem, lecz ja już nie 

jestem tym kim niegdyś byłem! To znaczy: jakimś tam podrzędnym bogiem, który 

nieopatrznie pozwolił się oddelegować na tysiące lat do protekcji jakiejś tam krainy, 

jakiejś tam Ziemi, ponieważ nikt inny nie chciał się tego podjąć! Swoją drogą, dawniej 

Fujin też nie chciał i dopiero teraz go porządnie przycisnąłem! – oburzał się Raiden. 

– Ja teraz należę do Starszych Bogów! Do elity istot rozumnych! To, w jaki sposób 

wy się zwracacie do mnie, to obraza urzędu, majestatu! Wy bluźnicie! Chciałem wam 

tego oszczędzić, ale sprowokowany powiem, co myślę: wy bronicie swoich 

dziecięcych wyobrażeń i marzeń, a nie rzeczywistości! – grzmiał oraz gromił ich. – 

Oto prawdziwe oblicze Ziemi! Spójrzcie w swoje lustrzane odbicie i odpowiedzcie 

sobie na pytanie: czy Reiko i Shinnok są od was choć odrobinę bardziej grzeszni? 

I kiedy skończył, w mgnieniu oka za jego sprawą wszyscy troje znaleźli się w 

zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym wymiarze. Szybko zdano sobie sprawę, że 

to Ziemia. 
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20. Ziemia 

 

 Znaleźli się w małym magazynie. Sonya, aby odreagować zlekceważenie 

przez Raidena, wyważyła drzwi kopniakiem, nawet nie sprawdzając wcześniej czy 

drzwi są rzeczywiście zamknięte na klucz. Drzwi bezwładnie wyleciały z zawiasów 

niczym latawiec porwany przez gromką burzę. 

Okazało się, że Raiden przeniósł ich do wnętrza nocnego klubu, gdzie 

mieściła się popularna miejska dyskoteka. Głośniki raz po raz ciskały na oślep 

wybuchową mieszaniną przedziwnych dźwięków, aż można by przysiąc, że wzrosło 

ciśnienie powietrza. 

 - Tak. Jesteśmy na Ziemi – stwierdziła badawczo… sarkastycznie Sonya. 

 W hali panował półcień w którym migotały różnobarwne światła. Wszystkie 

stoliki były zajęte, był tłok, a pękającym w szwach parkietem władał ze swoje lodżii 

nieposkromiony oraz wszechwładny didżej. Większość z gości lokalu była pod 

wpływem jakichś środków odurzających. 

 - Raiden miał rację! Wychodzę stąd! – pokręciła głową Blade. 

 - Nie wychodź. Nie wychodź jak Fujin. To zafałszowany obraz – zatrzymał ją 

Johnny, łapiąc ją za ramię. 

Cage urwał, ponieważ nagle pomiędzy ogólny hałas wbił się przeraźliwy ryk. 

 - Goro – wyszeptała Sonya. 

Na twarzach ich obojga zarysowało się wielkie przerażenie, a z magazynu 

dobiegł pewien bardzo charakterystyczny smród jakby odór suchych cegieł. 

Cage natychmiast ruszył w kierunku obnażonych framug i bez namysłu 

szykował się do pojedynku z olbrzymem, gdy niespodziewanie ktoś chwycił 

Johnnyego za brzuch, niemal się przyklejając do jego ciała. Za monet kolejne osoby 

pochwyciły go: za jego ręce, za jego nogi i za jego genitalia. 

 - Johnny! – wykrzyknęła jedna z atakujących go nastoletnich dziewczyn. – To 

ten aktor! To ta gwiazda filmowa Johnny Cage! 

 Kolejne młode kobiety rozpoznały gwiazdora i rzuciły się na niego, a przy tym 

od razu rozszarpały mu marynarkę na strzępy. Cage chwycił jedną z nastolatek i 

cisnął nią o podłogę. 

 - Johnny! Mną też tak rzuć! – błagała go jedna z jego fanek. 

 - Kocham cię Johnny! Daj mi swój autograf! – wrzeszczały i piszczały jego 

fanki. 
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 - Nieważne co krytycy piszą! Twój ostatni film jest rewelacyjny! – stwierdziła 

szczerze któraś z młodych kobiet. 

 Po chwili błysnął flesz aparatu fotograficznego, a powalona przez aktora 

dziewczyna pozbierała się, splunęła krwią z rozciętej wargi i z powrotem ruszyła na 

aktora, tym razem rozrywając mu koszulę na ciele. 

 - Uwielbiam cię Johnny! Jesteś boski! – powiedziała. 

 Pewna część młodych kobiet zajęła się zażartą walką pomiędzy sobą, gdzie 

trofeum stanowiła relikwia po aktorze – jego potargana marynarka. 

 - Sonya! Pomóż mi! – Cage rozpaczliwie wydusił z siebie, kiedy małoletnie 

fanki uniosły go do góry. 

Aktor na rękach fanek podryfował na środek hali. 

Goro rozerwał na strzępy ścianę wydzielającą magazyn swoimi potężnymi 

trójpalczastymi dłońmi i cały znalazł się w hali. Cuchnący gigant wyprostował się, 

rozciągnął dumnie wszystkie cztery swoje ramiona, uderzył się potężnie pięściami w 

tors i ryknął, wręcz miażdżąc wszystkie pozostałe dźwięki – poszły iskry z głośników. 

Wszyscy goście lokalu zaczęli krzyczeć z przerażenia i padli równo na 

podłogę niczym chroniąc się przed ostrzałem z moździerza. 

Do potwora podbiegli ochroniarze lokalu i strzelili do niego z pistoletów, jednak 

książę Goro zasłonił się barkiem o zgrubiałej skórze. Rękami tak jak tarczą odbił 

naraz wszystkie kule, z powrotem posyłając je do adresatów, z tym że tym razem 

niemal z siłą ciężkiego karabinu maszynowego – rozstrzelał ich na miejscu. 

 W tym czasie Sub-Zero zdążył zebrać wszystkie swojej siły, skoncentrować 

się i skupić, więc cisnął w monstrum istny strumień swobodnego lodu. Biała 

zmarzlina uderzyła w wielkie cielsko shokanina, mrożąc je stopniowo i rozlewając się 

na nim. Goro, zaskakująco sprawnie wyprzedzając wszystkie ataki, zasłonił się, 

obracając się bokiem do Sub-Zero podobnie jak żagiel ustawia się prostopadle do 

wiatru. 

Najpierw więc uległy zamrożeniu jego: prawy bark i bok na wysokości żeber, 

wielkie mięśnie szyi i kawałek łysej głowy oraz przede wszystkim prawe ręce – górna 

i dolna. Zamarzło też silne udo Goro, ponieważ lód potężnie wspinał się po jego 

opancerzonym ciele we wszystkich kierunkach, zamrażając go systematycznie. 

Równocześnie utworzył się ogromny sopel spływający mu po rękach aż do podłogi, 

do której z resztą niebawem sopel z lodu solidnie przymarzł, jeszcze bardziej 

unieruchamiając olbrzyma. 
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Lód objął Goro niczym wylana mu na ciało hutnicza stal. Wszystko obficie 

parowało białym mrozem, lecz nindża niespodziewanie upadł, niemal tracą 

przytomność z całkowitego wycieńczenia. 

 - To po prostu nazbyt wyczerpujące. Chwilowo nie potrafię wygenerować 

więcej mrozu – wytłumaczył się Sub-Zero. – Uważajcie, ponieważ to co mu zrobiłem, 

raczej nie wystarczy. 

 Shokanin uległ zamrożeniu w około jednej trzeciej, ale ciągle egzystował. 

Książę sapnął, a z jego szerokich ust – najeżonych ostrymi zębami przystosowanymi 

do spożywania wyłącznie surowego mięsa – powiał chłód. Goro rozdrażniony 

chrząknął, aby po chwili z wielkim wysiłkiem oraz trzaskiem oderwać swoją lodową 

narośli od podłogi – trzeszczało tak jak gdy od kontynentu oswabadza się kra 

lodowa. 

 - Uciekaj Sonya! – zawołał nindża. 

 - Nie ma mowy! Coś trzeba z nim zrobić! – odżegnała się Sonya. 

 - Ale co?! – spytał bezradnie Sub-Zero. 

 Tymczasem nie minęło kilka chwil, a Goro całkowicie oswobodził się z ciężkiej 

bryły z lodu tak jak młotem pneumatycznym rozbija się asfaltową drogę i w furii rzucił 

się w kierunku przerażonych ludzi na parkiecie, tratując ich. Nie mając dość, obrócił 

się jeszcze niczym potężne koło zębate w wieży zegarowej i uderzył się w tors 

rękami – ledwo co mieszcząc się pod przęsłami wysokiej hali. Potem pochwycił 

każdą ręką jednego człowieka i uniósł ich w górę, a różnobarwne światła tańczyły w 

transie na jego pancernym ciele. 

Ludzie bez ładu rzucili się do wyjść ewakuacyjnych, sami tratując się 

nawzajem, przez co liczba ofiar uległa podwojeniu. Johnny Cage podbiegł do swoich 

przyjaciół. 

 - Posłuchaj Sonya – aktor zaczął kończyć wcześniejszą rozmowę. – Ja wiem, 

że to nie wygląda najlepiej, ale to są jeszcze dzieci. To tylko zgraja głupich 

gówniarzy. Zobaczysz, że niektórzy z nich jeszcze w życiu zrobią wiele dobrego. Oni 

jeszcze cię nieraz zaskoczą, potrzebują na to tylko więcej czasu. 

 - Pozbądźmy się wreszcie tego szalonego potwora – odpowiedziała Blade, 

przyznając mu rację. 

 Sub-Zero przysłuchiwał się rozmowie, szykując kolejny mrożący krew w 

żyłach atak, a Goro ustawił się naprzeciw nich, zacierając stopą o parkiet tak jak 

gdyby to byk kopytem. 
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Nagle w hali pojawił się bóg Fujin. 

 - Goro! – zawołał bóg wiatru i przybrał pozycję obronną. 

 Spostrzegłszy go, shokanin ruszył galopem na protektora Ziemi, ale 

tymczasem Fujin przyzwał potężny podmuch wiatru, który wybił okna w hali i wyszedł 

naprzeciw olbrzymowi jak pocisk – wprawdzie odłamki szkła na niewiele się zdały, 

ale sprężone powietrze powstrzymało shokańskiego księcia. 

 - Shinnok nie żyje! – wyjaśnił Fujin, stojąc w samym centrum powiewających 

zewsząd strumieni potężnego wichru. 

 - Co?! – zdziwił się Goro. 

 - Naprawdę nie sądziłem, że jesteś aż tak płytki, aby pertraktować z kimś 

takim jak Shinnok! – oznajmił szczerze bóg wiatru, z nieskrywanym zawodem w 

głosie. 

 - Jak to nie żyje?! To niemożliwe! – wzbraniał się czteroręki olbrzym. 

 - Póki co utrzymywano to w tajemnicy, ale jego już nie ma! Jesteś sam Goro! – 

powiedział szyderczo Fujin. 

 Bóg wiatru otworzył kolejny portal za plecami Goro, po czym krzyknął z 

pogardą: 

 - Jesteś idiotą Goro! Ty złamałeś tak bardzo pochopnie pradawny sojusz 

swojego ludu z Ligą Ednii! Rozejrzyj się dookoła co ty zrobiłeś! A teraz wynoś się 

błagać Ligę o reaktywację odwiecznego sojuszu! 

 Fujin zamierzał wepchnąć shokanina do portalu przy użyciu potężnego 

podmuchu wiatru, ale po paru chwilach pojedynku na spojrzenia, Goro sam wszedł 

do środka, wycofując się. Potem portal znikł, powietrze przestało wirować, a Fujin 

odetchnął. 

 - Witaj Fujin! Przybyłeś w ostatnie chwili! – wykrzyknął nindża. 

 - Ja też się cieszę, że was widzę całych i zdrowych. Witajcie ponownie – 

roześmiał się bóg wiatru, podlatując do nich majestatycznie i efektownie niesiony 

przez miniaturowy cyklon, który bóg wiatru na moment wskrzesił. 

 - Witaj. Dziękujemy ci – powiedziała pani porucznik Blade. 

 - Witaj. Dzięki – powtórzył Johnny. 

- Jak już wspomniałem, upadły bóg Shinnok już nie żyje i myślę, że na dobre. 

Po prostu to Shinnok od początku pociągał za sznurki. Zabiłem go razem z Quan-

Chim. To koniec. Zwyciężyliśmy – wyjaśniał Fujin. 
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Bóg wiatru lekko stanął na podłodze, a jego prywatny cyklon delikatnie rozwiał 

się. 

- A może to dopiero początek? – zastanawiał się nindża. 

- Spokojnie. Nie będzie żadnej inwazji. Czarnoksiężnik zlikwidował gnuśnego 

boga na moje plecenie – uspakajał ich Fujin. 

- Czy to oznacza, że mamy o nic nie pytać? Po tym wszystkim mamy chyba 

prawo wiedzieć, co się tak naprawdę stało? – zdziwiła się Sonya. 

- Tak, oczywiście. Ale to delikatne sprawy. Wiecie, co mam na myśli: 

polityka… ciężka polityka – odpowiedział bóg wiatru. 

Cage podszedł o jeden krok do niego, po czym zadał pytanie: 

- W takim razie powiedz chociaż, czy Reiko na pewno nie zagraża już Ziemi? 

- Po pierwsze jestem wam winien przeprosiny, że wyszedłem wtedy z 

Amfiteatru Blazea – westchnął Fujin. 

- Jednak jak się wkrótce okazało, miałeś rację – skomentowała porucznik. 

- Wolałbym się pomylić – kontynuował Fujin. – Nie byłem też do końca z wami 

szczery co do Shao-Khana, ponieważ on jednak chyba ciągle żyje. Ludzie wierzą, że 

Quan-Chi go zabił, ale trupem padł raczej tylko jego sobowtór, który miał za zadanie 

zdezorientować wrogów imperatora. Ludzie wierzą w to, w co wierzyć chcą. 

Właściwy imperator chyba wcześniej zbiegł, a teraz ukrywa się gdzieś i to tylko 

kwestia czasu zanim powróci. Natomiast co do Reiko: jest to sterowany imperator i 

bez poparcia Shinnoka on nie zdoła się utrzymać na tronie. Politycznie on już jest 

martwy. Nie ma więc większego sensu z nim walczyć. Na pewno po swoim powrocie 

to sam Shao-Khan rozprawi się z nim za zagarnięcie tronu. Niech oni się spokojnie 

powyrzynają nawzajem, a my tylko sobie po nich posprzątamy. Póki co Ziemia jest 

bezpieczna. 

- A co z Raidenem? – spytała kobieta. – W międzyczasie spotkaliśmy się z 

nim. 

- Spotkaliście go? – zmieszał się Fujin. – Posłuchajcie, nawet bogowie mają 

słabsze momenty. Raiden był protektorem Ziemi od tysięcy lat, lecz ostatnio nie był w 

dobrej kondycji psychicznej. Nie wiem, co Raiden wam naopowiadał, lecz jeżeli coś 

przykrego, podzielcie to proszę przynajmniej przez dziesięć – zapewniał nowy 

protektor. – Raiden teraz jest jednym ze Starszych Bogów, więc tak czy inaczej nam 

już nie pomoże. Musimy sobie jakoś radzić bez niego. 
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Gdy tak trwała rozmowa podsumowująca ostatnią edycję turnieju, nagle do 

hali wdarł się ziemski oddział elitarnych komandosów, którzy szybko rozeznali się w 

sytuacji i zabezpieczyli teren. Komandosi nie mieli zamiaru atakować żadnej z 

zastanych osób. 

- Co tu tak cuchnie nie umytym przyrodzeniem łosia?! – skrzywił się ubrany w 

mundur ciemnoskóry wojskowy, który wojskowym truchtem podbiegł do nich. 

Był to wysoki i nadzwyczaj muskularny mężczyzna rangą majora. Od razu 

zasalutował przed porucznik Sonyą Blade. 

- Spocznijcie majorze Jax! Ten zapach towarzyszył pewnemu szalonemu 

potworowi imieniem Goro, ale bóg Fujin solidnie go pogonił – odpowiedziała kobieta. 

– To moi ludzie z Sił Specjalnych – kobieta od razu wyjaśniła. 

- Na szczęście nasze czujne radary wykryły pojawienie się w tym lokalu 

nielegalnych portali między wymiarowych i zdążyliśmy przybyć, zanim zrobił się z 

tego naprawdę wielki szum – wyjaśnił Jax. 

- W Rubieży widziałam Kenshiego, ale nie udało mi się z nim nawiązać 

kontaktu. I teraz znowu nie wiemy czy żyje – porucznik złożyła wstępny raport z 

przebiegu swojej nierozstrzygniętej misji ratunkowej. 

Johnny przerwał, zwracając im uwagę na pewne szczegóły podczas ataku 

shokanina: 

- Ktoś zrobił mi tutaj zdjęcie, więc myślę, że wiele osób mogło także 

sfotografować Goro. 

- O nic się martw! – uśmiechnął się ciemnoskóry osiłek i poklepał aktora po 

ramieniu tak mocno, że aż Johnny o mało się nie przewrócił. – Wszystkim się 

zajmiemy. W najgorszym wypadku znów prasa cię obsmaruje. Chyba przywykłeś? 

- Do tego nie sposób przywyknąć. Ale ja wcale nie to miałem na myśli – 

wzbraniał się Cage. – Aczkolwiek byłbym wdzięczny, gdyby Siły Specjalne nie 

pozwoliły przedostać się do prasy niekorzystnym dla mnie zdjęciom. 

- Oczywiście, że tak! Załatwione! Ale – Jax podstępnie spojrzał na niego spod 

oka i przymarszczył podejrzanie czoło – jak dasz mi swój autograf! Skoro cię już 

poznałem, muszę go mieć! Filmowe sceny walk z twoim udziałem są zdumiewające! 

Jestem twoim największym fanem Johnny! 

- Zgoda – odpowiedział aktor. 

Jeszcze tego samego wieczoru major Jax wraz z porucznik Sonyą Blade 

powrócili do tajnej bazy Sił Specjalnych, która właściwie była ich domem. Z kolei 
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aktor Johnny Cage wynajął najlepszy apartament w najbliższym luksusowym hotelu. 

Natomiast bóg wiatru Fujin oraz lodowy nindża Sub-Zero udali się portalem do 

wymiaru Rubieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

21. Imperator, część VII 

 

Shao urwał w tym momencie. Zupełnie zamilkł i przestał wykonywać 

jakiekolwiek ruchy. Tylko sztywno patrzył się na Kurtisa. Trwało to być może minutę, 

lecz Stryker odnosił wrażenie, że każda sekunda robi się kilkaset razy dłuższa niż 

poprzednia. Kropla potu spłynęła Strykerowi po skroni, oderwała się od twarzy, lecz 

zanim upadła na podłogę… Stryker zerwał się na równe nogi niczym z gorącego 

węgla. 

Sięgnął po plastikowy mebel na którym siedział i z całych sił cisnął nim o 

ścianę – krzesło odbiło się od niej a potem od podłogi, za każdym razem miękko i 

elastycznie, toteż nie uległo nawet w najmniejszym stopniu uszkodzeniu. Stryker miał 

nadzieję, że wraz z roztrzaskaniem się przedmiotu rozpierzchną się wielkie emocje, 

które przez chwilę w nim zawrzały. W tej jednak sytuacji nie mogło być o tym mowy. 

- Masz mnie za debila?! – wrzasnął Stryker na więźnia. 

Kurtis jeszcze chwilę ciężko dyszał, ale nie udało mu się odparować z siebie 

złości. 

- I to ma być wszystko?! To kpina! – dalej krzyczy Stryker. – To nie mogło się 

tak po prostu zakończyć! Błagam, nie zostawiaj mnie tak! – Kurtis mówił nad wyraz 

głośno, zaciskając pięści ze wszem ogarniającej go wściekłości. – Powiedz, co 

wydarzyło się później! Co z Raidenem?! Co z Sonyą i Johnnym?! Przecież ja dobrze 

wiem, że coś się pomiędzy nimi iskrzy! 

Imperator uśmiechnął się jakby właśnie skonsumował wyborny posiłek. Długo i 

z zadowoleniem obserwował rozmówcę i wreszcie odpowiedział: 

- Starsi Bogowie to emocjonalni impotenci. Jestem absolutnie pewien, że 

nigdy nic mi nie zrobią, choćby nie wiem co. Być może gdyby zaczęli wyraźnie 

likwidować najpotężniejsze postacie z Rubieży, wówczas faktycznie przeląkłbym się 

ich. Gdyby w krótkich odstępach czasu zlikwidowano kilku najpotężniejszych 

możnych czy magów z Rubieży i byłoby wiadomo, że to sprawka Starszych Bogów, 

wówczas nie potrafiłbym opanować narastania we mnie paraliżującego lęku przed 

ich potęgą. Wielki strach ogłupiłby mnie i prawdopodobnie chodziłbym tutaj po celi w 

kółko, nie przestając myśleć o ich sile. Nie spałbym, nie jadłbym, tylko cały czas bym 

się ich bał. Ale dopóki to nie nastąpi, mogę dowolnie bluźnić wobec nich i jestem 

absolutnie przekonany swojej bezkarności. 

- A co z… – zaczął Stryker. 
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Kurtisowi przewał cichy świst rozsuwanych drzwi pancernych, oddzielających 

ich od pozostałej części ośrodka. 

Nagle wbiegł do pomieszczenia naczelnik więzienia, wyraźnie przerażony i 

który nie mógł złapać tchu z przejęcia. Ponadto w międzyczasie koszula wyślizgnęła 

mu się ze spodni, odsłaniając jego brzuszysko i tak zwane oponki tłuszczowe, które 

wyglądały jakby naczelnik miał zaimplantowane pod skórą dmuchane kółko 

ratunkowe. 

- Są tutaj! Siły Specjalne są tutaj i chyba wszystko już wiedzą! – zawołał. 

- To chyba dobrze? Niech go aresztują! – zdziwił się Kurtis. 

- Mają żółtego cyborga! – wykrzyknął naczelnik, a na czubku nosa zawisł mu 

biały wilgotny śpik. 

- Cyborga? – Kurtis zdziwił się jeszcze raz. 

- Zamilcz śmiertelniku! – przerwał Strykerowi naczelnik. – Żółty cyborg Cyrax 

jest im całkowicie posłuszny! – relacjonował niewysoki mężczyzna z nadwagą, nadal 

walcząc z zadyszką. 

Naczelnik cały mundur miał doszczętnie przepocony i śmierdział. Shao-Khan 

zupełnie spokojnie odpowiedział: 

- Widocznie musieli schwytać Cyraxa i przeprogramować go na swój użytek. 

- Pewnie tak – zgodził się z nim naczelnik więzienia. – W ogóle to ani są 

doskonale przygotowani: mają dogłębnie przestudiowane plany ośrodka, chociaż są 

one utajnione, a Jax wyposażył swoje ręce w jakiś mechanizm zwiększający siłę 

mięśni. 

- Ciebie nie rozpoznali? – spytał imperator. 

- Nie. Na szczęście jeszcze nie – odpowiedział naczelnik. 

- Idź więc i zwódź ich jak długo możesz, a w ostateczności odetnij im drogę do 

mojej celi. Staraj się pochopnie z nimi nie walczyć – więzień polecił naczelnikowi. – 

Ja muszę pozwolić się do końca przesłuchać. 

Kurtis beztrosko wzruszył ramionami. 

- I co? Ja teraz mam się pewnie straszliwie przerazić? – krótko spytał. – Nic 

mnie nie obchodzi, co się tutaj dzieje. Interesują mnie tylko twoje wspomnienia. 

Naczelnik wyszedł, zamykając za sobą drzwi. 

- Maje wspomnienia? – zastanowił się imperator. – Lepiej bardzo grzecznie 

usiądź z powrotem na swoim miejscu, ponieważ to bardzo długa historia: 
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22. Prawda zakłamana, złota prawda 

 

 Utkwił mi w pamięci pewien zapach, który niby wilgoć ciągnął się i wił w 

nozdrzach. Miałem wówczas dwadzieścia lat. Reiko był ode mnie nieco starszy. Był 

to zapach zatęchłej piwnicy i sam nie wiem czy wypełniał mnie strach, czy euforia. W 

pomieszczeniu piwnicznym znajdował się oddział uzbrojonych w krótkie miecze oraz 

niewielkie tarcze mężczyzn, do którego my także należeliśmy. Siedzieliśmy na 

kamiennych ławach wzdłuż ścian. Reiko był na tyle wysoki, że nawet siedząc nie 

mógł wyprostować karku pod niskimi sklepieniami. Wydarzyło się to w Edenii około 

dziesięć tysięcy lat temu. 

Nagle, przez małe wyjście na zewnątrz, medycy wnieśli zakrwawionego 

młodego mężczyznę, który był nieprzytomny. Krew z jego poszarpanych pleców 

ściekała na posypaną piaskiem podłogę. Potem w poprzek pomieszczenia 

przykuśtykał mężczyzna, który miał wbitą strzałę w udo, a następnie wniesiono 

mężczyznę po trepanacji czaszki. Człowiek, który jako następny mignął, miał 

odgryzioną rękę. Wszyscy oni zmierzali do pomieszczenia medycznego, które było 

ulokowane dalej. 

Ciągle brzęczały tłuste muchy. 

 - Tylko nie muchy! – narzekał Reiko. – Nienawidzę much! Są wstrętne! 

Przywodzą mi na myśl ludzkie ścierwo! 

 Jeszcze mnóstwo okaleczonych, półżywych, bądź martwych ludzi 

zobaczyliśmy, ale w końcu litościwie rozkazano: 

 - Następne pięć tuzinów wychodzić! 

 Natychmiast poderwaliśmy się niczym kaczki do lotu które dostrzegły 

brodzącego lisa i nie dbając o szyk, wybiegliśmy na zewnątrz. Nasze zadanie niby 

było bardzo proste: zdobyć zamek ze złota, lecz fortyfikacje zamku były znacznie 

więcej niż przerażające – po prostu straszne. 

Od zamku dzieliła nas fosa. 

 - Chodźmy na most! – zaproponowałem do mojego przyjaciela Reiko, 

wskazując kierunek mieczem. 

 - Nie! – powstrzymał mnie. 

 Reiko tylko to krzyknął, a w tej samej chwili obok jednego z chybotliwych 

mostów wyłoniła się wielka trójkątna głowa ogromnego żółwia wodnego. Łeb porwał 

jednego ze stłoczonych tam ludzi i posiatkował. Równocześnie wielu ludzi powpadało 
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do wody, a głośne pluski oraz szamotanina od razu sprowokowały inne żółwie do 

ataku, które na dnie czyhały spokojnie na okazję. 

Ogromny żółw wgramolił się na most z drewnianych belek. Jego kolczasty 

karapaks mierzył około dwóch metrów długości, ale niezwykle długa szyja zwierzęcia 

drugie tyle. Chcąc ją schować, żółw wyginał ją w poziomie niczym swój tułów żmija 

pełzająca po rozgrzanej pustyni. Żółw straszliwie syknął i szybko prostując swoją 

szyję pochwycił jakiegoś człowieka i przyciągnął go do siebie. Przytrzymawszy 

zdobycz pazurzastą łapą, rozerwał go na strzępy i pożarł. 

- Skorzystajmy więc z gondoli – obserwując to, zgodziłem się z przyjacielem. 

Jedna z gondoli podpłynęła nieopodal nas – wąska, smukła, ale stabilna o 

ozdobionym rzeźbą dziobie. Szybko wskoczyliśmy do niej, a przewoźnik nawrócił 

gondolą i ruszyliśmy na przeciwległy brzeg. Przeprawa trwała chwilę, więc można 

było dowoli nasłuchać się odgłosów bitwy-oblężenia. 

Już prawie gondola dobiła do przeciwległego brzegu, kiedy twarz gondoliera 

opanował lęk, a to dlatego, ponieważ pod powierzchnią wody pojawił się owalny cień 

opancerzonego drapieżnika, szybko przemieszczającego się po dnie w naszym 

kierunku. 

- A ty?! Czemu ty nie wysiadasz?! Szybko! – zdezorientowany spytałem 

gondoliera, kiedy ja i Reiko bezpiecznie wysiedliśmy z gondoli na brzeg. 

- My nie mamy prawa opuszczać gondoli – spokojnie odpowiedział 

przewoźnik, opuszczając wzrok. 

Drapieżny żółw wynurzył tylko łeb i w mgnieniu oka rozwarł szeroko swoje 

twarde i ostre niczym brzegi potłuczonego szkła szczęki. Celowo wcześniej 

głodzony, zaatakował i naraz długoszyje zwierzę rozprawiło się z małą gondolą oraz 

przewoźnikiem. 

Kości brukowe po tej stronie fosy były pozłacane, tak samo jak warowny 

zamek wyłożony był w całości złotymi płytami. Nie oszczędzano na niczym. Z lewej i  

prawej strony umieszczono schody, prowadzące na wyższy poziom – na podniesiony 

taras. Stały tam trzy machiny oblężnicze, ale tylko jedna z nich przylegała do murów. 

Pozostałych nie udało się jak dotąd przepchnąć, a przeszkadzały w tym uwiązane do 

nich wielkie trzygłowe hieny. 

Ktoś właśnie dobył długą dzidę – rozpędził się z nią krzycząc i po chwili 

rozłupał środkową głowę jednej z hien. Oręż utknął w czaszce, trysnęła krew, a 

cętkowany drapieżnik zaskowytał żałośnie niczym łaciaty kundel. 
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Za moment jednak zwierzę obróciło się i w ten sposób przyciągnęło 

napastnika do siebie. Ten uderzył o drewniane belki machiny oblężniczej. Po chwili 

hiena rzuciła się na odważnego nieszczęśnika i zagryzła go – dwiema pozostałymi 

przy żuciu – kudłatymi głowami. I już hiena zawyła tryumfalnie, gdy nieoczekiwanie 

obroża zsunęła się jej z martwego łba, co uwolniło zwierzę z łańcucha. 

Zorientowawszy się w tym, hiena przestała wyć, a zawarczał, zachichotała się i 

rzuciła się na osoby dotąd pozostające poza jej zasięgiem. 

Nie czekając aż hiena zwróci akurat na nas uwagę, wbiegliśmy z Reiko do 

machiny oblężniczej która już stała przy murach zamku. Po drabinach wspięliśmy się 

wyżej, a obrońcy zamku usiłowali nas polać z góry wrzącym roztopionym złotem z 

kotłów. Na ciałach tych, co nie mieli dość szczęścia, złoto szybko stygło, czyniąc z 

nich idealne posągi. 

Następny poziom był bardzo wąski i zdradliwy, niczym górska ścieżka, ale 

widać było już szczyt murów. 

- To wszystko na nic! Musimy skorzystać z którejś z katapult! – stwierdził 

Reiko. 

 Katapulty znajdowały się na oddzielonych – jakby zawieszonych w powietrzu – 

wyspach, wspartych na wysokich kolumnach. Rzecz jednak na tym, że do każdej z 

nich można było przejść tylko po pokonaniu jakiejś przeszkody. Do pierwszej 

prowadziły chybotliwe wąskie pale. Do drugiej można się było się dostać tylko na 

małej platformie, przymocowanej do wahadła. Trzecia połączona była z brzegiem 

tylko napiętą liną. Do kolejnej można było się przedostać wyłącznie po grzbietach 

wypełnionych lotnym gazem balonów, które były bardzo niestabilnie. 

 - Dobrze. Ale chodźmy na pale – zgodziłem się z Reiko, równocześnie 

stawiając mu pewne warunki. 

 - Nie! One są od nas za daleko i zginiemy, zanim się do nich przedrzemy – 

wytłumaczył wysoki mężczyzna. – Zresztą pale są dla mnie zbyt proste! Wiesz 

dobrze, że ja jestem najlepszy w chodzeniu po palach! To żadna zabawa! 

 - Tylko nie lina! – wykrzyknąłem. 

 - No cóż… właśnie tak! Przedostańmy się tylko do katapulty… a potem mam 

plan! – Reiko namawiał mnie tak bardzo, że aż otworzył szeroko powieki z przejęcia. 

 Podczas przejścia po naprężonej linie widać było zmaganie na niższych 

poziomach, które same w sobie były jeszcze bardziej niebezpieczne od tej 

czynności. 
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 - Zostaw to! – powiedział stanowczo Reiko, widząc że sięgam po 

zgromadzone obok katapulty kule. – Przecież mówiłem ci, że mam plan! 

 - Jaki plan?! A co tu teraz planować?! Atakujemy mury i tyle! – parsknąłem 

śmiechem niezrozumienia. 

 - Wymyśliłem, że… – rozpoczął Reiko. 

 - O nie! Tylko nie to! Nie zgadzam się! Sam to zrób! – przerwałem mu, cofając 

się o kilka kroków na samą krawędź platformy. 

 - Ale ja jestem za ciężki – wymawiał się Reiko. – Ty się do tego lepiej 

nadajesz. 

 - Reiko! To szaleństwo! – odpowiedziałem. 

 - Ale nikt tutaj nie jest po to, aby przeżyć. Tutaj nie to jest najważniejsze – 

wyjaśnił Reiko. – Spójrz na walczących poniżej nas: giną niczym źdźbła suchej trawy 

podczas stepowego pożaru. Ty możesz ich uratować. Ich życie zależy od twojej 

odwagi. Im dłużej się sprzeczamy, tym więcej ludzi ginie – szybko podliczył Reiko. – 

Ile ofiar musi jeszcze być, zanim zaryzykujesz? 

 Wziąłem głęboki oddech aby dodać sobie dowagi. 

 - Dobrze Reiko – ugiąłem się pod potęgą jego argumentów. – Ale robię to 

tylko dlatego, że ci ufam. 

Wspiąłem się na katapultę, siadając wygodne na jej łyżce. Musiałem na niej 

wyglądać idiotycznie. Reiko nastawił odpowiednio wszelkie parametry urządzenia, 

celując – obrócił nim na specjalnym kole i wybrał odpowiedni kąt. 

 - Jeżeli dziś przeżyjemy, już zawsze będziemy przyjaciółmi, chociażby 

pisanym nam było żyć wiecznie i niczym dziesięć dni, minie dziesięć mileniów! – 

przyrzekł Reiko i zwolnił naprężoną linę katapulty. 

 - Tak będzie! – ja też przyrzekłem, już wznosząc się w powietrze. 

 Wystrzelony przez moment zakosztowałem niemal ptasiego lotu, chociaż o 

mało nie przypłaciłem tego życiem, zaledwie o kilka centymetrów mijając hurdycje na 

szczycie murów. Przypadkowo uderzyłem w dwóch gargulców, broniących złotego 

zamku – pierwszy z nich cały wpadł do kotła z wrzącym złotem, a drugiego strąciłem 

z murów. Tymczasem okazało się, że Reiko wycelował katapultą bezbłędnie, 

ponieważ upadłem na samym środku dziedzińca zamkowego. 

Okazało się również, że znajdowała się tam potężna wajcha, którą 

natychmiast przekręciłem na drugą stronę. A wówczas ogromne wewnętrzne 

mechanizmy: zazgrzytały, zaskrzypiały ciężko oraz zarechotały i które po chwili 
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majestatycznie otworzyły szeroko olbrzymią bramę. Prowadzący oblężenie wbiegli 

szarżą do środka, dławiąc się we własnych okrzykach wyrażających radość. 

Gargulce masowo zaczęły się poddawać. 

Euforia trwała, a wtedy ostatni odcinek murów zamkowych został poziomo 

opuszczony w dół – wciągnięty pod powierzchnię dziedzińca. Wszystko po to, aby 

publiczność mogła bez przeszkód obserwować dalsze zmagania. 

Trwała względna cisza, kiedy niespodziewanie rozległ się przeraźliwy pisk, 

przez co widzowie skulili się w przypływie powszechnej paniki. 

Oblężenie odbywało się na scenie najokazalszego z amfiteatrów krainy Edenii, 

a złoty zamek był zaledwie dekoracją, wzniesioną na potrzeby przedstawienia. 

Naprzeciw drogocennej konstrukcji pięły się trybuny niczym wachlarz albo ogon 

pawia, a wszystkie sektory pokrywał komplet widowni niczym skomplikowane wzory 

na nastroszonych piórach. Pośrodku widowni znajdowała się lodżia, gdzie zasiadał 

na honorowym miejscu król Edenii wraz ze swoją piękną i oddaną małżonką Sindel. 

Oboje byli nieśmiertelni i mieli już za sobą setki lat życia i panowania, chociaż nie 

było tego po ich ciałach widać. 

Nagle tłum huknął wrzaskiem: 

- Elf! 

 - Elf! – wołał tłum. 

Król rozejrzał się dookoła, a obróciwszy się za siebie ruchem ręki zaprosił 

wywołanego przez ludzi legendarnego gladiatora do podjęcia działań. Zresztą w 

ostatniej chwili, no bo Sindel już się z lekka nudziła. 

- Elf Hotaru! – ludność ponaglała swojego ulubieńca. 

Wtedy kolejny długi pisk został ciśnięty sponad trybun aż cała widownia 

zamilkła ze strachu. Wydał go ze swojej silnej gardzieli ogromny gryf, siedzący na 

jednej z wielkich kul zdobiących ostatnią kondygnację amfiteatru. 

Z przodu gryf miał ciało ptaka drapieżnego, a z tyłu ciało drapieżnego kota. 

Posiadał olbrzymie skrzydła oraz cztery kończyny. 

W okrągłych żywo żółtych tęczówkach i wielkich źrenicach zwierzęcia pojawił 

się odblask słoneczny, który oślepił widownię. Gryf miał solidny krótki dziób z 

wyrazistymi nozdrzami. Wokół oczu miał pióra, a na czubku głowy nastroszony 

wspaniały pióropusz niczym zwieńczenie hełmu ważnego generała. Opierzony 

fragment grzbietu miał mocno ciemny, podobnie jak pierzaste i szponiaste przednie 
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łapy. Po chwili gryf rozpostarł gigantyczne skrzydła nakrapiane białymi cętkami 

niczym noc gwiazdami. 

Kocia tylna część wielkiego ciała gryfa nie mieściła się już na kuli i zwierzę 

kocimi łapami stało poza nią, na gzymsie. Futro było krótkie, aksamitne i rytmiczne 

nakrapiane cętkami niby jedwab spryskany atramentem. Zwierzę wymachiwało 

długim kocim ogonem. 

Była to samica gryfa. Samce tej odmiany gryfów były jeszcze większe i 

jeszcze silniejsze, ale też znacznie bardziej agresywne, porywiste, zwłaszcza w 

okresie godów i nie pozwalały się oswoić. Powiadano więc, że latały własnymi 

ścieżkami. 

- Hotaru! Elf Hotaru! – niecierpliwiła się publiczność o podjęcie przez niego 

natychmiastowych działań. 

W odpowiedzi, dosiadający gryficy gladiator szarpnął za jej pierzastą grzywę i 

dźgnął jej ciało ostrogami, nakazując jej wzbić się w powietrze. Wówczas zwierzę raz 

jeszcze potężnie rozpostarło okazałe skrzydła, napięło muskulaturę i odbiło się od 

amfiteatru. 

Cień podniebnego rumaka padł na trybuny i tłusto wysmarował je. Cień gryfa 

był dominujący niczym zaćmienie słońca. Publiczność zupełnie zamilkła ze strachu, a 

gryf krążył nisko nad obiektem i szybując prężył długie sztywne lotki skrzydeł. 

Schodził bardzo nisko, ale nikt nie zdecydował się go dotknąć. 

Równocześnie na dziedzińcu złotego zamku otworzono dziesięć złotych 

skrzyń, z których wyfrunęły olbrzymie ptaki. Król Edenii wskazał na nie ze swojej 

lodżii, nakazując gladiatorowi atak. Gryf pisnął więc agresywnie, zatoczył koło i ruszył 

w kierunku – odsłoniętego dzięki schowaniu murów – dziedzińca. 

Elf Hotaru miał na sobie rycerską zbroję z dwiema chorągwiami na plecach. W 

ręce trzymał długi lancet. 

Gryfica wzniosła się wysoko, po czym zanurkowała w powietrzu, atakując 

jednego z ptaków – przysiadając na nim ciężko niby indyk na grzędzie. Ptak miał się 

do niej tak jak gołąb do orła, szponami więc gryfica przytrzymała go sobie sprytnie, a 

wysuniętymi pazurami tylnych łap w jednej chwili śmiertelnie podrapał swoją 

zdobycz. 

Kolejnego ptaka, który swoim długim i ostrym niczym szydło dziobem 

zaatakował wielkiego drapieżnika, Hotaru osobiście przebił lancetem. 
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Gryf nawrócił, wzbił się jeszcze wyżej i ponownie zanurkował szarżą, samymi 

tylko rozpostartymi skrzydłami taranując i doszczętnie gruchocząc z olbrzymim 

impetem trzy następne ptaki. 

Niespodziewanie nawracając, gryf znienacka zatrzymał się na szóstym z 

ptaków, którego pół ptak-pół kot pochwycił, od razu odgryzł mu dziób i naraz pożarł 

jego łeb. I dalej, zawieszony w powietrzu, doskonale wytresowany gigant obrócił się 

niemalże w miejscu – współpracując ze swoim jeźdźcem intuicyjnie – dzięki czemu 

gladiator przeciął kolejne ptaszysko na dwie osobne części. 

Na ten widok jeden z dwóch pozostałych przy życiu ptaków powrócił na 

dziedziniec i instynktownie schował się z powrotem do swojej klatki. Siedział tam 

cicho sza. 

Gryfica i gladiator rutynowo rozprawili się z pozostającym w locie ptakiem, po 

czym wylądowali na skrzyni ostatniego. Hotaru zeskoczył ze skrzydlatego rumaka, 

spokojnie wszedł do klatki i zarżnął skulone w ciemnym kącie zwierzę. 

Po wszystkim publiczność odznaczyła elfa gromkimi oklaskami. Elf stanął więc 

naprzeciw niej, a gryfica utrzymywała pionowo w powietrzu swoje wielkie cielsko, 

tworząc doskonałą iluzję iż olbrzym potulnie przysiadł na lewej ręce gladiatora. 

Po jakimś czasie gryf pochwycił lancet gladiatora swoimi tylnymi łapami – 

rumak latał tak tuż nad widownią z uwieszonym pod sobą jeźdźcem. Tłum piał z 

zachwytu. Hotaru i zwierzę zrobili kilka okrążeń, po czym powrócili do zamku, gdzie 

gryf opuścił elfa na dziedziniec. 

Gladiator podszedł przed wrota cytadeli na dziedzińcu – był to ostatni bastion 

złotego zamku. Gryfica powróciła na miejsce gdzie wcześniej oczekiwała swojego 

występu. Na przemian pomrukiwała i świergotała z wysiłku. 

- Wychodź! Ty tchórzu! – krzyknął szyderczo elf, ale był na wpół zwrócony w 

kierunku tłumu, aby ludzie lepiej słyszeli jego słowa. – Wyzywam cię na pojedynek! – 

teatralnie obrażał ostatniego obrońcę zamku, znajdującego się w środku cytadeli. – 

Jestem wielki Hotaru, elf-gladiator! 

Długo trwała cisza, gdy nagle wrota tak po prostu wyleciały w powietrze, 

wibrując w kierunku Hotaru jak wyziewy z erupcji wulkanu – oto odpowiedź jaką 

uzyskał elf. 

- Tak! – powtórzył przyjęcie wyzwania niezwykle wysoko głos, wydobywający 

się z zacienionego wnętrza cytadeli. 
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Na odartych framugach została zaciśnięta wielka trójpalczasta dłoń, 

skąpanego w ciemnościach cytadeli gladiatora, obrońcy zamku. Potem po drugiej 

stronie wyłoniła się jego druga dłoń. Jakiś czas słychać było tylko głośny oddech 

obrońcy zamku, kiedy nieoczekiwanie obrońca… wysunął z cienia trzecią swoją dłoń 

i od razu jeszcze czwartą. 

Naraz na dziedziniec wyszedł niemal trzymetrowy czteroręki pół człowiek-pół 

smok, przedstawiciel rasy nazywanej shokan. Ale Hotaru stał niewzruszony. 

Skóra obrońcy złotego zamku była zrogowaciała niczym skóra nosorożca, lecz 

na plecach pokryta futrem w ciemne pręgi jak u tygrysa. Shokanin dumnie 

przemaszerował przed siebie, po czym rozłożył szeroko obie pary swoich ramion w 

geście dominacji i zadudnił nimi w swój potężny tors – tak jak goryl, tak jak w cztery 

potężne bębny. Widzowie otworzyli usta z podziwu. 

Obaj gladiatorzy stanęli naprzeciw siebie i bezczynnie zaczekali aż pomiędzy 

nich wejdzie kolejna postać – sędzia. W tym czasie okrążyli ich pozostali gladiatorzy. 

Sędzia chciał coś powiedzieć, lecz Hotaru niespodziewanie przerwa mu i podszedł 

do mnie, wypatrzywszy moją osobę w tłumie pozostałych nic nie znaczących 

gladiatorów. 

- Bystre, brawurowe posunięcie młody człowieku. Nie wiem, czy jesteś tego 

świadom, ale ocaliłeś wielu towarzyszy – powiedział, ściągając sobie z głowy 

zdobiony z rozmachem hełm i podając go mnie. – Weź to. Odbiorę to po pojedynku. 

Hotaru posiadał szpiczaste elfie uszy, ale oprócz tego miał na twarzy liczne 

zabliźnione obrażenia od pojedynków oraz grubą skórę od ciągłych morderczych 

treningów. 

- To dzięki Reiko! – odpowiedziałem i wskazałem na przyjaciela stojącego 

obok mnie. 

- Nigdy tak nie mów! – chociaż już odchodził, elf zawrócił aby to powiedzieć. – 

Cała grupa pracuje na lidera a wielki talent to rzadkość. Zawsze tak jest – w jednej 

chwili bardzo się zirytował i stanowczo pogroził mi zakutym w zbroję palcem. 

Uspokoił się i udał się w kierunku czterorękiego olbrzyma. Obaj wielcy 

gladiatorzy ponownie stanęli naprzeciw siebie. 

- Edenianie! – krzyknął sędzia, który odgradzał przeciwników od siebie. – Złoty 

zamek nie został jeszcze zdobyty i nie będzie tak, dopóki nie załka o litość jego wielki 

regent Kintaro! – sędzia oznajmił i wskazał kijem na czterorękiego pół człowieka-pół 

smoka. – A wasz łaskawy król – kontynuował sędzia, wskazując teraz na lodżię 
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królewską – postanowił wysłuchać waszych próśb i sprowadził do tego celu: 

niepokonanego na arenie nigdy legendarnego elfa-gladiatora rodem z krainy Chaosu 

Hotaru! Podziękujcie królowi Edenii i pięknej królowej Sindel! 

Amfiteatr wypełniły oklaski i okrzyki podziękowania dla pary królewskiej. 

Sędzia odczekał chwilę, po czym ponownie wskazał kijem na czterorękiego. 

Wówczas Kintaro rozprostował szeroko swoje cztery ramiona niczym pająk na sieci 

odnóża, a potem kilkakrotnie uderzył się w tors – tak jak ten goryl, tak jak w te cztery 

bębny. Kiedy sędzia wskazał na Hotaru, ten uniósł wysoko lancet i obrócił się 

dookoła, aż dwie wysokie chorągwie, które miał przymocowane do pokrytej 

płaskorzeźbami zbroi, nabrały wiatru i zatrzepotały. 

- Pojedynek czas rozpocząć! – stwierdził sędzia i machnął obszernie kijem. 

Sędzia wycofał się na bok, a na szczycie cytadeli zamkowej pojawili się 

trębacze, którzy krótko zaakcentowali ten fakt. Pozostali gladiatorzy zaczęli 

rytmicznie uderzać w tarcze mieczami, dopingując elfa. 

Obaj ulubieńcy tłumu nie zwlekali. Pierwszy do ataku ruszył Kitaro: niczym 

wystrzelony z procy głaz podbiegł, chcąc pochwycić swojego śmiertelnego wroga. 

Hotaru jednak odskoczył, a ciężki shokanin wybiegł mimowolnie daleko przed siebie, 

stracił równowagę i niezdarnie się przewrócił. Hotaru tryumfalnie uniósł ręce, a tłum 

nie ukrywał radości. 

Tymczasem pół człowiek-pół smok zaskakująco szybko się podniósł – 

pomagał sobie w tym wszystkimi swoimi czterem rękami – i niespodziewanie 

podskoczy na wysokość kilkunastu metrów. Po krótkiej chwili niczym kula armatnia 

wylądował tam, gdzie Hotaru stoi… stał ułamek sekundy wcześniej. 

Elf zaatakował Kintaro, lecz ten się cofnął i cisnął elfem boleśnie o twarde 

złote płyty dziedzińca. Gryfica instynktownie pośpieszyła na pomoc swojemu panu: 

wzbiła się w powietrze, zatoczyła szybko koło, zanurkowała i potężnie zaatakowała 

czterorękiego humanoida. 

Ludzie wiwatowali, a pozostali gladiatorzy coraz szybciej uderzali mieczami o 

tarcze tak jak w transie albo w całkowitym amoku. Gryfica zawisła w powietrzu tuż 

nad Kintaro i zaczęła go drapać zarówno pazurami jak i szponami – ten zasłonił się 

przed nią czterema rękami. 

Pan gryfa pozbierał się i lancetem próbował przekłuć odsłonięty brzuch 

swojego przeciwnika, ale jego skóra okazała się nazbyt twarda. Gladiator Hotaru 
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cofnął się więc szybko, wydał z siebie okrzyk i ruszył na Kintaro niczym jeździec z 

kopią, celując ostrze lancetu prosto w serce Kintaro. 

Wbił ostrze: przeciął skórę, mięśnie, prześlizgnął je pomiędzy potężnymi 

żebrami shokanina, kiedy nagle Kintaro – jedną z niżej ulokowanych dłoni – 

pochwycił oręż, natychmiast zatrzymując cięcie. Lancet zatrzymał się w miejscu 

jakby trafiając w ceglany mur, przez co elf momentalnie sam nadział się za ostrze po 

drugiej stronie swojego oręża. 

Trysnęła elfia krew. W tym samy czasie – równolegle – Kintaro górnymi dłońmi 

złapał gryfa za skrzydła – od razu popękały ich lekkie kości – i cisnął nim w 

publiczność. Skrzydlaty rumak padł po chwili na trybuny niczym postrzelony wróbel. 

Pisnął, a gdy roztrzaskał się o kamienne ławy, powstał głuchy odgłos jakby to do 

wody wpadł głaz. Zmiażdżył przy tym wiele osób, ale reszta widowni bawiła się 

wyśmienicie, jak nigdy. 

Shokanin pozbył się tkwiącego w swoim ciele lancetu, albo raczej drzazgi, 

złapał zakrwawionego Hotaru dolnymi dłońmi i podniósł go do góry. Publiczność 

powstała z ław na równe nogi niby nagły pożar, skandując: 

- Kintaro! 

- Czteroręki Kintaro! – wołano. 

Nawet król też powstał, zachwycony pojedynkiem i tylko Sindel siedziała, 

spokojnie popijając wino. Sędzia wskazał na zwycięzcę, ale ten już dawno dudnił 

dłońmi o tors, podkreślając to, kto wygrał. Na ten widok pozostali gladiatorzy zamilkli, 

ponieważ sparaliżowała ich wielka rozpacz. Niemniej ja nie utrzymałem się w szyku i 

podbiegłem do umierającego gladiatora. 

- Wspaniały pojedynek! Dzielnie walczyłeś gladiatorze! – zawołałem, tak jak 

gdyby nic niezwykłego się nie stało. 

Podniosłem go lekko i założyłem mu z powrotem jego przepiękny hełm na 

głowę. 

- Ale ja nie mogę umrzeć! Nic mnie nie obchodzi, co o mnie myśli ten 

zdziczały motłoch! – Hotaru łkał, cały czas wymotując gęstą krwią. 

- Co ty mówisz?! Arena to całe twoje życie! – niedowierzałem mu. 

- Ale ja pochodzę z wymiaru Chaosu! Jestem wdowcem, a teraz zupełnie 

osierocę dwie małe córki! – wyznał. 
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- Nie bój się o ich los. Dzięki pojedynkom zgromadziłeś wielki majątek. 

Zapewni im to godziwy byt – zdezorientowany starałem mu się to wszystko 

przypomnieć. 

- Nie! – elf wtrącił się z przerażeniem. – Ja gardzę tłumem! Nic mnie nie 

obchodzi jego opinia! 

- Oni cię kochają! Ty jesteś dla nich substytutem jakiegoś odważnego boga! – 

zawołałem. 

- Zyski z występów rozdawałem potrzebującym w mojej rodzimej krainie – 

Hotaru powiedział, chociaż dławił się krwią. – W wymiarze Chaosu ciągle jest tyle do 

zrobienia. Ja nic już nie mam. Nigdy nic nie miałem. Wysoko zawsze rozdawałem – 

lamentował, a strach wyciekał z niego aż parzył. 

Zrobiło mi się duszno. 

- Czy ty wiesz, co w krainie Chaosu staje się z biednymi osieroconymi 

elficami? Nie mają za co żyć, więc zostając prostytutkami! – dalej łkał Hotaru, 

oskarżając się. – Byłem głupi, że pomogłem kiedykolwiek komukolwiek! Opuściłem i 

zawiodłem moje własne dzieci! Chciałem pomagać, ale tylko po to, aby poprawić 

sobie samopoczucie! I tak wobec oceanu potrzeb, moja pomoc nie była cięższa od 

kropli! Niczego nie zmieniłem! 

Nagle przerwał mu Kintaro, bezpardonowo drepcząc po nim stopami. 

- Modły człowieku. Nigdy nikomu nie pomagaj. Nie warto – jeszcze ostatkiem 

tlenu w płucach zasłużony gladiator wyszeptał. 

Przegrany Hotaru został przez Kintaro w jednej chwili ostentacyjnie wrzucony 

w paszczę widowni. Jednak przedstawienie jeszcze się nie zakończyło. 

- Ty dotykałeś jego hełmu! – swoim wysokim głosem wrzasnął zwycięzca 

pojedynku… wskazując na mnie. – Ty w ramionach trzymałeś go konającego! Ty 

wysłuchałeś jego ostatniej spowiedzi! – wyliczył mi oraz wskazał na mnie wszystkimi 

czterema rękami jakby chciał mnie udusić. – Teraz pomścij go! Wyzywam cię! – 

Kintaro powiedział krótko i rzucił się na mnie niczym kontrujący bokser. 

Stałem w miejscu zupełnie zdezorientowany, a tymczasem drogę przeciął mu 

sędzia. 

- A więc złoty zamek może jeszcze zostać zdobyty! – sędzia oznajmił, niby to 

do nas ale zwrócony w stronę tłumu. – Specjalnie dla swoich fanów wielki gladiator 

Kintaro daje prowadzącym oblężenie jeszcze jedną szansę! – powiedział i wskazał 

na niego i na mnie. 
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Sędzia dał znak na rozpoczęcie walki, lecz ja nie bardzo wiedziałem co w tej 

sytuacji robić. 

 - Nie zabiję nieuzbrojonego humanoida! Dla shokanina to hańba! Weź od 

kogoś z towarzyszy tarczę i miecz – oznajmił Kintaro. 

 Podszedłem do Reiko i odebrałem od niego tarczę wraz z mieczem. Wszyscy 

pozostali gladiatorzy udawali, że nie rozumieją o co chodzi, ponieważ bali się, że ten 

kto poda mi swój oręż, po mojej porażce zostanie znów wyzwany przez żądnego krwi 

Kintaro. Tylko Reiko się odważył. 

Uzbrojony poczułem przypływ pewności siebie. Ponownie zgromadzeni w 

półokręgu gladiatorzy zaczęli uderzać mieczami o tarcze, przez co moje zmęczenie 

nagle minęło, a widownia okrzykami dodała mi sił. Przez jakiś czas obaj tylko 

obserwowaliśmy się nawzajem i okrążaliśmy się, jednak nie zmniejszając dzielącej 

nas odległości nawet o pół kroku. Przez wrzaski widowni niemal nie mogłem 

oddychać jakbym delikatnie zanurzył się w ciepłej wodzie. 

W końcu jednak ruszyłem na Kintaro: schowany za tarczą biegłem nisko przy 

ziemi niczym snując się przy dnie. Ostry, wręcz jadowity czubek miecza prześlizgną 

się po złotej posadzce tryskając iskrami, a czteroręki tak jak ośmiornica starał się 

mnie zewsząd śmiertelnie otulić. Po chwili przedarłem się pod jego uściskiem i 

rozciąłem mu mocno skórę brzucha. Krew wykipiała, a w rozległej krzywej szramie 

widać było odsłonięte poszarpane mięśnie humanoida. Kintaro krótkim spojrzeniem 

ocenił swoje obrażenia i ukłonił mi się z uznaniem. 

Tymczasem widownia wypuściła z siebie wielką falę mieszaniny entuzjazmu i 

agresji o mało mnie nie przewracając, co doświadczony gladiator zauważył i 

wykorzystał i po prostu podskoczył w miejscu – cała makieta, którą był złoty zamek, 

zachybotała się niebezpiecznie. Cały amfiteatr zapienił się radością oraz zachwytem 

widowni, kąpiąc nas obu. 

Kintaro kopnął mnie z pięty z całych sił i pomimo że zasłoniłem się brzęczącą 

tarczą, odrzuciło mnie oraz ogłuszyło. Olbrzym kontynuował atak: podszedł, 

pochwycił mnie dolnymi dłońmi za nogi, a prawą górną dłonią moją lewą rękę, w 

której miałem tarczę – w ten sposób podniósł mnie z łatwością do góry. 

Szykując się do rozerwania mnie na strzępy, Kintaro sięgał swoją ostatnią 

wolną chwytną kończyną po moją prawą rękę. Wtedy spojrzałem w jego ślepia… 

oczy. Wielki Kintaro ścigał się z uciekającym czasem, ponieważ zdał sobie sprawę, 
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że popełnił błąd, nie blokując najpierw ręki w której trzymam miecz. Tłum krzyczy, 

jednak nie miało to już znaczenia. 

Shokanin chwilowo był całkowicie odsłonięty, więc szybko wcisnąłem mu 

ostrze w oko i chociaż zanurzyłem je płytko, niefachowo, a krew popłynęła powoli, 

Kintaro jęknął. Natychmiast oślepiłem go także na drugie oko, a humanoid wypuści 

mnie i padł przede mną na kolana tak ciężko, że ponownie zamek zadrżał. 

On mi się poddaje. Szybko podbiegł sędzia i spytał mnie ukradkiem: 

 - Jak się nazywasz chłopcze? 

 - Jestem Shao – odpowiedziałem, nadal nie bardzo dowierzając w swoje 

zwycięstwo. 

 - Jak? – niedosłyszał, wśród hałasów dobiegających z widowni. 

 - Shao! – powtórzyłem. 

 Wówczas sędzia dumnie uniósł moją prawą rękę, zaciśniętą na mieczu po 

którym spływa utoczona krew i oznajmił: 

 - Złoty zamek jednak został zdobyty! Dokonał tego gladiator Shao! 

 Wtedy widownia obmyła mnie gromkimi brawami niczym fale suchą plażę. 

 - A jaki los ma spotkać pokonanego Kintaro?! Z jednej strony walczył dzielnie 

ale drugiej zawiódł! Co zadecydujecie Edenianie?! – sędzia zapytał widowni, 

wskazując kijem na niego. 

 Tłum wykrzykiwał różne rzeczy i trzeba przyznać, że zdania były niemal równo 

podzielone, a król, do którego należała decydująca opinia, wahał się. Widząc to, 

królowa Sindel brutalnie odrzuciła kielich z winem, gwałtownie wstała, aby z wielkim 

impetem wysunąć przed siebie odwrócony w dół kciuk. Dla Kintaro oznaczało to 

śmierć. 

 - Więc niech tak będzie! – przytaknął sędzia. – Z woli ludu: pokonany gladiator 

Kintaro ponosi chwalebną śmierć na arenie! 

 To ja, jako jego pogromca, miałem go dobić. Lecz wówczas zupełnie 

niespodziewanie okrzyki ludu stały się zimne jak lód i przytłoczyły mnie jakbym 

zupełnie w nich ugrzązł. Co jakiś czas tłum wypluwał z siebie przedziwną falę, z którą 

moje ciało wpadało w niespotykany rezonans, aż dostałem kilkakrotnie dreszczy. 

Widownia: ryknęła, warknęła, zasyczała, zalewając mnie swoją galaretowatą 

wydzieliną i pozbawioną ładu plątaniną myśli, krępując mnie niczym meduza. Miecz 

zaczął wibrować w mojej dłoni, ale nie byłem w stanie rozluźnić uścisku na rękojeści 

– jakby tłum namaścił mnie swoim jadem. 
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 - Oświeć mnie, co widzisz gladiatorze, ponieważ mnie oślepiłeś – nagle 

poprosił klęcząc przede mną olbrzym. 

 - Co? – spytałem. 

 - Jak wygląda tłum? Czy jest straszny? – spytał, a jego puste bezużyteczne 

oczodoły łzawiły lepką krwią. 

 - Tak. To potwór – opowiedziałem mu o swoich odczuciach. 

 - Słyszę ordynarne… wspaniałe: ryki, charkania i siorbania lecz opowiedz jak 

wygląda jego pysk? Taka jest moja ostatnia wola! – stanowczo zażądał Kintaro. 

 Przyjrzałem się dobrze widowni. Odpowiedziałem: 

 - Tłum wygląda niczym maź. 

 - Bądź moimi oczami – łapczywie ośmielał mnie Kintaro. 

 Kontynuowałem: 

 - Jest go dużo i chociaż tworzy go masa ludności, spoglądam w jego mroczne 

źrenice. 

 - Mów co widzisz. Ja też widzę wraz z tobą – prosił gladiator przed śmiercią. 

 - Publiczność jest niczym nowotwór: gdy jednak komórka zmutuje, inne 

również mutują i zarażają nawet odległe organy, za wszelką cenę pragnąc upodobnić 

do siebie cały organizm – zauważyłem. 

 - Tak! Tak! – ponaglał mnie Kintaro. 

 - Tłum jest wiecznie głodny, chociażby pożar mnóstwo takich jak ty – szybko 

podliczyłem. – Nie oddam mu cię! 

 - Musisz! – zirytował się Kintaro. 

 - Je tego nie chcę – wyznałem. 

 - Tłum tobie rozkazał, ty jego niewolniku! – zdenerwował się Kintaro. 

 - Niech weźmie mnie, zamiast ciebie – chciałem przekupić widownię. 

 - Czy publiczność jest straszna? – spytał Kintaro, zamiast odpowiedzieć. 

 - Tak – przyznałem. 

 - Czy publiczność jest piękna? – spytał czteroręki olbrzym. 

 - Tak! – krzyknąłem bez cienia wątpliwości. 

 - Czy publiczność jest ohydnym potworem? – naciskał na mnie Kintaro. 

 - Tak – odpowiedziałem. 

 - Czy publiczność jest twoim bogiem? 

 - Tak! Oczywiście, że tak! – odpowiedziałem. 
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 - W takim razie spełniaj jej najniedorzeczniejsze zachcianki! – rozkazał Kintaro 

i pomimo swojej ślepoty chwycił mnie clenie za rękę z mieczem. 

 - Zaczekaj! Ja nie chcę być niczym moja własna publiczność! – błagałem, a w 

usta i język paliła mnie sól łez. 

 - Nie przejmuj się. Najgorzej jest zabić i umrzeć po raz pierwszy – cynicznie 

pocieszył mnie Kintaro. 

 Wówczas sam poderżnął sobie gardło moim mieczem i sam nadział się na 

moje ostrze, głęboko w usta. Chciałem wypuścić z dłoni rękojeść miecza… lecz nie 

wypuściłem. Kintaro uśmiechnął się dobrotliwie, po czym padł ciężko martwy, kolejny 

raz wywołując wstrząs na arenie. 

 - Zamknijcie się! – wrzasnąłem z całych sił, ale mowa uszczęśliwionego tłumu 

pochłonęła to zupełnie. 

Cieszyli się również pozostali gladiatorzy, że nikt więcej już tego dnia w 

amfiteatrze nie zginie. Tylko królowa Sindel szeroko oraz ordynarnie ziewnęła ze 

znudzenia. 

 - Interesujący młodzieniec, ten Shao – stwierdziła Sindel do swojego 

małżonka. 

 - Jak zwykle masz rację kochana – przytakną potulnie król. 

 Ponownie sędziujący człowiek pochwycił mnie za rękę, unosząc ją wysoko 

jako że ja zwyciężyłem. Widownia skandowała moje imię, niemal myjąc moje dłonie i 

mydląc mi oczy. Pozostali przy życiu gladiatorzy, na których czele – nieświadomie – 

przez moment stanął Reiko, podnieśli mnie w górę. 

 - Jesteś zwycięzcą Shao! – zawołał Reiko, przepełniony dumą. 

 Ludzi było zbyt dużo niczym plaga szarańczy. Ja ich nie zmieniłem, to oni 

zmienili mnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

23. Imperator, część VIII 

 

Stryker słuchał, przez cały ten czas siedząc spokojnie na swoim miejscu – tym 

razem gdy imperator zamilkł, Kurtis nie pozwolił sobie na słabość. Niebawem, 

niejako nagradzając Kurtisa za cierpliwość, naczelnik więzienny wbiegł do 

pomieszczenia. Naczelnik był wyraźnie przestraszony. 

- Już tu są! Już tu są! Nie mogłem ich zatrzymać! – wołał, pośpiesznie 

wpisując kod na panelu kontrolnym na ścianie, pragnąc jak najszybciej zamknąć 

drzwi za sobą. 

 Drzwi zsuwały się cicho – nie głośniej od zwykłego suwaka w kurtce – kiedy 

po drugiej ich stronie na korytarzu pojawiła się pewna sylwetka. Przeraźliwa postać 

była zakuta w żółty pancerz, oślepiająco połyskujący pod ostrym oświetleniem 

korytarza. 

 - To Cyrax! – wykrzyknął naczelnik, łapiąc się za swoje słabe serce, łopoczące 

tak jakby też tuż przed zawałem. – Szybciej! Szybciej! Zamykajcie się! – denerwował 

się na drzwi. 

 Już niemal przejście zatrzasnęło się i pozostał jeszcze zaledwie wąski 

przesmyk, kiedy w jednej chwili – stojący daleko – żółty cyborg Cyrax celowo sam 

rozczłonkował swoje mechaniczne ciało. Zaskowytał przy tym złowieszczo, 

załoskotał metalicznie i podskoczył do góry, a wtedy: tors i brzuch oderwały się od 

jego bioder na wysokości miednicy, nogi podzieliły się w kolanach i w kostkach, 

członkując się na trzy osobne kawałki każda. 

Ręce od tułowia odczepiły się w stawach barkowych, potem jeszcze podzieliły 

się w łokciach oraz zaciśnięte dłonie swobodnie odskoczyły od reszty. Operację 

zwieńczyło oddzielenie się, zakutej w hełm, głowy robota od jego szyi. 

Cyrax zrobił to celowo – bynajmniej nie eksterminując się w ten sposób i nie 

doznał poprzez podział najmniejszego uszczerbku, ponieważ to maszyna, nie 

człowiek – i kontynuował procedurę, odpalając miniaturowe silniki rakietowe, 

zamontowane na końcu każdego oddzielonego fragmentu swojego sztucznego ciała. 

Pojawił się głośny świst, a wszystkie części składowe szybko wykalibrowały 

położenie, celując w ostatnią lukę pomiędzy pośpiesznie zamykającymi się 

skrzydłami drzwi. Robot w kawałkach natychmiast wystrzelił się w namierzonym 

kierunku. 
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 - Cyrax to bardzo zaawansowana technologia. Jest znacznie bardziej 

dopracowany od Cybersmokea – zauważył naczelnik, zasłaniając twarz aby nie 

patrzeć. 

 Pomiędzy zsuwającymi się pancernymi drzwiami pozostała już tylko wąska 

szczelina, lecz prawa dłoń robota przecisnęła się przez nią bez szwanku, przedramię 

również… ale ramię już nie – zgniotły je drzwi. Twardy pancerz spłaszczył się głośno 

i drażniąco dla uszu, jednak przyblokował tym samym drzwi, przez co pozostała 

niewielka szpara. 

Nie przedostawszy się do środka, cyborg natychmiast rozpoczął procedurę 

ponownego zespalania wszystkich części składowych swojego ciała, jednak za 

drzwiami. Człekokształtny robot wydał z siebie przeraźliwy łoskot, skowyt 

niezadowolenia, lecz niespodziewanie prawa dłoń z powrotem przylgnęła – jeszcze 

w powietrzu – do przedramienia i dopiero jako jeden element obie części upadły na 

podłogę. 

 Nagle stalowa dłoń poruszyła żywo wszystkim palcami, po czym niczym pająk 

ruszyła po podłodze na naczelnika, od razu wspinając się po nim i wkrótce atakując 

jego szyję. Oddzielona ręka robota usiłowała udusić mężczyznę, jednak ten w 

ostatnim momencie odciągnął ją od swojego ciała, a trzymając ją bardzo mocno, 

oddalił ją od swojej twarzy. 

 - O fuj! – zawołał i splunął naczelnik. – Ojoj! Co to jest?! – mówił 

zniesmaczony i pocił się z obrzydzenia. 

Kurtis Stryker przerwał mu, obrażalsko zwracając się do naczelnika: 

 - Możesz już przestać robić z siebie totalnego debila… metamorfie. Od 

samego początku wiedziałem, że to ty. Nie panujesz nad wieloma swoimi 

pokerowymi tikami, które cię zdradzają. Od razu widać, że nie pochodzisz z Ziemi, 

tylko z Rubieży. 

 Na to naczelnik wielce się zdziwił i zabawnie wykrzywił usta, nic z tego 

wszystkiego nie rozumiejąc… ale po chwili nieświadomie pokiwał lekko głową. Potem 

cisnął ręką robota o ścianę tak silno, że zupełnie ją uszkodził, zepsuł – poszły z niej 

iskry, zagrzechotało w niej krótkie spięcie, czy jakieś zwarcie i urządzenie przestało 

działać. 

Następnie naczelnik wyszeptał pod nosem szereg magicznych zaklęć, po 

których w jednej chwili jego ciało uległo całkowitej przemianie: najpierw sporo urósł i 

przestał się garbić, nabrał dobrych proporcji, chociaż znacznie się postarzał, 
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wyprostował się i naprężył, aż jego strój pracownika więziennictwa stał się na niego 

za ciasny. 

Karnacja jego skóry stała się aż nazbyt płowa, pomarszczona, szczególnie na 

dłoniach. Jego palce dłoni oraz stóp przestały niebawem kształtem przypominać 

precelki i już po paru chwilach mężczyzna ledwo mieściły w butach które miał na 

sobie. 

Szczególnej przemianie uległa jego twarz: stała się pociągła, oczy zupełnie 

zmieniły kolor, a także wyrosła mu bardzo długa srebrzysta broda. Brwi zrobiły mu 

się całkiem krzaczaste, siwe, srebrzyste, a łysinkę zastąpiła rozczochrana czupryna 

po ramiona, przypominająca suche siano komicznie szczerbiące się z dziur polnego 

stracha na wróble. 

Tak wyglądał naprawdę. 

 - Jestem czarnoksiężnik-metamorf Shang Tsung. Żyję długo, lecz jeszcze nikt 

nigdy mnie nie zdemaskował. Która wróżba wykazałaby, że ot tak moją passę 

przerwie ziemski młodzian? Jesteś błyskotliwy Kurtisie Strykerze – oznajmił z 

zaciekawieniem i pokłonił się z uznaniem dla spostrzegawczości Strykera. – Nie 

możemy już zwlekać imperatorze – następnie pokłonił się więźniowi. 

 - Zgoda – odpowiedział Shao-Khan. – Ale zazwyczaj lubię kończyć to, co 

rozpocząłem: 
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24. Wietrzny dzień 

 

 Zapewnienia Fujina nie okazały się płonne, ponieważ inwazja z Rubieży w 

ciągu następnych miesięcy nie nastąpiła. Ale po upływie roku bóg wiatru ponownie 

skontaktował się z wybranymi przez siebie wojownikami. Razem z Sub-Zero 

przetransportował się portalem między wymiarowym do siedziby Sił Specjalnych. 

Wprawdzie na obszarze ich ściśle tajnej bazy działały potężne elektroniczne 

zakłócacze połączeń między wymiarowych, nie pozwalające otworzyć w jej pobliżu 

żadnych portali… ale dla Fujina nie stanowiło to problemu. 

 - A jednak mieliście rację – przyznał Fujin. 

Bóg wiatru zaskoczył Sonyę oraz Jacksona Briggsa, nazywanego w skrócie 

Jaxem, w jednym z lotniczych hangarów, znajdujących się na terenie wojskowej 

bazy. 

 Sonya i Jax szykowali się do odlotu na krótką misję militarną w środkowym 

rejonie Afryki, gdzie wykryto pojawienie się nielegalnego portalu między 

wymiarowego. Według ich informacji, od kilku dni grupa młodych centaurów rodem z 

Rubieży polowała na tamtejszych rolników dla sportu. Major Jax ostatni raz przed 

odlotem sprawdzał swój ulubiony karabin snajperski, kiedy nieoczekiwanie usłyszał 

głos długowłosego boga. 

 - Fujin? – zdziwił się Briggs. 

Jax jednocześnie dał znak podległym sobie komandosom, aby przestali 

celować w przybyszy i spokojnie kończyli pakować sprzęt do odrzutowca. 

 - A jednak pozostał jeszcze jeden pojedynek do stoczenia – powiedziała 

Sonya, spostrzegając zmieszanie w oczach nindży. 

 - Tak, to prawda – potwierdził Fujin. 

 - Czyli jednak przepowiednia, którą otrzymaliśmy, zostanie wypełniona? – 

spytała pani porucznik. 

 - Tak. Na to wygląda – przyznał Fujin. 

 - Zaczekajcie jedną chwileczkę – poprosił Jax. – Wiem, że ja to wszystko 

przegapiłem, ale w raporcie Sonyi przewinął się niejaki czarnoksiężnik Quan-Chi. A 

na marginesie Sonya nagryzmoliła krótką adnotację, że on być może będzie się w 

niedalekiej przyszłości pojedynkować z jakimś tam jeszcze większym cudakiem od 

siebie. Mniemam, że o tym jest mowa. Przecież Shinnok nie żyje, a z kolei ten Quan-

Chi miał podobno odpuścić sobie plądrowanie Ziemi? 
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 - Słuszna uwaga. Ten pojedynek to nie wasza sprawa. Jednak ten pojedynek 

powinien posiadać kilkoro liczących się obserwatorów – wyjaśnił protektor krainy 

Ziemi. 

 - Ten pojedynek być może przejdzie do legendy, a ujrzeć go na własne oczy 

to prawdziwy zaszczyt – wtrącił dumnie nindża. 

Sub-Zero ponownie z honorem nosił na twarzy maskę nindża. 

 - Tak, oczywiście. Ja tylko pytałem – podporządkował się mocarny major. 

 - Porucznik Sonya Blade i major Jackson Briggs meldują gotowość do 

przyjęcia zaproszenia! – po chwili niezręcznej ciszy zażartowała Sonya, przyciskając 

prawą pięść do swojego serca, schowanego za krągłą piersią. 

 - A co z akcją? Co z polowaniem na centaury w Afryce? – spytał jeden ze 

zdezorientowanych komandosów. 

 - Baczność! – w odpowiedzi przeraźliwie wrzasnęła porucznik Blade. 

Wszyscy komandosi wypuścili co mieli w rękach i sztywno zasalutowali niczym 

zahipnotyzowani. 

- Ty poprowadzisz akcję! – kobieta zawołała do mężczyzny, który zadał 

pytanie. 

 - Ależ poruczniku – wzbraniał się młody doskonale wysportowany komandos, 

lecz stał nieruchomo i nieprzerwanie gapił się przed siebie. 

- Cisza! To łatwe zadanie! – natychmiast przerwała mu kobieta. 

- Tak jest poruczniku! – ambitnie odpowiedział podwładny. 

- I tak ma być! – krzyknęła władczo Sonya. – A teraz wszyscy: spocznij! 

Szybko skończyć pakować sprzęt i za pięć minut samolot ma już się znajdować w 

powietrzu! 

Komandosi ochoczo zabrali się do wykonania wszystkich pleceń. Wyznaczony 

przez porucznika dowódca akcji zaczął od razu poganiać towarzyszy i skrupulatnie 

rozdzielać obowiązki. Naśladował krzyk Sonyi, wprawdzie póki co z mizernym 

skutkiem, jednak pozostali komandosi nie ociągali się z wykonaniem jakiegokolwiek z 

jego poleceń. 

- Zatem udajmy się jeszcze po Johnnyego Cagea – słuchając tych rozmów i 

widząc to wszystko, głośno roześmiał się bóg wiatru. 

Potem Fujin zaczął się przygotowywać do otwarcia portalu. 
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- Jedną chwileczkę! Mam lepszy pomysł – przerwał mu Jax. – Z tego co wiem, 

Johnny Cage, którego znam osobiście, gości teraz na wielkiej gali charytatywnej. 

Stąd to nie więcej niż godzinka lotu śmigłowcem. 

- Dobrze! Skorzystamy więc z ziemskiego sposobu na przemieszczanie się – 

powiedział i zasalutował żartobliwie Fujin. 

Był późny wieczór. Wszyscy wybiegli szybko z hangaru i już niebawem 

wystartowali lekkim cywilnym helikopterem. 

- Trzymajcie się mocno! – wykrzyknął Jax, w wielkim harmiderze wirników 

helikoptera gdy byli już w górze. 

- Ażebyś wiedział! – odparł Fujin i w tym momencie przywołał silny podmuch 

wiatru, który z wielką szybkością popchnął całą maszynę w obranym kierunku. 

Też nie minęło pięć minut, a ciężki odrzutowy transportowiec, z oddziałem 

elitarnych komandosów na pokładzie, wystartował w kierunku Afryki. 
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25. Dama pik 

 

 W tym samym czasie odbywała się wielka gala charytatywna, na której nie 

mogło zabraknąć słynnego aktora kinowego Johnnyego Cagea. Przed głównym 

wejściem do hotelu, gdzie urządzono galę, rozwinięto długi dywan, na który 

dokładnie wycelowano specjalistyczne oświetlenie i kamery telewizyjne. Wzdłuż 

dywanu ustawione były barierki, za którymi tłoczyli się łowcy autografów i 

fotoreporterzy. Rozkrzyczany tłum starał się rozpaczliwe przedrzeć przez wątłą 

zaporę i tylko grupa doświadczonych ochroniarzy na to nie pozwalała. 

 Co kilka minut podjeżdżały nadnaturalnie długie limuzyny, z których wysiadali 

kolejni znamienici goście. Licznie zgromadzeni fani Johnnyego od razu domyślili się, 

kiedy podjechała limuzyna z nim. Elegancki szofer poprawił swój frak, podszedł do 

drzwi pasażera, po czym w białych rękawiczkach uroczyście je otworzył. Od razu 

istnie eksplodowały oślepiające flesze, a Cage odczekał dwa lub trzy momenty i 

wreszcie wysiadł ubrany w czarny smoking. Na lewym nadgarstku miał złoty zegarek. 

Johnny rozejrzał się i nagle wyciągnął spod marynarki atrapę pistoletu, 

szarmancko pozując z nim do zdjęć. Fotoreporterzy zgodnie akompaniowali mu przy 

tym fleszami aparatów fotograficznych, a młode fanki podnosiły transparenty z jego 

imieniem. 

 Cage schował atrapę broni, odwrócił się i zanurzając rękę z w otwartej 

limuzynie pomógł wysiąść z auta swojej nowej towarzyszce. Była to wysoka brunetka 

w czarnej sukni. Kobieta natychmiast została niemal zaatakowana rozbłyskami fleszy 

aparatów fotograficznych, ale nie była tym zmieszana i z aktorem pod ramię ruszyła 

przed siebie. W pewnym momencie oboje podeszli do barierki, aby Cage mógł 

nagrodzić autografami niektórych ze swoich oddanych fanów. 

Johnny był całkowicie odprężony i w dobry humorze… ale na widok jednego z 

nich, który przecież nie wyróżniał się niczym szczególnym z tłumu, poczuł pewien 

bardzo charakterystyczny lęk – taki sam jak w Bibliotece Elfów, kiedy był 

obserwowany przez jednego z tajemniczych kapłanów Blazea. Cage od razu 

domyślił się z kim ma do czynienia i z wielką przyjemnością pozował z nim do 

zdjęcia. Dał mu także swój autograf z obszerną dedykacją. 

 Trwało to chwilę, więc w którymś momencie jeden z dziennikarzy wyrwał się 

przed szereg i zadał pytanie: 
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 - Czy zgadza się pan z ocenami krytyków o pana ostatnim filmie? Wielu z nich 

nie pozostawiło na pańskim dziele suchej nitki. 

 Cage uśmiechnął się z zażenowaniem, po czym swobodnie odparł: 

 - Ale mimo to film odniósł sukces frekwencyjny. Ja, w przeciwieństwie do wielu 

twórców, robię filmy dla publiczności, a nie dla garstki koneserów. 

 - A czy to prawda, że był pan obecny rok temu przy dziwnej masakrze w 

jednym z nocnych klubów? – spytała jakaś reporterka telewizyjna. 

 - Wiem, co ma pani na myśli – przyznał Cage, ze smutkiem spoglądając w 

obiektyw kamery. – Tak, byłem tam. Już dawno złożyłem zeznania. Niestety w klubie 

obecne były obecne mocne używki i w pewnym momencie wybuchła panika. Ci 

biedni ludzie mieli przewidzenia, że niby jakiś szalony gigant o czterech ramionach 

ich zaatakował. Prawda jest jednak taka, że to rozhisteryzowany tłum sam się 

tratował. Dążą do samozagłady. Muszę przyznać, że to dało mi do myślenia i w 

przyszłym tygodniu rusza, finansowana przeze mnie i firmowana moim wizerunkiem, 

kampania przeciwko używkom. Najwyższy czasz uwolnić ludzi od tej zarazy! 

Johnny, wyjaśniając to wszystko w przypływie niekontrolowanych emocji, 

tupnął buńczucznie cholewką, a w oczach Johnnyego zamigotały przepiękne łezki, 

które po krótkiej chwili bardzo ładnie spłynęły mu wzdłuż nabrzmiałych z przejęcia 

policzków jego bardzo ładnej buzi. Partnerka Cagea uśmiechnęła i pokiwała zgodnie 

głową. 

 - A jak pan skomentuje słowa pana ostatniej narzeczonej? Cytuję: jesteś 

zdziecinniałym bydlakiem, narkomanem i alkoholikiem – wtrącił jeszcze któryś z 

fotoreporterów, który właśnie przecisnął się przez tłum w pobliże aktora. 

Fotoreporter użył niezwykle poważnego tonu głosu oraz czysto obiektywnego 

wyrazu twarzy. Kobieta w czerni udała, że nie usłyszała pytania. Johnny był 

zmieszany, jednak wszystko było filmowane na żywo, więc musiał coś odpowiedzieć. 

 - Nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam – powiedział aktor i wzruszył 

ramionami. 

 Potem Johnny z powrotem chwycił pod rękę towarzyszącą mu brunetkę i 

razem ruszyli dalej. Wówczas nagle powiał silny wiatr, który wraz z sobą przywiał 

cały helikopter. Powiew łagodnie spowolnił, zakręcił się i zwinął, umożliwiając 

maszynie swobodne zawiśnięcie wysoko ponad głową aktora. Z helikoptera 

wycelowano w niego reflektor, który bez trudu przyćmił całe oświetlenie poniżej. 
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Śmigłowiec: bardzo huczał, łopotał głośno łopatami oraz wprowadzał harmider, a 

powietrze pod nim wirowało. 

 - Johnny Cage! Johnny Cage! – rozległ się ze śmigłowca kobiecy głos, 

wzmocniony znacznie przez dyktafon. – Johnny Cage jest proszony na pokład w 

bardzo pilnej sprawie! 

 - To przecież Sonya! – wykrzyknął adresat tych słów, jednak w tym zgiełku nikt 

specjalnie tego nie usłyszał. – Fascynujące! – wrzasnął z chłopięcym piskiem i z 

uznaniem napiął mięsnie ciała, aż na plecach pękł mu jeden ze szwów jego drogiej 

marynarki. 

 Naraz ze śmigłowca spuszczono drabinkę linową. 

 - Jaka znowu fascynująca Sonya?! – oburzyła się ciemnowłosa towarzyszka 

Johnnyego, przekrzykując warkot wirnika. 

 - Posłuchaj – powiedział Johnny, zaciągając sylaby. – To przeze mnie. To 

moja wina a nie twoja. Ty jesteś taka bardzo dorosła… taka mamuśkowata, a ja 

nadal mam w sobie mnóstwo dziecięcej energii. 

 - Ty bydlaku! – natychmiast przerwała mu brunetka i zanim śmigło śmigłowca 

wykonało kolejny pełny obrót, w mgnieniu oka uderzyła go w przyrodzenie. 

 Cage stracił równowagę, a zakręcając się na jednej z barierek jak jo-jo, wpadł 

w gapiów. Wszystko zostało sfotografowane oraz nagrane i od razu wyemitowane. 

Zanim Johnny się pozbierał, kobieta powróciła do limuzyny i odjechała z piskiem 

opon. 

Johnny tylko z grubsza poprawił swój smoking, wszedł na drabinkę linową i 

zanim jeszcze zaczął się po niej wspinać, odlecieli. Jego wierne fanki piszczały, piały 

i mdlały z zachwytu. 
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26. Tajemnica niszczejącej baszty 

 

 Niebawem Fujin otworzył portal w którym zmieścił się cały śmigłowiec. Fotel 

pilota zajmował doświadczony pilot Jax, ale podczas przelotu przez między 

wymiarowy tunel helikopter zupełnie przestał reagować na jego komendy. Jackson 

zaczął nerwowo poruszać drążkiem sterowniczym jakby w ataku epilepsji, za to kiedy 

tylko portal wypluł ich na swoim drugim skraju, pojazd niespodziewanie stał się 

nadsterowny. 

 - Trzymajcie się mocno! Szykuje się wyjątkowo twarde lądowanie! – ostrzegł 

pilot. 

 Latająca maszyna znalazła się wewnątrz ogromnego opustoszałego obiektu. 

Helikopter szybko tracił pułap, nabierając równocześnie pędu i wkrótce zahaczył 

płozami o masywny kamienny łuk, niegdyś podtrzymujący piętro. Maszyna odbiła się 

od przeszkody niczym trzmiel zapylający kwiat – ze starej konstrukcji posypała się 

wysuszona zaprawa – po czym helikopter uderzył podbrzuszem o podłogę z ubitej 

ziemi. Przerył kilkadziesiąt metrów i zatrzymał się dopiero brutalnie uderzając 

dziobem o kolejny kamienny łuk. 

Okna helikoptera potłukły się na drobny szklany gruz, a łopaty nośne z 

impetem oraz iskrami przytarły się o ciosane kamienie i wykrzywiły się cierpko 

niczym wszystkie naraz pękające struny fortepianu. Silnik śmigłowca zgasł, a 

wskaźniki na desce rozdzielczej powróciły na początki skal. 

 - Kiepsko to wyszło – przyznał Jackson, odpinając pasy. – Wszyscy cali? – 

spytał, sam chwiejnie wstając z fotela. 

 - Ja tak – odpowiedział bóg wiatru. 

 - Ja też – odpowiedziała porucznik Blade. 

 - Nie było tak źle. Szkoda tylko waszego sprzętu – oświadczył w odpowiedzi 

Cage. 

 Wszyscy szybko wysiedli z rozbitego helikoptera i oddali się od niego – paliwo 

mogło eksplodować. Znajdowali się w starej baszcie obronnej, która była wykonana z 

ciosanych kamieni i miała stęchły zapach, przez co czuło się, że pozostawiono ją 

samą sobie już tysiące lat temu. 

Wysokie i obszerne wnętrze niegdyś wypełniał szereg kondygnacji, ale 

wykonane z drewna już dawno temu uległy rozkładowi. Tylko w jednym z kątów 

nadal wiernie służył fragment schodów, które w pogoni za przetrwaniem skamieniały. 
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Pośrodku wnętrza stały masywne słupy, a ciężar mocno dziurawego dachu dźwigała 

gigantyczna chociaż niekompletnej więźby dachowa, która rozmachem przypominała 

niejeden górski most. Dzienne światło wdzierało się mimochodem, rozciągając swoje 

długie nici na zakurzonym powietrzu aż do zacienionego dna baszty. 

Nagle w niedostępnych partiach budowli coś zaświergotało i zaskrzeczało, a z 

jednej z belek więźby dachowej niespodziewanie ześlizgnęły się zwłoki olbrzymiego 

niedźwiedzia, które nabrały dużej prędkości i z impetem a głucho padły na wilgotną 

podłogę, lądując nieopodal intruzów. Niedźwiedź był częściowo rozdziobany i 

cuchnął. 

- To tylko ptaki! Gniazdują tam pod dachem od wieków! Teraz to ich dom! – 

nieoczekiwanie wrzasnął czarnoksiężnik Quan-Chi, aż wewnętrzne echo 

odpowiedziało. 

Jego doniosły głos częściowo wypłoszył skrzydlatych dzikich lokatorów z 

baszty. 

- Cicho. Obudzisz go – wyszeptał z przerażeniem Fujin, lecz potężne echo 

kilkakrotnie wykrzyknęło to samo po nim. 

- Kogo? Śpiącą królewnę? – wtrącił z żartem Cage. 

- Ha! To dobre! – na to hałaśliwie roześmiał się czarnoksiężnik. – 

Najzabawniejsze jest to, że niewiele się pomyliłeś. Tutaj spoczywa król. 

- Nie wypowiadać tutaj jego imienia – zażądał bóg wiatru. 

- Tak ich szanujesz? Czy wy wiecie gdzie jesteście? Czemu wzniesiono tą 

basztę? Wy już odwiedziliście tą krainę. No, może poza murzynem – Quan-Chi 

powiedział oraz wskazał dłonią na Briggsa. 

- Ja jestem ciemnoskóry – dumnie oznajmił Jax. 

- O istnieniu tego miejsca nie wolno nawet wspominać – kontynuował Quan-

Chi. – Cała ta kraina oficjalnie w ogóle nie istnieje. 

Quan-Chi cały czas siedział na skraju jednego z kamiennych łuków, nerwowo 

bawiąc się niewielkim amuletem. W pewnym momencie okrągła błyskotka wyleciała 

mu z rąk, upadła z brzękiem na kant na podłogę, potoczyła się daleko, po czym 

zachybotała nieopodal przybyszów, kładąc się płasko tuż przed ich stopami. 

- Weźcie go sobie! – krzyknął czarnoksiężnik. – Ten amulet dawno temu wykuł 

sam wielki bóg Shinnok, zaklinając w nim fragment swojej potęgi! Wraz z amuletem 

sami będziecie niczym bogowie i wieczni jak oni! 

Uchylonymi wrotami wbiegła do środka baszty mała Li Mei. 
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- Wieź się w garść Quan-Chi. Obudzisz go – Li Mei zażądała, podbiegając do 

czarnoksiężnika. 

- Wszystko się we mnie tli – Quan-Chi tłumaczył szeptem, lecz za to coraz 

więcej gestykulując. 

Dziewczynka zwróciła się do zgromadzonych, wyjaśniając: 

- Kiedy dziesięć tysięcy lat temu Shao-Khan zabił w pojedynku Smoczego 

Króla Onagę, Starsi Bogowie przepowiedzieli, że po dziesięciu tysiącach lat Onaga 

powróci – dziewczynka zaczęła przybliżać zawiłą historię. – Ale gdy złe emocje 

opadły, Starsi Bogowie zreflektowali się. A jednak nie mogli już żadnym sposobem 

cofnąć wypowiedzianych raz słów. Przyrzekli jednak, że nie dopuszczą aby do tego 

czasu udało się komukolwiek Onagę wskrzesić. Jednak czas już minął, a pod nami 

znajduje się jego sarkofag. 

- Problemem jednak było gdzie ciało Smoczego Króla złożyć – przerywając jej, 

kontynuował historię bóg wiatru. – Jeszcze na krótko przed swoją śmiercią Onaga 

wysyłał z Rubieży zwiadowców do nowoodkrytego wymiaru. Polecił nawet wznieść tą 

basztę jako bazę wypadową. Ten wymiar interesował go również z tego względu, że 

właśnie tutaj doradzono mu prowadzić swoje ściśle tajne eksperymenty. Onaga kazał 

więc po jakimś czasie wznieść w pobliżu baszty potężną szklarnię, w której jego 

magowie i mistycy mogli spokojnie w tajemnicy dokonywać eksperymentów 

genetycznych. Żywe drzewa, które rosną w tej krainie, są tego nie tylko świadkami 

lecz bezpośrednią pozostałością. Chciano wyhodować nową generację tanich w 

eksploatacji wojowników, którzy mieli wesprzeć częściowo armię noobów Smoczego 

Króla, ponieważ miał on wieczne problemy w zaopatrzenie gigantycznej liczny 

noobów w żywność. Ponadto sama szklarnia została wykonana z eksperymentalnych 

materiałów o niespotykanej dotąd wytrzymałości i trwałości. Niestety pech chciał, że 

w tym samym czasie pojawiły się tutaj macki Ligi Edenii, która zaczęła w 

niebezpieczny sposób nadmiernie eksploatować pełen surowców wymiar. Liga 

oczywiście szybko dowiedziała się o równoczesnej działalności Onagi w tym 

wymiarze i o jego rewolucyjnych technologiach, do których ona nie miała dostępu, a 

nieważne jakim kosztem pragnęła je poznać i opanować. Starsi Bogowie, mając na 

uwadze wizję rychłej degradacji nowoodkrytej przez ludzi krainy, postanowili właśnie 

tutaj złożyć do grobu ciało Smoczego Króla. Gdyby nie śmierć Onagi, na pewno 

doszłoby do konfrontacji zbrojnej pomiędzy obiema potęgami, Rubieżą i Ligą, a 
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polem zmagań wojennych byłby ten wymiar. Miałoby to dla niego zupełnie 

katastrofalne skutki. 

- Pod pretekstem ochrony przed potencjalnym gniewem wskrzeszonego 

Onagi, Starsi Bogowie polecili natychmiast wymazać wszelkie nawet najbardziej 

lakoniczne wzmianki o tej krainie. Pomimo że Edenia zdążyła sporo zainwestować w 

zakładanie tutaj swojej nowej kolonii, nie dyskutowano z postanowieniami Starszych 

Bogów. Ciężko stwierdzić, czy bardziej obawiano się Starszych Bogów, czy też 

Smoczego Króla, ale tak czy inaczej rozkaz wykonano. Po krainie nie pozostała 

nawet ulotna plotka czy zniekształcona legenda – zakończył czarnoksiężnik przed 

Fujinem. 

Bóg wiatru zaczął przedstawiać ostatnie wydarzenia: 

- W ciągu ostatniego roku wiele się wydarzyło: nindża nazywany Scorpionem 

wymknął się czarnoksiężnikowi z misternego potrzasku i potajemnie tropiąc Quan-

Chiego podążał śladem widmowym portalu, którym Quan-Chi podróżował. Tak trafił 

prosto tutaj i co gorsza, zakradł się do podziemi baszty, odkrywając jej sekret – 

tłumaczył Fujin. – Scorpion nie jest idiotą i po kilku chwilach zdał sobie sprawę co 

odkrył. Scorpion jest w zasadzie na wpółmartwy i pała zemstą do Quan-Chiego. 

Może więc zdemaskować całą tajemnicę krainy i tej niszczejące baszty. 

Dowiedziawszy się o tym, Starsi Bogowie nakazali czarnoksiężnikowi jak najszybszą 

eksterminację Scorpiona, osobiście obierając patronat nad mającym się rozegrać 

pojedynkiem pomiędzy nimi. 

- Najpierw Starsi Bogowie polecili mi uwięzić Scorpiona, a teraz każą mi się z 

nim pojedynkować. Scorpion jest niebezpieczny i autentycznie mnie nienawidzi – 

żalił się czarnoksiężnik. 

- Ponieważ ty zamordowałeś jego rodzinę Quan-Chi! – wrzasnęła wściekle na 

niego mała Li Mei. 

- To było dawno i niewiele z tego pamiętam – przyznał się czarnoksiężnik. 

Quan-Chi zamyślił się, po czym ściągnął z siebie górną część swojego stroju i 

odrzucił ją przed siebie. Strój odwrócił się najpierw kolcami do dołu niczym spadający 

kot łapami, a jego kolce okazały się tak ciężkie, że z łatwością wbiły się ziemię. 

Wielki ciężar stroju wprawił niektórych z Ziemian w osłupienie. Tymczasem 

czarnoksiężnik zupełnie rozebrał się do pasa, napiął przez moment swoją zupełnie 

nadzwyczajną i wybitną – pomimo chorobliwie sinej skóry – muskulaturę oraz 

rozciągnął potężnie ramiona. Potem zeskoczył z kamiennego łuku. 
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- Co zamierzasz? – spytał Fujin. 

- Muszę się wzmocnić przed walką – Quan-Chi odparł i udał się w kierunku 

zejścia do piwnic baszty. 

Nikt go nie zatrzymywał, ale wszyscy ruszyli krok w krok za nim. 

Okazało się, że klatka schodowa prowadziła na niższy poziom, który 

znajdował się płytko pod powierzchnią. Były tam małe wrota z rozerwanymi 

pieczęciami Starszych Bogów, zza których niespodziewanie powiało żarem. Za 

wrotami znajdowała się komnata, pierwotnie służąca jako sala tortur. Pośrodku 

komnaty znajdował się sarkofag w kształcie smoczego jaja. Owalny sarkofag 

pokrywały starożytne inskrypcje, od tysięcy lat nieprzerwanie emanujące energią. 

- Jak widać, oprócz samego sarkofagu, miejsce jest zupełnie nieadekwatne do 

rangi jego zawartości. Kto by szukał tutaj zwłok Smoczego Króla? Na pewno nie 

żadna z jego sekt i o to właśnie chodzi – delikatnie oznajmił Quan-Chi. 

- Lepiej tego nie dotykaj – skomentował Fujin. 

Li Mei przedarła się pomiędzy dorosłymi, podbiegając do czarnoksiężnika. 

- Boję się Quan-Chi – powiedziała, wybuchając płaczem. 

- Tylko idiota walczy kiedy nie może wygrać – odpowiedział czarnoksiężnik i 

przykucnął przy dziecku. – Pamiętasz jak opowiadałem ci o łzach młodego Shao-

Khana? Tak. Nawet imperator kiedyś płakał. Wprawdzie było to dawno temu, ale 

niewątpliwie miało to miejsce. Przypomnę ci: Shao był wówczas obiecującym 

młodym gladiatorem w Edenii. Tego dnia naprawdę pokazał na co go stać, 

pokonując wielkiego i doświadczonego gladiatora Kintaro, który był pół człowiekiem-

pół smokiem i miał aż cztery ręce. Myślę, że to zwycięstwo można uznać za 

przedsmak jego późniejszego pojedynku ze złym i wstrętnym Onagą. To był dzień 

jego tryumfu… ale wieczorem on wylewał z siebie łzy. Kiedy w nocy został sam w 

swojej kwaterze w szkole gladiatorów, nie mógł pohamować słonych łez. Nie 

reagował na żadne bodźce, nawet gdy strażnik wpuścił do jego komnaty tajemniczą 

postać, odzianą w płócienny płaszcz i zakapturzoną, co uniemożliwiało jej 

rozpoznanie. Okazało się, że to przybyła do niego, narażając się bardzo, piękna 

królowa Sindel. Wyjątkowa kobieta ściągnęła płaszcz, odsłaniając wspaniałe szaty, 

które założyła na siebie specjalnie dla niego i mocny makijaż, który nałożyła aby 

specjalnie dla niego wyglądać jeszcze piękniej niż zawsze wyglądała. Szczególną 

uwagę przykuwały jej długie i czarne rzęsy. Shao nadal nie reagował. 
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- To była wspaniała walka gladiatorze – stwierdziła Sindel, od razu masując 

jego obolałe ramiona. 

- Ciekawe jak smakowało moje ostrze, które włożyłem do ust Kintaro? Czy 

było gorące niczym wrzątek, czy lodowate? – zastanawiał się młodzieniec. 

- To nie twoja wina gladiatorze – spokojnie tłumaczyła mu królowa. – Ty 

nikomu nie zabiłeś krzywdy, a twoje ręce pozostają czyste. 

Sindel podeszła do niego od przodu, złapała go za dłonie i na dowód 

odwróciła je spodami do góry. Były umyte. 

- Ty jesteś tylko ostrym narzędziem, które pchnęła ręka głodnego tłumu. To w 

najmniejszym stopniu nie jest twoja wina – z powagą wyszeptała Sindel. 

- Oni mnie pożarli! – wykrzyczał z siebie młody gladiator, spontanicznie tuląc 

się do torsu królowej, która objęła go mocno. – Nie potrafiłem się im przeciwstawić – 

szlochał, a łzy i lepka ślina ściekły na piersi królowej. – Gladiator, choćby zwyciężyły, 

zawsze ponosi klęskę. Tłum był zbyt silny. Poległem w walce ze swoją własną ofiarą. 

Jestem katem. 

- Pomyśl ile istnień ocaliłeś eksterminując Kintaro – podliczyła Sindel. – 

Kintaro był gladiatorem, jak ty. Dla niego polec na arenie to spełnienie marzeń. 

Sindel wierzchem palców głaskała go po głowie. 

- Tak twierdził – przyznał Shao. 

- Ty nic złego nie zrobiłeś. Dzisiejszego dnia nic się nie zmieniło w twoim życiu 

i nadal jesteś tą samą osobą. Igrzyska dają gladiatorom nadzieję na lepsze życie. Ja 

wierzę, że życie bez nadziei to piekło. 

- A dwa gargulce, które zabiłem niby przypadkiem? – uporczywie pytał 

królowej. 

Nagle i bez ostrzeżenia królowa odepchnęła go stanowczo i oznajmiła 

tajemniczo: 

- Wiem co ci pomoże! 

Sindel ponownie założyła szary płaszcz z kapturem, podeszła do drzwi, po 

czym przywołała strażnika. 

- Jeszcze dziś każ nadzorcy wymierzyć osobiście temu gladiatorowi trzysta 

mocnych batów! Po sto za każdego humanoida, który leży mu na sercu! – rozkazała 

królowa, po czym pośpiesznie opuściła szkołę gladiatorów. 

- Rozkaz królowej został wykonany skrupulatnie – Quan-Chi opowiadał dalej 

anegdotę. – Tamten dzień był jednak szczególny dla młodego Shao: wyczerpany i 
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poraniony miał w nocy wysoką gorączkę, niespokojnie obracając się na posłaniu 

niczym kiełbasa na ruszcie. Nazajutrz obudził się już ktoś zupełnie inny – 

czarnoksiężnik kontynuował. – Kiedy Shao wiele lat później stanął twarzą w twarz ze 

Smoczym Królem, nie lękał się wcale. Chwycił tylko dobrze za młot jakiegoś tam 

trolla i wymierzył cios w twardą czaszkę Onagi. Płomienie, buchaniem których Onaga 

właśnie się popisywał zamiast na poważnie walczyć, bezsilnie zawirowały za ciężką 

bronią, nie mogąc tak wielkiej masy w żaden sposób powstrzymać. Wielki Smoczy 

Król dostał tak bardzo, że nawet jedno oko wypadło mu z oczodołu, a mocna 

czaszka uległa tępej sile i pękła na całej długości, okrutnie deformując i tak już 

wstrętniejszą od mojej, twarz poczwary. Ozdobiony wygrawerowanym symbolem 

Onagi, czyli głową smoka w pierścieniu, młot też doszczętnie się rozpadł. Onaga 

poległ, a Starsi Bogowie wezwali Shao do siebie. Starsi Bogowie próbowali go 

nastraszyć, aranżując spotkanie w specjalne na takie sytuacje zaprojektowanej oraz 

wzniesionej katedrze, jednak bezskutecznie. Oczywiście trzeba by być niespełna 

rozumu, aby się przeciwstawiać Starszym Bogom, lecz Shao był podniecony sowim 

brawurowym zwycięstwem i chwilowo… faktycznie nie oceniał racjonalnie 

rzeczywistości. Starsi Bogowie popełnili więc błąd i gdyby wezwali go następnego 

dnia, prawdopodobnie on nigdy nie przeciwstawiłby się ich woli. Jednak wszystko 

potoczyło się w ten sposób, że po ostrej wymianie zdań ze Starszymi Bogami, Shao 

sam mianował się wszechmocnym politycznie imperatorem Rubieży Shao-Khanem – 

Quan-Chi otarł ostatnie łzy z twarzy dziewczynki, która przestała płakać. – Jesteś 

wojowniczką Li Mei. Te łzy na dłuższą metę cię wzmocnią, tak jak niegdyś wzmocniły 

Shao-Khana. 

Moment trwała cisza, którą przerwał Fujin: 

- Ja wcale nie powrotu Onagi lękam się najbardziej – niespodziewanie 

przyznał. – Znasz przecież dalszą część przepowiedni: zaraz po powrocie Smoczego 

Króla nawet najwięksi wrogowie zjednoczą siły w walce przeciwko niemu, lecz 

przerwie to powrót żywiołaka Blazea. Wówczas zostaną zerwane wszelkie sojusze i 

nastąpi totalna anarchia. 

- Nie bądź komiczny Fujin – odpowiedział czarnoksiężnik, powstając i raz 

jeszcze dumnie eksponując swoją całkowicie wybitną muskulaturę, podświadomie 

już szykując się do pojedynku ze Scorpionem. – Te wszystkie przepowiednie 

polegają głównie na łączeniu faktów. Jeżeli Smoczy Król z jakichś tam przyczyn 

powróci do życia, a pewnie prędzej czy później to nastąpi, to wobec jego potęgi 



 153 

rzeczywiście nawet zajadli wrogowie połączą swoje siły w walce przeciwko niemu. To 

oczywiste. I wówczas, wobec wielkiego zniszczenia jakiego można się spokojnie 

spodziewać, Starsi Bogowie osobiści przebudzą z kolei potwora z lawy, aby to on 

rozprawił się ze wściekłym Onagą. Przy tym jeszcze wzmocnią wspaniałego 

żywiołaka, ponieważ nie będą już mieli wyjścia… ale to zapewne tylko zrujnuje 

sytuację do reszty. Dobrze wiesz Fujin, że to Starsi Bogowie powołali Blazea do 

życia, a w jeziorze inkubacyjnym pozostanie on zanurzony tak długo, jak będą chcieli 

tego oni, a nie on sam, choćby nie wiem, jak Blaze by się nudził. Żywiołak z lawy 

zrobi to, co Starsi Bogowie polecą mu wykonać, a jego widzimisie nie mają tutaj nic 

do rzeczy. Blaze jest całkowicie zależny od swoich stwórców wszechmocnych 

Starszych Bogów i wynurzy się z jeziora inkubacyjnego dopiero na ich wyraźny 

rozkaz. Jeżeli Blaze twierdzi, że jest inaczej, nieudolnie blefuje. To nie są żadne 

przepowiednie, ponieważ to wszystko jest aż nazbyt oczywiste – naigrywał się Quan-

Chi. – A teraz wszyscy wyjdźcie z komnaty grobowej. Ty Li Mei też wyjdź, a ja 

tymczasem naniosę na swoje ciało hieroglify z sarkofagu Onagi. Po tysiącach lat 

antyczne znaki są przesiąknięte wielką mocą Smoczego Króla. W ten sposób ja sam 

przejmę po trosze jego moc. 

Sonya wzięła dziewczynkę za rękę, po czym wszyscy pozostawili 

czarnoksiężnika samego w komnacie grobowej. Quan-Chi na początek przytknął 

swoje lewe ramię do jednego z hieroglifów i wypowiedział szereg magicznych 

potężnych zaklęć, a znak powoli wypalił mu się w tym miejscu na skórze. Krzyki z 

bólu czarnoksiężnika wypłoszyły chyba wszystkie ptaki z gigantycznego poddasza 

baszty. 
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27. Imperator, część IX 

 

 W międzyczasie do robota Cyraxa dobiegli porucznik Sonya Blade i major Jax. 

Pancerne drzwi nie zostały domknięte do końca, co wykorzystał major, 

usiłując rozewrzeć je z powrotem. Ciemnoskóry żołnierz faktycznie miał założone na 

rękach zewnętrzne mechaniczne mięśnie, przed którymi przestrzegał metamorf. 

 Jackson zdołał wcisnąć w szparę, odziane w rękawice z lekkiego stopu metali, 

palce i zaczął poszerzać prześwit. Nie było to jednak łatwe. Pomimo że wszystkie 

obciążenia przejmowały potężne siłowniki, pancerne drzwi również stawiały wielki 

opór. Pojawił się nieprzyjemny odór przegrzanej maszynerii z wynalazku Briggsa, 

lecz major nie rezygnował, ryzykując przeciążenie drogiego sprzętu. Tym sposobem 

Jax mozolnie oddalał od siebie skrzydła drzwi. 

 - Nie ma to jak test prototypu w warunkach bojowych! – stwierdził Jax do 

Sonyi. 

 Widząc to, Shang Tsung ponaglał Shao-Khana: 

 - Zlituj się imperatorze nad samym sobą! Musimy natychmiast się stąd 

wynosić! 

 Shao-Khan spojrzał na niego z politowaniem. 

 - Ja nie czuję litości – odparł. 

 - Tak, wiem – zreflektował się czarnoksiężnik-metamorf. – Ale nie ma już 

chwili do stracenia. Po co ryzykować? Sonya Blade i Jackson Briggs to 

profesjonaliści. Po co teraz się z nimi mierzyć? To nadto niebezpieczne. 

 - Nic mnie to nie obchodzi czarnoksiężniku. A ty Stryker słuchaj, co ci teraz 

opowiem: 
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28. Człowiek niby bóg, burza niby człowiek 

 

 Ścieżki moja i Reiko ze ścieżką Raidena skrzyżowały się bardzo szybko, już 

gdy wszyscy byliśmy małymi dziećmi. Ja miałem wówczas pięć lat a Reiko osiem. Z 

Reiko znaliśmy się chyba od zawsze. On jak na swój wiek już wtedy był bardzo 

wysoki i wyglądał w związku z tym na nieco starszego. Reiko był z natury bardzo 

chudy i kościsty, przez co wyglądał nie jak chłopiec, a raczej jak marionetka w 

kształcie chłopca, wystrugana z lichego kawałka drewna. Duże uszy 

charakterystycznie odstawały mu na boki głowy. 

Ja i Reiko żyliśmy z dnia na dzień, włócząc się po ulicach jednego z 

większych miast Edenii, którego strukturę tworzyły głównie wąskie uliczki 

obwarowane ciasno kamienicami. Uliczki wiły się i plątały nawzajem, nierzadko 

niemal wiążąc się w niezrozumiałe supły, a większość zakątków miasta wyglądało do 

siebie niezwykle podobnie. Każdy nowy kupiec szybko więc błądził, tym bardziej że 

każdą wolną przestrzeń wypełniały małe kupieckie kramy. 

Półdzikie dachowe koty i bezpańskie psy wałęsały się w tłumie ludzi, żebrząc 

o coś do jedzenia. W nocy wyciszone i mało bezpieczne, za dnia wszystkie dzielnice 

były gwarne i duszne. Watahy bezdomnych dzieci były prawdziwą plagą i zmorą 

dużych miasta Edenii – kradły, dręczyły żebraniną i wszczynały bójki. W rejonie 

metropolii, z którym wraz z Reiko byliśmy związani, znajdował się mały klasztor, 

którego mnisi opiekowali się bezpańskimi dziećmi oraz zwierzętami, chociaż nie było 

to łatwe. 

Mój ojciec był kowalem, jednak wraz z matką i moim rodzeństwem wszyscy 

oni zmarli podczas wielkiej zarazy, która nawiedziła Edenię dwa lata wcześniej i 

zdziesiątkowała jej populację. To dlatego w tamtych czasach na ulicach miast Edenii 

włóczyło się mnóstwo sierot. Rozkwit krwawych przedstawień w amfiteatrach 

piętnaście lat później tak naprawdę miał na celu pozbycie się mas ludzkich o niskiej 

jakości społecznej. Bez środków do życia i przy braku perspektyw masowo 

sprzedawano swoją wolność do szkół gladiatorów. Obiecywano sławę i majątek, a 

płacono hojnie śmiercią. 

Powiadano, że zaraza miała swój rodowód w samej Rubieży, że opracowali ją 

najzdolniejsi magowie oraz mistycy Smoczego Króla i że powstała ona w wyniku 

krzyżówki najcięższych chorób trapiących rozmaite rasy humanoidów. Choroba 

wystąpiła, nadspodziewanie szybko się rozprzestrzeniając oraz siejąc mroczne żniwo 
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jeden rok, a nikt nie wie dlaczego, ale znikła równie szybko. Tajemnicza choroba 

atakowała tylko ludzi po przekroczeniu pewnego wieku, a dzieci omijała. 

Reiko pocieszał mnie, że po śmierci rodziców i rodzeństwa jestem bardziej 

niezależny i nie mam zobowiązań. Mama Reiko przeżyła zarazę, była prostytutką, a 

tata Reiko był jednym z jej klientów. Nigdy nie powiedziała mu kto dokładnie. 

Twierdziła, że był to jeden z najznamienitszych obywateli miasta, ale tak naprawdę 

chyba najzwyczajniej nie potrafiła stwierdzić kto. Dobrze zarabiała w swoim zawodzie 

i z czasem dorobiła się własnego ekskluzywnego domu publicznego. Pracujące tam 

kobiety zawsze miały na sobie przepiękne szaty, mnóstwo biżuterii i przyozdobione 

włosy, za co Reiko podziwiał je i uwielbiał. 

Często popołudniami przesiadywaliśmy bezczynnie na eleganckiej brukowanej 

ulicy pod ścianą dobrego domu publicznego mamy Reiko. Wielką radość sprawiało 

Reiko podziwianie tamtych pięknych kobiet. Z resztą często się zdarzało, że któryś z 

klientów rzucił nam jałmużnę, więc mogliśmy jednocześnie odpoczywać i pracować 

zarazem. Byłoby nadużyciem powiedzieć, że mama Reiko się nim zajmowała, jednak 

chociaż wiecznie zabiegana, zapracowana, pomagała i jemu i mnie. 

Tak było i tym razem. 

Było słoneczne popołudnie, a powietrze było suche. Siedzieliśmy na bruku, 

oparci plecami o ścianę domu publicznego mamy Reiko. Nie było co robić, a Reiko 

starał się pozbierać po bójce z trzema innymi chłopcami równocześnie, z którymi 

wprawdzie zwyciężył, jednak wcześniej udało im się: nabić mu kilka dużych siniaków, 

guza, obetrzeć mu łokieć, a na odchodne podbili mu oko. 

Nieopodal znajdowało się główne wejście do domu publicznego, gdzie jak 

zwykle kilka pracownic stało i naganiało klientów. Jedna z nich była szczególnie 

piękna – ta, która zazwyczaj nosiła skąpy strój, który odsłaniał brzuch wraz z wielkim 

kolczykiem w jej pępku. Niezwykła uroda tej kobiety każdemu na przynajmniej 

dziesięć tysięcy następnych lat zapadała głęboko w pamięć. 

- Reiko chodź do mnie. Przytrzymasz mi kolczyk – zawołała. 

Reiko podszedł do kobiety i otulił w dłoniach ozdobę, którą kobieta odpięła 

sobie z małżowiny usznej. Chłopiec spojrzał na tani kolczyk tak jak gdyby to był 

skarb. 

- Znowu się biłeś Reiko – kobieta powiedziała szorstkim głosem. – Kiedy się 

wreszcie przestaniesz bić?! – krzyknęła. 

- Nigdy – odpowiedział bezpośrednio Reiko. 
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- Reiko! Nie bądź bezczelny! – kobieta oburzyła się. – Powinnam donieść na 

ciebie do twojej mamy. Nie zrobię tego tylko dlatego, że dobrze wiem, że ją to nic nie 

zainteresuje. 

- Mam prawo do samoobrony. To oni zaczęli – chłopiec niby tłumaczył się, ale 

wzruszył beztrosko ramionami. 

- Ty zawsze znajdziesz dla siebie bardzo dobre wytłumaczenie. Uwierzyłabym 

ci gdybym cię nie znała – coraz bardziej denerwowała się młoda kobieta. – I nie patrz 

tak na mnie! Nie wolno ci! Nigdy! 

- Jak? – spytał błękitnooki chłopiec, pośpiesznie odwracając wzrok. 

- Tak jak teraz i tak jak cały czas na mnie patrzysz! – wyjaśniła poirytowana 

szczerze prostytutka, poprawiając sobie drugi kolczyk. 

- Ja nic nie robię. Normalnie sobie patrzę – zaprzeczył Reiko. 

- Nie udawaj, że nie wiesz co mam na myśli! Nie zniosę tego! Po prostu nie 

zniosę! – kobieta frustrowała się, nadal mocując się z kolczykiem. – Ja jestem dziwką 

Reiko! Nigdy o tym nie zapominaj! Zdradzę cię przy najbliższej okazji! I wszyscy 

ludzie tacy są! – tłumaczyła, teraz poprawiając sobie włosy. – Jak będziesz starszy i 

zaczniesz dorastać, zgłoś się do mnie po darmówkę! Nauczę cię jak być prawdziwym 

mężczyzną! To wszystko, co mogę ci zaoferować, ponieważ nic więcej nie mam! 

Nigdy nie proś więc o nic więcej! – podkreśliła. – A teraz oddaj mi mój kolczyk – po 

chwili dodała, ale już łagodnym głosem. 

Nagle na niebie przeleciał ogromny smok. 

- Nagie niebo, słoneczny dzień, a i tak idzie burza – narzekały inne prostytutki 

obok. 

- Reiko! – po chwili wściekle wrzasnęła rozmówczyni Reiko, zorientowawszy 

się, że chłopiec wykorzystał drobne zamieszanie i zaczął uciekać z jej kolczykiem w 

dłoni. – Reiko wracaj i oddaj mi to! Bo nigdy nie dostaniesz ode mnie darmówki! 

- I tak dostanie – skomentował jakiś klient domu publicznego, przewidując 

trafnie przyszłość, który podchodząc do niej, przy okazji złapał ją za pośladki. – 

Powiedz, że mnie kochasz – od razu bardzo grzecznie ją poprosił. 

- Zapłać odpowiednią cenę, a przez jakiś czas będę ci szeptać do ucha 

wszelkie słodkie kłamstewka, o które mnie poprosisz… chamie! – odpowiedziała 

prostytutka. 

Na to klient ochoczo pokiwał głową, że bardzo odpowiada mu ten układ, a 

tymczasem prostytutka zrobiła się aż czerwona ze złości. Jednak po kilku chwilach 
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uśmiechnęła się naiwnie i weszła z klientem do środka. Klient był od niej niższy o 

głowę. 

Ja tymczasem zerwałem się z miejsca, biegnąc za Reiko i razem ruszyliśmy 

wzdłuż wąskiej uliczki, przeciskając się przez tłum jakby górskie koziołki wywęszyły 

zapach myśliwego. Na niebie szybowało coraz więcej smoków zwiastujących burzę, 

a także powietrze szybko się stawało coraz to, coraz to cięższe. 

- Spójrz ile piorunosmoków! To będzie potężna burza! – wykrzyknął Reiko, 

kiedy wpinał sobie skradziony kolczyk w ucho. 

- To chyba boli, jak przekuwasz ucho? – spytałem, biegnąc obok. 

- Au! – i w tym właśnie momencie Reiko jęknął z bólu, ponieważ przekłuł sobie 

jedno ze swoich sterczących uszu. – Troszeczkę. No, może bardzo, ale tylko przez 

chwilę – chłopiec przyznał oraz roześmiał się szeroko od ucha do ucha. 

Także jaskółki latały nisko, niemal przy ziemi. Małe ptaszki wydawały się 

celowo latać naprzeciw nas, jakby pragnąc się z nami za wszelką cenę zderzyć i 

tylko ich wesoły świergot dowodził, że nie są złośliwe. Na niebie pojawiły się 

pierwsze ciemne złowieszcze chmury. 

W pewnym momencie potrąciłem ramieniem poborcę podatkowego, ale 

biegłem dalej. 

- Uważaj! – zawołał poborca. 

Gatunek smoków, nazywany potocznie piorunosmokami, gniazdował w 

wysokich górach, gdzie wiały najsilniejsze wiatry i gdzie występowały potężne cugi 

wznoszące. Piorunosmoki były tak olbrzymie i ciężkie, że w normalnych warunkach 

nie były w stanie wznieść swoich cielsk w powietrze. Posiadały ogromne skrzydła, 

jednakże dość sztywne i nadające się głównie do szybowania, przez co można by te 

dawno wymarłe zwierzęta nazwać: podniebnymi autostopowiczami. Ale kiedy 

zanosiło się na wielką burzę, to porywiste wiatry zabierały ze sobą owady, za którymi 

podążały małe latające drapieżniki, na które z kolei polowały piorunosmoki. 

Zwierzęta te były silne i ogromne, lecz głupiutkie, ponieważ jeżeli zdarzyło im 

się opaś na ziemię na nizinie, nie były w stanie wzbić się ponownie, więc gdy burza 

cichła i wiatr ustawał, nie były już w stanie powrócić do swoich gniazd. Dlatego po 

burzy większość z nich ginęła w naturalnej selekcji gatunkowej, jak tłumaczono. 

Jednakże burze w tych rejonach zdarzały się niezwykle rzadko. 

- Ej! Gdzie jest moja sakiewka! Ty złodzieju! Oddaj mi moją sakiewkę! – po 

jakimś czasie zawołał na mnie poborca podatkowy. 
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Poborca rzucił się za mną w pogoń, pozostawiając swojego małego synka bez 

opieki. 

Niebawem zaczął padać rzęsisty deszcz, a wszyscy handlarze pośpiesznie 

składali stragany. Rozeźliła się burza, która przyszła tak nagle, że nawet 

najzdolniejszym wróżbitom nie udało się jej przewidzieć. Hałaśliwy deszcz atakował 

wszystko co tylko stanęło mu na drodze, wsiąkając w najdrobniejsze skrawki 

każdego materiału. Strugi zimnej wody lały się z baldachimów nad straganami, które 

niestety wszystkie były przystosowane tylko do ochrony przed słońcem. Brukowane 

uliczki przemieniły się w małe potoki, a te nieutwardzone przemieniły się szybko w 

grząskie mokradła. Raz po raz grzmiało. 

Po kilkudziesięciu metrach poborca podatkowy poślizgnął się i upadł w swoich 

drogocennych delikatnych szatach prosto w błotnistą kałużę, ale jego poświęcenie i 

determinacja opłaciły się, ponieważ końcem palców poborca zdołał mnie pochwycić 

za nogę. Umorusany wstał i unieruchomił mnie. 

- Oddaj mi moją sakiewkę! – zażądał i pogroził mi palcem. – Czy ty wiesz, jaka 

kara grozi za kradzież?! 

- No, dobrze. Oddam ci ją. Ale puścisz mnie wolno? – odparłem, próbując 

zbagatelizować całe zajście. 

Mężczyzna zrobił dobrotliwą minę jakby chciał przytaknąć, jednak tu przerwał 

mu potężny rozgałęziony niczym struktura liścia piorun, który przeszył na wskroś 

dalekie niebo. Poborca spoważniał i pobladł. 

- O! Bogowie! Gdzie jest mój syn?! – zawołał z przerażeniem i spytał błagalnie 

niebios. – On się lęka burzy – powiedział, przykucając i łapiąc mnie za ramiona. – 

Sakiewka jest pełna złota, ale nagle jakby stała się pusta – zauważył i potrząsnął 

mną. – Znajdź mojego syna, a obsypię cię całego pustym złotem! 

Spojrzałem na Reiko, który czaił się w bezpiecznej odległości – dał znak, aby 

przystać na tą propozycję. 

- Znajdziemy go – zgodziłem się i wraz z Reiko pognaliśmy na poszukiwania. 

Deszcz cały czas rósł w siłę, a chmury burzowe ciskały na oślep wszelkiej 

maści gromami, bezpardonowo wyładowując z siebie nagromadzone napięcie. 

Ludzie nie bardzo mogli się pochować do swoich mieszkań, ponieważ wszystkie 

kamienice zostały już dawno zalane, a dobytek ich żyć niejednokrotnie zniszczony. 

Panował nieład, jednak Reiko zdołał się dowiedzieć od innych ulicznych 

dzieci, że pod drzewem na jednym z miejskich placów siedzi jakiś skulony z 
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przerażenia chłopiec. Udaliśmy się tam i wkrótce odnaleźliśmy go, gdzie na samym 

środku brukowanego placu rósł dorodny rozłożysty dąb. 

- Albo nie. Zostawmy go tam – zaproponował i uśmiechnął się cynicznie 

Reiko. – Lada moment powinien w drzewo uderzyć jakiś piorun. Mina jego ojca, jak 

znajdzie zwęglone zwłoki syna, będzie warta nawet i całe to przyobiecane nam złoto. 

- Przestań Reiko! Trzeba mu pomóc! – sprzeciwiłem się koledze. 

- To ty przestań! Ktoś traci aby ktoś inny mógł zyskać. Trzeba wykorzystywać 

cudze błędy i chwytać okazje zanim ktoś inny to zrobi – odpowiedział ośmiolatek. 

- Jak chcesz, to stój i patrz. Ja idę po niego – odpowiedziałem. 

Przebiegłem w poprzek opustoszałego placu, chwyciłem chłopca za ubranie i 

na siłę wywlokłem go na stamtąd… gdy nagle poczerniałe chmury burzowe prosto 

nad nami wypluli z siebie najstraszliwszy tego dnia piorun, który był wybitnie 

świetlisty. 

Naturalnie – niemal nadnaturalnie – skondensowany ładunek elektryczny 

rozciął niebo niczym brzuch rozpruwasz oraz dźgasz sztyletem, a niczym 

poszarpane wnętrzności i tryskająca krew, jego liczne odnogi rozlały się we 

wszystkich kierunkach. 

Tymczasem na drodze w dół stanął mu olbrzymi piorunosmok. Nazwa tych 

zwierząt pochodziła od tego, że ich pojawianiu się nad nizinami zawsze towarzyszyły 

potężne wyładowania atmosferyczne. Ewolucja wyposażyła te zwierzęta w naturalną 

odporność na uderzenia piorunów – piorun został więc ściągnięty na szpiczasty 

wyrostek, który znajdował się na łbie piorunosmoka, prześlizgnął się po błyszczących 

łuskach wzdłuż jego: długiej szyi, brzucha, skrzydeł i łap, wylatując wreszcie 

wierzchołkiem podkurczonego ogona. 

Piorunosmok rozwarł – najeżoną drobnymi zębami – paszczę i cicho pisnął, 

jednakże wrażenie było takie, jakby wielki to huk pioruna wydobył się z jego krtani. 

Nic mu się nie stało. Potem piorun już szybko zanurkował i przylepił się do drzewa na 

środku palcu. Rozerwana natychmiast roślina eksplodowała iskrami i drzazgami, a jej 

marne szczątki stanęły w płomieniach. 

Razem z Reiko zaciągnęliśmy syna poborcy podatkowego na schody jednej z 

kamienic. Chłopiec był zupełnie roztrzęsiony i płakał, gapiąc się bez sensu przed 

siebie. Dostał też nerwowych drgawek i skurczów mięśni nóg. Sparaliżowany 

strachem nie reagował na żadne bodźce. 

Tak przeczekaliśmy całą burzę. 
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- Dziękuję – wymamrotał uratowany chłopiec, kiedy pierwsze jasne promienie 

padły na jego twarz. – Burza jest żywiołem, nad którym nie da się zapanować. 

- Ale burza już się skończyła i dużo czasu minie zanim przyjdzie z powrotem – 

pocieszałem go. 

- Ale będą następne, następne i następne – chłopiec mówił z drżeniem w 

głosie i we wszystkich kończynach. – Najstraszliwsze są pioruny: hałaśliwe, a silny 

prąd elektryczny, z którego są zbudowane, niszczy wszystko. Nienawidzę burzy i 

piorunów! Nienawidzę burzy z piorunami! O ile lepiej by było, gdyby one nie istniały! 

- Zostaw go – zaproponował Reiko. – I tak nie otrzymamy zapłaty. 

- Jakiej zapłaty? – spytało roztrzęsione dziecko. 

- Twój ojciec obiecał obsypać mnie złotem, jeżeli cię odnajdę – wyjaśniłem. 

- W takim razie niewiele jestem dla niego wart – stwierdził mały chłopiec. 

- Powinien obsypać Reiko, ponieważ on jest znacznie wyższy ode mnie – 

zażartowałem, wskazując na kolegę. 

To rozluźniło atmosferę. Wszyscy troje roześmialiśmy się. 

- To dalej skąpstwo – upierał się uratowany chłopiec. 

- Masz rację. Oddaj swojemu ojcu również i tą sakiewkę – przytaknąłem. 

Wstałem i oddałem mu pulchny woreczek. 

- Wynosimy się stąd – zawołał do mnie Reiko. 

- Do zobaczenia – pożegnałem się, ruszając za kolegą. 

- A jak się nazywacie? – jeszcze zawołał za nami nieznajomy chłopiec. 

- Ja jestem Shao a on Reiko! – odpowiedziałem. 

- Ja mam na imię Raiden! Jestem Raiden! – odpowiedziało roztrzęsione 

dziecko. 

 Pobiegliśmy przed siebie, a Reiko krótko skomentował ostatnie wydarzenia: 

 - Zobaczysz, że on jeszcze będzie twoim zaciekłym wrogiem. 

Niebawem okazało się, że po burzy mnóstwo majestatycznych 

piorunosmoków opadło na ziemię, nie potrafiąc się już więcej wzbić. Świeżego mięsa 

było z nich tyle, że wszyscy najedli się do syta, nawet bezpańskie psy i koty. 

 

 

 

 

 



 162 

29. Imperator, część X 

 

 Pancerne drzwi zacieńcie stawiały opór, jednakże coraz bardziej niepokojąco 

jęczały – lecz to i tak tylko do czasu, ponieważ niebawem wygięły się i całkowicie 

puściły. Jax, po wykonaniu karkołomnego zadania, upadł z wycieńczenia, toteż 

pierwsza do pomieszczenia wślizgnęła się porucznik Blade. 

 - Odsuń się Stryker! – krzyknęła, wyciągając pistolet. 

 Kurtis odskoczył, płasko padając na posadzkę i odruchowo ochraniając dłońmi 

głowę. Porucznik momentalnie wzięła imperatora na muszkę, od razu strzelając. 

Rozległ się huk, spotęgowany jeszcze przez ciasnotę wnętrza, lecz Shao-

Khan zerwał się z krzesła szybciej niż poruszał się pocisk i unikając tym samym 

trafienia. Sonya strzeliła do niego raz jeszcze, lecz z tym samym mizernym efektem. 

Gdy Sonya niebawem trafiała przypadkowo w kraty, kula rykoszetem omal nie 

trafiła Kurtisa. Kobieta przestała strzelać. 

 - Tym sposobem możecie się pozabijać pomiędzy sobą, ale ja uznaję tylko 

walkę wręcz lub białą bronią – z pogardą poinformował ich Khan. 

 Rykoszet wylądował tuż obok głowy Kurtisa, co przeraziło Strykera. 

Mężczyzna zerwał się na równe nogi, a wówczas Cyrax – który był już w 

pomieszczeniu – na bieżąco analizując rozwój sytuacji, odczytał to jako 

prawdopodobną agresję. Robot wykonał krok aby lepiej wycelować i otworzył 

metalowe klapy na swoim brzuchu – w środku posiadał zamontowaną specjalną 

wyrzutnię sieci. Prewencyjnie cisnął więc unieruchamiającą pułapkę w Strykera. 

Wielka i elastyczna, a przeźroczysta i niemal niewidoczna, ponieważ 

wykonana z nasączonego syntetyczną żywicą włókna szklanego, rozwarła się 

szeroko niczym paszcza węża, dopadła celu oraz pchnęła dorosłego mężczyznę na 

kraty celi, otulając go i krępując. 

Wielka sieć ulotnie zamigotała pod wpływem mocnego oświetlenia w 

pomieszczeniu niczym plątanina cieniutkich światłowodów. Była: lepka, kleista i 

specjalnie wchodząc w reakcję chemiczną – szybkiego utleniania z tlenem zawartym 

powietrzu – obkurczyła się stanowczo i zupełnie unieruchomiła Kurtisa twarzą do 

celi, w bardzo niewygodnej pozycji. 

Po wszystkim tworzywo sztuczne, z którego wykonano sieć Cyraxa, 

stwardniało, emanując przy tym ciepłem oraz nieprzyjemnie sycząc, a także czuć 
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było od sieci Cyraxa nieprzyjemny chemiczny swąd. Cyborg wydał z siebie 

tryumfalny meliczny łoskot, po czym zamknął swój żółty pancerz. 

 Jax zdążył odetchnąć, pozbierał się i wycelował w imperatora z małego 

karabinu maszynowego. Chciał strzelić, nie przejmując się w najmniejszym stopniu 

niepożądanymi konsekwencjami. 

 - Ciekawe czy jesteś dość szybki aby umknąć pociskom z lufy pobratymca 

kałasznikowa! – spytał drwiąco ciemnoskóry komandos. 

 Nacisnął na spust, jednak tu wtrącił się Shang Tsung, łapiąc dłonią za lufę i 

zbijając trajektorię pocisków na bok. Jax przestał strzelać, lecz krótka seria robiła się 

o ścianę. 

 - Zwariowałeś?! – udzieliła Jaxowi reprymendy pani porucznik Blade. 

 Briggs nie zdołał już się wytłumaczyć, ponieważ w tym samym momencie 

czarnoksiężnikowi udało się zakończyć bezbłędne wyszeptanie pewnego zaklęcia, 

po którym cała brygada nagle zastygła w bezruchu. 

Sonya i Jackson pozostali świadomi i oddychali normalnie, ale nie byli w 

stanie się w najmniejszym stopniu poruszyć ani wypowiedzieć słowa – jak posągi. 

Robot natomiast doznał nagłego spadku zasilania, przez co on także nie mógł 

drgnąć, chociaż jego procesy myślowe nie uległy spowolnieniu. System 

automatycznie zaczął szukać sposobu na odzyskanie władzy nad mechanicznym 

ciałem. 

Shang Tsung odetchnął z ulgą, ale przestrzegł: 

 - Czar nie będzie działać długo. Czuję jak przebiegle cała trójka mu się opiera. 

 Shao-Khan spokojnie podszedł do przyciśniętej boleśnie do zimnych krat 

twarzy Strykera, który – unieruchomiony siecią – usta miał wykrzywione jakby w 

wielkim niesmaku, a nos Kurtisa sterczał spomiędzy krat niczym muchomor. 

Imperator nie opanował się i złapał go za niego. 

 - Wyglądasz idiotycznie! Od tysiąca lat nie widziałem niczego równie 

komicznego! Warto było odwiedzić Ziemię dla tej chwili! – parodystycznie oznajmił 

oraz roześmiał się, czerpiąc z pecha Strykera niebywałą satysfakcję. – Ale postaraj 

się przyzwyczaić do tej pozycji, ponieważ jeszcze co nieco pozostało do 

opowiedzenia: 
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30. Quan-Chi i Scorpion 

 

Wszystko się niepotrzebnie przedłużało. 

Krzyki z bólu czarnoksiężnika zdążyły już chyba wypłoszyć wszystkie ptaki 

zamieszkujące poddasze baszty, jednak od dłuższego czasu panowała paraliżująca 

cisza. Zapadła ciężka noc, a Quan-Chi nadal nie opuścił podziemi. Nie było wcale 

pewne, czy Quan-Chi w ogóle jeszcze żyje, gdy niespodziewanie czarnoksiężnik 

wyszedł z komnaty grobowej. 

 Jak sam zapowiedział, na ciało czarnoksiężnika zostały naniesione hieroglify z 

sarkofagu Smoczego Króla. Quan-Chi wybrał dla siebie tylko te hieroglify, które miały 

charakter amuletów szczęścia i wydały mu się najbardziej przesiąknięte potęgą 

dawno zmarłego władcy. Hieroglify przypominały świetliste tatuaże, wżerających się 

niczym kwas w siną skórę czarnoksiężnika. Niektóre z pradawnych znaków, te które 

czarnoksiężnik wypalił sobie na ramionach, zdążyły się już wtopić głęboko w ciało 

Quan-Chiego niby ruchliwe mięsożerne larwy w poszukiwaniu najbardziej soczystych 

kąsków. 

Największy z nich przedstawiał symbol głowy smoka zakreślony w kontusz, co 

zdradzało, że ten hieroglif oznacza imię Onagi. To właśnie owy hieroglif, otoczony 

kontuszem – czyli po prostu kołem – w późniejszym czasie zaaprobowano na 

potrzeby turnieju Mortal Kombat i obecnie jest kojarzony przede wszystkim z nim. 

Muskulatura Quan-Chiego stała się jeszcze wyrazistsza niby nasmarowana 

śliską oliwą. Wielki czarnoksiężnik stał się teraz jeszcze potężniejszy, a kiedy tylko 

trochę mocniej oddychał, wydawać by się mogło, że ma się do czynienia z rykiem 

drapieżnika. 

 - Moc hieroglifów z sarkofagu Onagi niszczy twoje ciało – major Jackson 

Briggs, nazywa też Jaxem, już od dłuższej chwili zbierał się na odwagę i wreszcie 

powiedział co myśli. – To nie ma znaczenia, czy ty zwyciężysz w tym pojedynku, czy 

nie. No bo co z tego, jak ty i tak przez tą dziwaczną operację nie dożyjesz 

jutrzejszego dnia? 

 Quan-Chi udał, że nie pojął słów Jaxa, za to zwrócił się do ogółu 

zgromadzonych, polecając: 

 - Przygotujcie arenę. 
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 Zgromadzeni zebrali się w okrąg o średnicy kilku metrów. Wcześniej, gdy 

czarnoksiężnik przebywał w komnacie grobowej, do grupy obserwatorów dołączyli: 

kapłan Havik oraz wojowniczy mnich buddyjski Kung Lao. 

 - Doskonale – pochwalił ich wszystkich czarnoksiężnik. 

 Nagle z przeciwległej części baszty wybiegł Scorpion, zatrzymując się w 

pewnej odległości od Quan-Chiego. Scorpion miał na sobie strój nindża, oddychał 

ciężko lecz pewnie i z każdą kolejną porcją tlenu stawał się coraz bardziej pewny 

siebie. Złowieszcze ślepia sterczały mu sponad okropnej maski wystylizowanej na 

dolny fragment ludzkiej czaszki. 

 - Czy wy postradaliście rozum?! Wy przykleiliście mi etykietę potwora! On 

zamordował moją rodzinę! – agresywnie wyrzucił z siebie Scorpion, obejmując 

wzrokiem wszystkich. – Quan-Chi zlecił aby zamordowano moją kobietę i moje 

dzieci, a w zasadzie także mnie samego. Powróciłem toteż zza grobu i egzystuję 

tylko po to, aby ich pomścić. Nie mam innego celu jak tylko sprawić, aby 

sprawiedliwości stało się zadość. Ten zły człowiek zapłaci za swoje grzechy – 

zapowiedział Scorpion, a następnie obrzucił spojrzeniem Sub-Zero. – W fatalnym 

najeździe brali czynny udział lodowi nindża jak ty, więc klauzura mojego klanu 

nakazuje mi również rozprawić się z tobą Sub-Zero. Ale mniejsza o ciebie. W końcu 

mój klan został wówczas zniszczony i wiem, że nigdy już się nie odrodzi. 

Wypatroszenie Quan-Chiego mi wystarczy. 

 Na ostatnie słowa nindży czarnoksiężnik zareagował od razu, rzucając się na 

Scorpiona z całym impetem – natychmiast przywalił mu pięścią w twarz. Scorpion 

boleśnie się przewrócił, a Quan-Chi tymczasem z wielką fascynacją – nie 

pozwalającą mu się skupić – obserwował energię jak dym wyciekającą z jego prawej 

pięści. Była to moc płynąca z potężnych hieroglifów naniesionych na jego ciało. 

 - To naprawdę działa – westchnął czarnoksiężnik. 

 Pół człowiek-pół zombie Scorpion dostrzegł chwilowe rozkojarzenie 

czarnoksiężnika – wstał, rzucił się na niego i nakopał mu z kolanka, a chwytając go 

wpół, powalił go na wilgotną glebę. Potem, siadając na nim okrakiem, najpierw 

przywalił mu z łokcia i przydusił go, aby po chwili wierzchem dłoni zacząć go lać i łoić 

po gębie. 

 - To nie jest Mortal Kombat tylko chamskie mordobicie – napomknął Jax, ze 

znudzenia wzruszając pretensjonalnie ramionami. 
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 Słysząc to, Quan-Chi i Scorpion spojrzeli równo zaskoczeni na Briggs, jakby 

mangusta i kobra na swojego grajka. Oboje zaprzestali walki i oddalili się od siebie. 

Scorpion jakiś czas uspakajał oddech i dokładnie rozgrzewał mięśnie, po czym 

rozpruł powietrze serią kopnięć, a korzystając ze swoich niezwykłych zdolności, 

wokół dłoni podwyższył temperaturę powietrza na tyle, że przez moment buchnęły 

gładko płomienie. Wrzące powietrze przybrało kształt grzyba. 

 Quan-Chi ruszył do natarcia: prześlizgnął się bez szwanku nad kotłującym się 

powietrzem i rozpruł płomienie, znienacka atakując Scorpiona. Nindża wprawdzie 

zdążył się cofnąć, jednak Quan-Chi nie rezygnował i kontynuował atak i potężnie 

staranował nindżę i chwycił go lewym ramieniem za kark niczym wielorybniczy 

harpun wstrzykując w mocne ciało walenia. Quan-Chi konsekwentnie napierając, 

zdradliwie przytulił się do Scorpiona i cisnął w kierunku jego śledziony strumień 

krótkich i dotkliwych ciosów, od których nindża żałośnie wrzasnął z bólu. 

Po chwili Scorpion bezpardonowo wsadził palce w znaki na ciele 

czarnoksiężnika, zmuszając go do natychmiastowego odwrotu. Quan-Chi nie 

krzyknął, ale w zamian wycedził z siebie przeraźliwy pomruk cierpienia i 

rozdrażnienia. 

Nindża tymczasem odskoczył do tyłu, a nieoczekiwanie otwierając za sobą 

mały portal, w mgnieniu oka przeniósł się na drugą stronę przeciwnika, naskakując z 

pięścią czarnoksiężnikowi na kręgosłup. Ognisty nindża naraz wypuścił ze swojej 

prawej dłoni – z wnętrza swojego ciała – tajemniczy, chociaż słynny na całą Rubież 

bioimplant. 

W rzeczywistości jego bioimplant był pasożytem żyjący wewnątrz ciała 

nosiciela. Celowo zaszczepiony, wkrótce wytwarzał długą, cienką, a równocześnie 

niebywale wytrzymałą wić, zakończoną ostrym i wżynającym się głęboko żądłem. 

Pasożyt pobudzał organizm nosiciela do wytworzenia wzdłuż ramion – 

niespotykanych normalnie – przewodów, podobnych do torebek ścięgnistych oraz 

odpowiednich dodatkowych mięsni. Dzięki temu nosiciel kiedy tylko chciał mógł 

wystrzelić z dłoni żądło. Na koniec pasożyt wyostrzał percepcję człowieka, a 

zaszczytu zaszczepienia pasożyta dostępowali tylko najlepsi i najlojalniejsi adepci 

klanu. Mutacja człowieka-nosiciela była niezwykle bolesna, a biegłe opanowanie 

endożądła niezwykle trudne, jednak zmutowani ogniści nindża słynęli z niezwykłej 

zaradności. 
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Dlatego, kiedy tylko czarnoksiężnik zdołał się odwrócić, cichy świst niczym 

szybki rozbłysk przeszył powietrze, po czym żądło celnie wbiło się w sam mostek 

sinego czarnoksiężnika – utkwiło solidnie w płaskiej kości. Po chwili stojący na 

wprost nosiciel, który pozostawał połączony z żądłem poprzez wić, przyjął stabilną 

wyuczoną pozycję. 

- Do nogi psie! – niby to normalnie krzyknął a jakby siedziało w nim monstrum. 

Siłą i pewnością siebie w głosie Scorpion na moment zupełnie sparaliżował 

wszystkich dookoła niczym struwszy ich silnym jadem. Potem zaparł się całym 

ciałem, wykonał odpowiednie ruchy rękoma i przyciągnął do siebie 

zdezorientowanego… bezradnego czarnoksiężnika. Scorpion, nie tracąc ani chwili, 

potężnie uderzył czarnoksiężnika w szczękę. 

Zanim czarnoksiężnik zdołał dojść do siebie, nindża pospiesznie udał się do 

komnaty grobowej znajdującej się w podziemiach baszty. 

- Ten Scorpion postradał rozum do reszty! On zamierza zmajstrować coś przy 

sarkofagu! – odgadł Jax. 

Mała Li Mei wtuliła się Sonyę, która trzymała ją za rękę. 

- Spokojnie. Nikt dzisiaj się nie obudzi – oznajmił Quan-Chi do Li Mei. – 

Najwyżej jakieś dzieci z koszmarnych snów – zażartował czarnoksiężnik. 

Quan-Chi otworzył mały portal pod sobą i szybko ześlizgnął się do niego. 

Scorpion w istocie znajdował się w podziemiach baszty, stojąc tuż przed 

sarkofagiem w kształcie smoczego jaja. Nindża zaczął w niego kopać i usiłował nim 

potrząsać, próbując rozpieczętować sarkofag. Robił to dotąd, dopóki nie otworzył się 

nad jego głową portal Quan-Chiego, z którego czarnoksiężnik z całym impetem 

wypadł, przewracając nindżę i lądując butami na jego brzuchu. 

- Dlaczego ludzie najpierw noszą maski aby ukryć to, że są jeszcze młodzi, a 

potem aby ukryć to, że już są starzy? – spytał Quan-Chi. 

Mówiąc to, czarnoksiężnik skakał po Skorpionie – wyglądało to dość 

zabawnie. Scorpion, w odpowiedzi, strącił z siebie czarnoksiężnika, a w 

międzyczasie wszyscy pozostali zeszli do podziemi, nadal przyglądając się 

pojedynkowi. 

 - Ty nazbyt wiele śmierci widziałeś i nazbyt licznie obciążyłeś nią swoje 

sumienie, aby twoja własna zrobiła ci wyraźną różnicę! Ty już jesteś zbyt stary aby 

lękać się swojej własnej śmierci! – wyjaśnił nindża, podnosząc się z podłogi. 
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- Mówisz tak, jakbyś znał to uczucie lepiej ode mnie! – odpowiedział szyderczo 

Quan-Chi. 

- Jedyne, czego ty się tak naprawdę obawiasz, to powrotu wielkiego Onagi! – 

wyciągnął wnioski Scorpion. 

 - A ty czego obawiasz się najbardziej?! – wrzasnął z całych sił Quan-Chi i 

ruszył do natarcia. 

 Czarnoksiężnik w większości kradł swoim ofiar dusze, przenosząc je do 

swojego własnego ciała i często wykorzystywał je w walce. Teraz wziął szeroki 

zamach prawym ramieniem, uwolnił z siebie kilka zielonych niczym flegma – 

zniewolonych przez siebie – dusz, jednak nie pozwolił im odlecieć daleko, a nakazał 

im gromadzić się w okolicach swojej pięści. 

Zielone dusze zawirowały nerwowo i stłoczyły się jakby myszy, po czym 

niespodziewanie zastygły, przybierając postać jednej mosiężnej maczugi, 

przytwierdzonej grubym łańcuchem do rękojeści… która znalazła się idealnie 

wewnątrz zaciśniętej dłoni Quan-Chiego. Łańcuch zabrzęczał, przez chwilę wił się i 

snuł, a z głowicy maczugi wyłoniły się kolce niczym opancerzone skorupami insekty, 

wychodzące spod tynku na ścianie, na suficie i spod podłogi. 

 Quan-Chi – tylko wykańczając rozpoczęty wcześniej szeroki zamach ręką – 

posłał najeżoną upiornymi kolcami potworną oręż na brzuch zaskoczonego pół 

człowieka-pół zombie. Momentalnie twarde kolce rozcięły strój nindża, przedzierając 

się głębiej… gdy nagle w powietrzu coś świsnęło niczym paraliżujący gwizd gorącej 

pary wodnej przetłoczonej wzdłuż wąskiej dyszy. Podłoga drgnęła, wręcz 

zachybotała tak jakby nieopodal przetoczyła się wielka masa setek ton. Quan-Chi nie 

był w stanie kontynuować ataku – przewrócił się, a broń, po tym jak wypuścił ją z 

dłoni, z powrotem rozpadł się i rozpierzchła na zielone dusze, które potulnie 

powróciły do ciała swojego pana. 

Z sarkofagu Onagi wytrysnęła skondensowana energia, natychmiast niszcząc 

święte plomby Starszych Bogów założone tam dziesięć tysięcy lat temu. 

Sarkofag zaczął się otwierać. 

 Wszystkie hieroglify rozbłysły energią, także te na ciele Quan-Chiego, który 

przy tym skulił się na podłodze oraz złapał się za głowę – po naniesieniu na siebie 

hieroglifów, stał się po trosze częścią sarkofagu i po jego dehermetyzacji zaczął 

odczuwać wszem rozrywający go ból. Stał się teraz zupełnie bezbronny, gorzej jak 

obłożnie chory człowiek. 
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 - Scorpion! Natychmiast zamknij ten sarkofag! – wrzasnął Quan-Chi, 

pojedynkując z wewnętrznym bólem. 

 - Jak to bardzo boli, prawda? – spytał cynicznie Scorpion, po czym kopnął 

czarnoksiężnika w głowę. – To rozsadza cię od wewnątrz. Czujesz, że zaraz 

eksplodujesz, jednak jesteś bezsilny. 

- Natychmiast zamknij sarkofag Onagi! Póki jeszcze się da! – przerwał mu 

czarnoksiężnik rozkazującym tonem. 

- Ten ból zjawia się szybko niczym nocna mara – kontynuował pół człowiek-

pół zombie z zadowoleniem. – A z każdym dniem i z każdą chwilą jest tylko 

okropniej, coraz okropniej. Zawistna zjawa nie da ci spokoju, nie odczepi się od 

ciebie ani nie pozwoli ci zasnąć. Niby to umierasz nieprzerwanie, lecz cały czas twoje 

serce bije szybko. Kolory tracą smak, a wyśmienite potrawy stają się jednakowo 

szare. Nie jesteś w stanie odróżnić słodkiego wina od solanki. Myślisz tylko o 

zemście i orientujesz się wreszcie, że ty już od dawna jesteś niczym zombie. Tylko 

że dopiero teraz to zauważyłeś. 

- Opamiętaj się Scorpion! – powtórzył Quan-Chi, ignorując słowa Scorpiona. – 

Wysłuchaj czarnoksiężnika o tysiącach lat życia! Starego dziwaka! Starca, który 

zdziwaczał od swoich własnych grzechów! 

- W takim razie teraz już wiesz, co czułem bezradnie patrząc jak jest 

mordowana moja rodzina, a na końcu ja sam! Nadszedł czas twojej zapłaty a mojej 

zemsty! Sprawiedliwość! Upominam się tylko o to co moje! – stwierdził z satysfakcją 

Scorpion. 

- Jax miał rację! Ty zwariowałeś! – wyrzucił z siebie Quan-Chi, cały czas 

zwijając się z bólu. – To porachunki twoje i moje! Nie mieszaj w to Smoczego Króla! 

W tym momencie rozległ się kolejny wstrząs, po którym wieko sarkofagu 

mocno drgnęło – co także odczuł w sobie czarnoksiężnik – a z uchylonej szpary 

wyłoniła się wielka i wyniszczona dłoń Smoczego Króla. Tworzyły ją: suche kości, 

pożółkłe szpony i krucha skóra przypominająca wylinkę węża. Dłoń chwyciła za 

brzeg sarkofagu. Zaśmierdziało zasuszonym trupem. 

- Nie wiem kim jesteś Scorpion, ale dam ci wszystko – nagle wydobył się głos 

z wnętrza sarkofagu. – Tylko zabij czarnoksiężnika i pozwól, abym mógł spokojnie 

powrócić do pełni sił. 

- Co ty robisz Scorpion?! Nie zapominaj, że ty jesteś nindża! Nie plam honoru 

swojego klanu! Zamknij ten sarkofag! – bezpardonowo wtrącił się Quan-Chi. 
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- Ponownie będę władać Rubieżą i innymi znanymi wymiarami – 

przebudzający się Onaga już snuł plany. – Ja będę pierwszy, a ciebie Scorpion 

uczynię drugim, zaraz po mnie. Masz moje słowo! Wyczuwam twoją złość i 

nieustępliwość! To talent Scorpion! Ty posiadasz wielki talent! Będę potrzebować 

takich indywidualności jak ty! Razem najedziemy Starszych Bogów aby władać 

wszystkimi znanymi krainami! – kusił nindżę. – Zabij czarnoksiężnika! – zażądał. 

- Starsi Bogowie potrafią się skutecznie bronić i nawet wielki Smoczy Król ich 

nie zwycięży! – kolejny raz wtrącił się Quan-Chi. – Natomiast jeżeli dojdzie do takiej 

konfrontacji, to będzie prawdziwa zagłada! Armagedon! – tłumaczył. 

- Nie, Onaga. Nie – spokojnie odpowiedział Scorpion. – Niech Quan-Chi 

poczuje bezsilność. Czarnoksiężnik musi żyć, aby bezradnie patrzeć na to co się 

wydarzy! 

I w tym momencie Onaga całkiem odsunął łapą ciężkie wieko sarkofagu i 

zepchnął je na podłogę. Był ciągle słaby, więc tylko usiadł w sarkofagu. Cały był 

wyniszczony i zasuszony, a tworzyły go niemal tylko: kości, skóra oraz łuski. Jego 

skrzydła były potargane. 

- Zgoda! W imieniu całego świata poczuj jako pierwszy od dziesięciu tysięcy 

lat moją mądrość i moje dobro! – Smoczy Król zaprzysiągł pakt ze Scorpionem, a 

jego utracone niegdyś w pojedynku oko odtworzyło się. 

Słysząc to, Quan-Chi zacisnął zęby aby zapanować nad wszem 

rozsadzającym go bólem, napiął mięśnie, zebrał siły i momentalnie wstał na równe 

nogi. Potem potężnie odepchnął stojącego mu na drodze nindżę i ruszył na Onagę, 

krzycząc: 

- Być może kiedyś Smoczy Królu powrócisz, ale po moim trupie! 

Pochwycił osłabione smocze monstrum za szyję, a pięścią uderzył Onagę w 

twarz z takim impetem, że z powrotem wybił mu to oko. Potem Quan-Chi chwycił za 

wielotonowe wieko i położył je ponownie na sarkofagu. 

Skupił się, w jednej chwili zebrał w głowie całą swoją obszerną wiedzę z 

czarnej magii i wyszeptawszy szereg potężnych zaklęć, założył na sarkofag nowe 

plomby. Wówczas moc Smoczego Króla powróciła skąd wyciekła, a wszystko ucichło 

i powróciło do stanu wyjściowego. Quan-Chi dla pewności raz jeszcze zapieczętował 

zaklęciami sarkofag, a wnet ból przestał rozsadzać czarnoksiężnika. 
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Quan-Chi odwrócił się i rzucił się na Scorpiona – popchnął go i uderzył go w 

skroń, ogłuszając nindżę na moment. Czarnoksiężnik, wykorzystując to, podbiegł do 

boga wiatru. Zażądał: 

- Powiedz to! No powiedz! 

Fujin stał niewzruszony. 

- No powiedz! Powiedz to! Powiedz! – Quan-Chi wrzeszczał na boga wiatru z 

całych sił jakby miał ochotę go rozszarpać. 

Mała Li Mei zaczęła płakać, ale czarnoksiężnik nadal nalegał na Fujina, 

lekceważąc zupełnie co dzieje się dookoła: 

- Powiedz! No powiedz to! Nie krępuj się! Możesz już nigdy więcej nie mieć ku 

temu żadnej okazji! 

Czarnoksiężnik jedną ręką pochwycił boga wiatru za krtań, złowieszczo 

napinając mięśnie, ale nie zaciskając w żaden sposób uścisku dłoni. Drugą ręką 

złapał go za tył głowy, zmuszając go do fizycznego oparcia czoła o jego czoło. Ich 

twarze znalazły się bardzo, ale to bardzo blisko siebie. 

- Powiedz! Mów to właśnie teraz, albo nie mów tego nigdy! – wrzeszczał 

czarnoksiężnik. – Powiedz co myślisz! Co o mnie myślisz! Powiedz co ci chodzi po 

głowie! 

Fujin nie wytrzymał i ugiął się na nogach, nie przewracając się tylko dlatego, 

że czarnoksiężnik go twardo trzymał. W oczach Fujina zamigotała wilgoć, a po jego 

smukłej warzy spłynęły łzy. 

- Bezosobowy kat – niewyraźnie wymamrotał Fujin, ale i tak doskonale dotarło 

to do wszystkich zgromadzonych. 

Bóg wiatru odsunął się i skulił się na podłodze, bezradnie opierając się o jedno 

ze zgromadzonych tam przeraźliwych narzędzi tortur. Fujin nieudolnie zasłonił twarz, 

pragnąc nie pokazać że płacze, a równocześnie na zewnątrz baszty na ułamek 

sekundy zebrało się stado gigantycznych, niszczący wszystko na oślep cyklonów – 

potwory żywiołu na szczęście szybko znikły, zaraz po tym jak bóg wiatru zapanował 

nad targającymi nim zewsząd emocjami. 

- Dobrze – odpowiedział czarnoksiężnik. 

Quan-Chi odwrócił się, a podchodząc niemal wskoczył na słaniającego się 

biernie na nogach Scorpiona, okrakiem siadając mu na ramionach. Złapał nindżę za 

głowę, przygotowując się do wykonania na nim egzekucji. 
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- To już definitywny kres twojej odysei Scorpion! Fatality! – wrzasnął 

czarnoksiężnik. 

Quan-Chi chciał tak po prostu ukręcić Scorpionowi głowę niczym gwint śrubie. 

Tymczasem powietrze przeciął potężny świst – coś błysnęło i nagle w plecy 

czarnoksiężnika wbiła się obręcz. 

Okrągły przedmiot przebił Quan-Chiego tuż, tuż wzdłuż kręgosłupa, a żebra 

nie stanowiły dla niego żadnej przeszkody niczym dla wirującej piły tarczowej. Krew 

wytrysnęła niczym fruwające jak pierz wióra w tartaku – wręcz wybuchła zarówno to z 

pleców, gdzie ostrze weszło, jak i z brzucha, gdzie ostrze częściowo wydostało się z 

powrotem na zewnątrz. Przedmiot utkwił solidnie w jego ciele, a tymczasem 

czarnoksiężnik zwymiotował krwią. 

Quan-Chi natychmiast spadł z przeciwnika, nie ukończywszy prawidłowo 

fatalitów. Niespodziewanie podbiegła do niego mała Li Mei i złapała czarnoksiężnika 

za ramię. 

- Uciekaj idioto! Nie masz już szans wygrać! Ty stary idioto! Uciekaj! – 

powiedziała z przerażeniem dziewczynka. 

Quan-Chi splunął tylko krwią niczym wściekły pies i pomimo tkwiącego nim 

przedmiotu otworzył pod sobą portal i ześlizgnął się do niego, planując ponownie 

rzucić się na Scorpiona od góry. Scorpion jednak podbiegł i przytrzymał 

czarnoksiężnika za szyję, zanim ten zdążył zsunąć się cały do portalu. 

Czarnoksiężnik wprawdzie zdołał otworzyć drugi koniec portalu nad 

Scorpionem, wystawić stamtąd nogi i parę razy kopnąć nindżę w głowę… ale 

niewiele to zmieniło. Kropla krwi utoczona z ciała czarnoksiężnika przepełzła po 

obręczy, dostając się do portalu i rozbryzgła się na masce Scorpiona. 

Po chwili nindża wyciągnął czarnoksiężnika z jego zielonego portalu i uderzył 

go w twarz. Quan-Chi wraz z krwią wypluł kilka swoich wybitych tym sposobem 

zębów. 

Nieoczekiwanie ognisty nindża ściągnął sobie z głowy kaptur. Następnie 

Scorpion chwycił dłońmi za swoją żuchwę jakby chciał ściągnąć sobie maskę… i w 

istocie tak zrobił, lecz wraz z maską – ten pół człowiek-pół zombie – ściągnął sobie z 

twarzy i reszty głowy całą swoją skórę i inne tkanki miękkie, ukazując nagą czaszkę i 

puste oczodoły. Po chwili czaszka Scorpiona samoczynnie stanęła w żywych 

płomieniach, a wtedy nindża – z jamy ustnej – cisnął w czarnoksiężnika gęsty oraz 

mazisty strumień ognia. 
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Żółte, czerwone, niebieskie płomienie zwieńczone czarnym dymem otuliły 

Quan-Chiego jakby miękka piana. Ogień, wijąc się – bezskutecznie poszukując dla 

siebie jakiegoś konkretniejszego kształtu – ogarnął go i zakrył zazdrośnie. Płomienie 

połknęły Quan-Chiego w całości, zakleszczyły się, przyssały się do niego setkami 

przedziwnych macek, possały jego skórę, pokąsały oraz pokłuły i nim zamilkły, omal 

nie rozerwały go na strzępy. 

Już po wszystkim – już po chwili – Quan-Chi utrzymywał się ostatnią kroplą sił 

na nogach. Był poparzony na całym ciele i zupełnie nagi, ponieważ jego strój w 

międzyczasie uległ spopieleniu. Tkwiący w nim kawałek metalu był kompletnie 

rozżarzony że aż świecił. Natomiast magiczne hieroglify na ciele czarnoksiężnika po 

prostu zgasły. 

Czarnoksiężnik zachwiał się do tyłu i odruchowo wsparł się prawą dłonią o 

jeden z kolców zardzewiałej starej maszynerii, znajdującej się w jednej z wnęk sali 

tortur. Wtedy coś: zagruchotało, zaskrzypiało i o dziwo pradawna przedziwna 

maszyneria – służąca do wymyślnego torturowania ludzi – zadziałała dokładnie tak 

jak ją niegdyś skonstruowano, reagując na dotyk. 

Natychmiast kolczaste szczoty obróciły się do wewnątrz, wciągając Quan-

Chiego i bez trudu miażdżąc jego ciało. Skorodowane kolce poprzebijały go na wylot 

niczym falanga wyborowych łuczników. Czarnoksiężnik utkwił wpół, ponieważ system 

zablokowała metalowa obręcz tkwiąca w jego ciele. 

Wcześniej jednak głowa pękła czarnoksiężnikowi na wskroś, otwierając na 

oścież czaszkę, a papka mózgowa po części wyciekła poprzez duży nos 

czarnoksiężnika. Na wprost wystawała tylko lewa ręka Quan-Chiego – bezwładna, 

cała pokryta spękaną zwęgloną skórą. 

Do czarnoksiężnika podbiegła mała Li Mei i chwyciła z całych sił jego dłoń. 

Quan-Chi chciał się z nią porozumieć, coś powiedzieć, ale nie był w stanie. Ponadto 

dostał takiego skurczu mięsni w ręce, że uniósł dziecko wysoko do góry. 

Czarnoksiężnik przy tym mimo woli zacisnął dłoń tak mocno, że wywichnął ze stawu 

nadgarstek małej Li Mei. Dziecko wówczas straszliwie pisnęło ze wszem 

ogarniającego go bólu, nad którym nie było w stanie żadnym sposobem zapanować, 

a tymczasem niepostrzeżenie Quan-Chi stracił życie. 

Tak mała Li Mei wypłoszyła wszystkie ptaki z poddasza niszczejącej baszty. 
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31. Imperator, część XI 

 

 Czar słabł, a unieruchomieni komandosi zaczęli powoli odzyskiwać władzę 

nad ciałami. Shang Tsung był bezradny – kolejne zaklęcia nie chciały odnowić 

poprzedniego. 

 - Musimy ich wykończyć – zaproponował metamorf. 

 - W ten sposób to nie jest żadna zabawa – sprzeciwił się imperator. 

 - Więc dobrze Shao-Khanie – zgodził się z nim Shang Tsung. – Ale szybko 

wynośmy się z tego okropnego wymiaru. Czuję się tutaj niepewnie. Swoją drogą nie 

mogę się już doczekać, kiedy wreszcie ty, o imperatorze, podbijesz Ziemię i 

przebudujesz ją po naszemu… po rubieżowemu! 

 Czar prysł z Jaxa, a ciemnoskóry mocarz kopnął metamorfa swoim twardym 

wojskowym butem w brzuch, popychając go na ścianę. Shang Tsung w odpowiedzi 

też ruszył na niego i już po chwili obaj mężczyźni starli się w nienawistnym uścisku. 

Siłowali się pomiędzy sobą niby dwa rogate jelenie, a tymczasem mechaniczne 

mięśnie, wspomagające Briggsa, nie radziły sobie z siłą niepozornego starca. 

Maszyneria, którą Jax miał założoną na rękach, krępowała go, spowalniała i 

była ciężka, toteż major wkrótce pożałował że wcześniej jej nie ściągnął. Nie było już 

jednak wyjścia i walczył dalej. 

 - Jak widzisz, nie mamy już zbyt wiele czasu na rozmowę – zauważył Shao-

Khan, zwracając się do Strykera. – Więc postaram się nie przeciągać pochopnie tej 

historii: 
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32. Fujin i Raiden 

 

 Pojedynek został rozstrzygnięty. 

Ni stąd, ni zowąd na gwiaździstym niebie zebrała się odrobina chmur 

burzowych i nagle rozbłysł piorun, który wpadł poprzez dziurawy dach do środka 

baszty, wkrótce miękko omijając powyszczerbianą więźbę dachową. Piorun 

niespodziewanie nakręcił tuż nad podłogą, swobodnie rozciągnął się pod 

kamiennymi łukami, wpadł do podziemi poprzez uchylone drzwi i uderzył głośno 

dopiero nieopodal zawieszonego ciała czarnoksiężnika. 

Ładunek elektryczny nie poraził jednak nikogo, za to w miejscu świetlistej 

eksplozji pojawił się bóg Raiden. Bóg piorunów od razu cały obficie ociekł nadmiernie 

ruchliwym prądem elektrycznym, który w sposób naturalny generowała cielesna 

powłoka Raidena. 

Bóg burzy wskazał surowo otwartą dłonią na mnicha Kung Lao – to on 

przerwał pojedynek, rzucając w czarnoksiężnika swoim kapeluszem obleczonym 

ostrą obręczą. 

 - Jeżeli tak bardzo chciałeś się wtrącić, trzeba było powstrzymać swojego 

kuzyna przed niesubordynacją wobec Fujina. Każdy pojedynek odbywający się na 

zasadach turnieju Mortal Kombat jest uświęcony – bóg piorunów powiedział 

doniosłym tonem, a oczy Raidena błyskały prądem elektrycznym wypełniającym jego 

ciało. 

Obecnie ciało Raidena przyozdabiała i chroniła bezcenna zbroja samuraja, 

zwieńczona delikatną długą po samą ziemię peleryną. Bóg piorunów miał na głowie 

wielki słomiany kapelusz i nie dość, że imponująco wyprofilowany, to z rozmachem 

wysadzany szlachetnymi kamieniami. W niczym nie przypominał już nędzarza, lecz 

emanował nieprzejednaną siłą. 

 - Witajcie wszyscy – powiedział, skinąwszy głową na znak szacunku. 

 - Witaj Raiden – pierwszy wyrwał się Fujin. 

 - Witaj – odpowiedzieli pozostali. 

 - Zaczekajcie – powiedział Raiden, odwracając się w kierunku małej Li Mei. 

 Dziecko cały czas pozostawało uwięzione w uścisku dłoni martwego 

czarnoksiężnika, ze zwichniętym nadgarstkiem. 

 - Pomóż mi – wyszlochała Li Mei. 



 176 

 Wówczas Raiden uwolnił ją czym prędzej, lecz dziewczynka, upadając, 

potłukła się boleśnie. Rozpłakała się nie do zniesienia. Raiden obserwował ją z 

zainteresowaniem. 

 - Wstań – stanowczo poprosił. 

 Li Mei posłuchała boga burzy. 

 - Chyba boli cię dłoń? – spytał bóg burzy, udając niepewność w głosie. 

 Li Mei pokiwała głową. 

 - Rozumiem, że tak. Jeśli tak, to ją pokaż – zasugerował Raiden. 

 Dziewczynka wysunęła kontuzjowaną dłoń, a Raiden obejrzał ją dokładnie, a 

następnie chwycił dłoń dziewczynki. 

 - Pomogę ci – zapewnił Raiden, spoglądając na nią spod oka. – Ale to zaboli – 

ostrzegł i skrzywił się jakby właśnie wypił duszkiem szklankę soku z cytryny. 

 Na twarzy dziecka zagościło przerażenie, ale po chwili dziewczynka 

przytaknęła. 

 - Gotowa? – upewnił się Raiden. – Zaciśnij zęby, ponieważ inaczej mogłabyś 

sobie przypadkowo odgryźć język – przestrzegł. 

Bóg burzy zaczekał aż Li Mei wykona jego zalecenie, po czym jednym 

natychmiastowym szarpnięciem nastawił jej nadgarstek. 

 Dziecko dzielnie zniosło ból. 

 - W porządku? – po wszystkim zapytał rzeczowo Raiden. 

 - Tak, dziękuję – odpowiedziała Li Mei. 

Dziecko próbowało się uśmiechnąć, jednak na to Li Mei nie była jeszcze 

gotowa. 

 - To dobrze. Teraz idź to Sonyi – bóg piorunów wskazał na porucznika. 

 Dziecko podbiegło do kobiety, a Sonya złapała dziewczynkę za rękę. Dopiero 

potem Raiden podszedł do Fujina – pokłonił mu się z wielkim szacunkiem, a bóg 

wiatru odpowiedział mu tym samym gestem. 

- Gratuluję ci Fujin obronienia Ziemi przed upadłym bogiem Shinnokiem oraz 

samozwańczym imperatorem Reiko. To oznacza, że doskonale wywiązałeś się z 

niezwykle kłopotliwego zadania o wykonanie którego ja cię poprosiłem – uznał 

Raiden, patrząc mu w oczy. 

- To był zaszczyt Raiden – odpowiedział Fujin. 

- Niewielu bogów jest na tyle odważnych aby skutecznie zadziałać przeciwko 

bezczelnemu Shinnokowi, a zarazem nie zadufanych w sobie aby przejmować się 
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losem Ziemi – podsumował bóg burzy. – To samo tyczy się śmiertelników, dlatego 

jestem zbudowany waszym poświęceniem. Oficjalnie dziękuję wszystkim wielkim 

wojownikom którzy walczyli w obronie Ziemi. 

- To był tylko obowiązek i największy możliwy honor – odpowiedział za 

wszystkich Fujin. 

- Bóg wiatru prostował wasze ścieżki kiedy ja chwilowo nie mogłem tego 

czynić. Nie spodziewałem się, jednak niedawno zostałem powołany na urząd 

jednego ze Starszych Bogów – Raiden przypominał wcześniejsze wydarzenia. – 

Pragnąć być szczerym, podejrzewam, że pozostali Starsi Bogowie zrobili to akurat w 

krytycznym dla Ziemi momencie tylko dlatego, aby sparaliżować mnie jako jej 

protektora. Tym samy prawdopodobnie Starsi Bogowie zamierzali ułatwić zwycięstwo 

w turnieju Mortal Kombat mrocznym wojownikom Shinnoka, co doprowadziłoby do 

inwazji na Ziemię i jej całkowitej dewastacji. Jest dla mnie niezrozumiałym 

postępowanie Starszych Bogów – Raiden mówił i starał się ukryć targające nim złe 

emocje pod głębokim cieniem szerokiego kapelusza. – To był dla mnie nagły impuls 

gdy zrozumiałem doskonale, że bardziej jestem użyteczny jako protektor Ziemi. 

Wiem również, jak wyczerpujące jest to zadanie i wiem, że Fujin nie chce go już 

wypełniać. Już nie musisz Fujin – bóg burzy zapewnił, zwracając się prosto do niego. 

- Być jednym ze Starszych Bogów to największe wyróżnienie – Fujin 

sprzeciwił mu się. – Wróć na swój zasłużony urząd, ponieważ ja będę strzegł Ziemi 

kolejne milenia, jeżeli tylko przyszłość ponownie rzuci mi na stół rękawicę. 

- Ja tam nie pasuję Fujin – stanowczo stwierdził Raiden, kręcąc głową. – 

Rozpiera mnie energia, a intensywne działanie leży w mojej naturze. Dobrze wiesz, 

że ta przynależność do Starszych Bogów jest jak stan spoczynku. 

- Tak, oczywiście Raiden. Cieszę się, że powróciłeś do nas i to w doskonałej 

formie – bóg wiatru ocenił go. 

- Bądź pewien Fujin, że w razie potrzeby nie zawaham się ani chwili aby 

wezwać cię na pomoc. Kto wie co wydarzy się w przyszłości? – zaznaczył bóg 

piorunów. 

- Nic nie stoi na przeszkodzie – przystał na to bóg wiatru, skinąwszy głową. 

- Niestety ostatnie wydarzenia przyniosły ofiary – przypominał dalej Raiden. – 

Między innymi w pojedynku z Reiko poległ dotychczasowy niekwestionowany 

czempion turnieju Mortal Kombat Liu Kang. Minutą ciszy uczcijmy pamięć i jego i 
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pozostałych poległych wielkich wojowników, w niemniejszym stopniu także tych, 

którzy działali przeciwko nam. 

Bóg burzy i pozostali zgromadzeni zamilkli i pochylili głowy na ten czas. Potem 

Raiden kontynuował: 

- Bardzo podoba mi się, że istnieje na Ziemi organizacja zrzeszająca takie 

wybitne jednostki jak: porucznik Sonya Blade, major Jackson Briggs, czy zaginiony 

na bezkresach Rubieży Kenshi. Wierzę, że ziemska technika może skutecznie 

opierać się magii z Rubieży, jednak dopiero ludzie rodem stamtąd wiedzą jak 

walczyć z: czarnoksiężnikami, demonami, upadłymi bogami i innymi wszelkiej maści 

potworami, nierzadko w ludzkiej postaci – wyliczył szybko Raiden, nic nie ukrywając. 

– Nie wiem jak ci się to spodoba Sub-Zero, ale mam taki pomysł, że mógłbyś założyć 

na Ziemi sekretny klasztor szkolący lodowych nindża jak ty, aby w razie potrzeby 

interweniować. Mógłbyś współpracować z ziemskimi Siłami Specjalnymi, a wasza 

praca nie wykluczałaby się. Przeciwnie, moglibyście się uzupełniać nawzajem. 

Wówczas nindża przewał mu, podbiegając do niego. 

- Tak jest gromowładny! – przysiągł Sub-Zero, przyklękając przed obliczem 

Raidena na jedno kolano. 

Po chwili Sub-Zero powstał i cofnął się. 

- Doskonale – podsumował zadowolony Raiden. – Ja będę ponownie pełnił 

funkcję protektora Ziemi jako bóg burzy, piorunów oraz prądu elektrycznego co 

najmniej na kolejne nadchodzące milenium. 

Tymczasem Scorpion schował się na widok gromowładnego Raiden, a mając 

swoją zemstę, powrócił kolejnym ze swoich portali do Rubieży. Poraziło go niezwykle 

srogie spojrzenie boga burzy. 
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33. Imperator, część XII 

 

 Shao-Khan nieprzerwanie spoglądał na obezwładnionego Kurtisa Strykera. 

Imperator chwycił za kraty obok jego twarzy i spytał: 

 - Czy teraz już odczuwasz satysfakcję? 

 - Tak. Dopiero teraz twoja opowieść została prawidłowo zakończona – 

przyznał zafascynowany Kurtis Stryker. 

 - A jednak jeszcze nie – mimo wszystko dodał imperator. – Nie będzie końca, 

dopóki ja nie ucieknę obławie Sił Specjalnych albo nie zginę w niej. Tak jak każdy 

wymiar, od Rubieży, poprzez Edenię i resztę Ligi, po Ziemię, posiada tylko po 

jednym słońcu i po jednym tylko księżycu, Rubieżą może rządzić tylko jeden władca. 

 - Ta historia nigdy się nie zakończy – kontynuował Kurtis. 

 - Być może i tak. Rubież przecież kryje w sobie jeszcze mnóstwo nadmiernie 

ambitnych monstrów, ze mną na czele – wypowiedział się imperator Shao-Khan. – 

Tak jak Raiden w przyszłości może wezwać Fujina do bezpośredniego udziału w 

potencjalnych pojedynkach, tak kto wie, być może następnym razem i ty będziesz 

walczyć osobiście? 

 - Nie jestem pewien, czy ja się do tego nadaję. Mam inne zobowiązania – 

wyjaśnił Shao-Khanowi jego rozmówca. 

 - W takim razie zacznij ćwiczyć. Jeśli chcesz, ja cię wyszkolę i uczynię cię 

wielkim, jeśli tylko teraz podążysz za mną do Rubieży. Nie pozwól się nikomu 

ograniczać Stryker. Ponownie będę władać Rubieżą i innymi znanymi wymiarami – 

powracający Shao-Khan już snuł plany. – Ja będę pierwszy, a ciebie Stryker uczynię 

drugim, zaraz po mnie. Masz moje słowo! Wyczuwam twoją złość i nieustępliwość! 

To talent Stryker! Ty posiadasz wielki talent! Będę potrzebować takich 

indywidualności jak ty! Razem najedziemy Starszych Bogów aby władać wszystkimi 

znanymi krainami! 

 - Nie jestem zainteresowany – odpowiedział Kurtis Stryker. – Twoje 

niezliczone wspomnienia nazbyt wiele mnie nauczyły. 

W międzyczasie toczący się w pomieszczeniu pojedynek także chylił się ku 

końcowi. W pewnym momencie Jax podciął czarnoksiężnika-metamorfa trak mocno, 

że aż Shang Tsungowi spadły ze stóp przyciasne buty, odsłaniając jego duże stopy 

w białych skarpetkach. Shao-Khan chwycił za kraty celi i bez większego wysiłku 

odgiął je, tworząc sobie tym sposobem swobodne przejście. 
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- Czarnoksiężniku! – zawołał z wielką powagą na metamorfa. – Przerwać 

pojedynek! Wynosimy się stąd! 

Imperator ruszył na majora, popychając go na ścianę i tym samym odciążając 

czarnoksiężnika w walce. Wówczas Shang Tsung podniósł się w jednej chwili i 

natychmiast wyszeptał odpowiednie zaklęcia – podając parametry położenia Rubieży 

względem innych wymiarów, w tym przede wszystkim Ziemi, ponieważ tu się obecnie 

oni znajdują. 

Shang Tsung potarł dłońmi o swój nadmiernie obcisły i przykrótki podkoszulek, 

kończący mu się jeszcze ponad pępkiem. Rozgrzał dłonie też klaśnięciem. Skupił 

się, po czym bez trudu otworzył portal prowadzący do przeklętej krainy. Małe 

pomieszczenie wypełniły różnobarwne rozbłyski i przeróżne trzaski, pochodzące z 

między wymiarowego przejścia. Imperator Shao-Khan wymienił kilka mocnych 

ciosów z majorem Jaxem, po czym zawołał na pożegnanie: 

- Kurtis Stryker! Dobrze wybrałeś! Bardzo dobrze! Dużo lepiej niż mógłbyś 

kiedykolwiek przypuszczać! Do zobaczenia wkrótce! 

Shao-Khan wskoczył do portalu. Shang Tsung, nie ociągając się, wskoczył 

zaraz po nim – tym samym czar nałożony na Sonyę i Cyraxa stracił moc. 

Natychmiast zareagował robot otwierając pancerz i z komory w brzuchu 

wyrzucając tym razem dwie krągłe bomby w pogoni za uciekinierami. Portal przyjął je 

jeszcze, po czym uległ zasklepieniu. Znikł. 

Blade podbiegła do Kurtisa i ostrym wojskowym nożem porozcinała sieć 

Cyraxa. 

- Dzięki poruczniku – błogo powiedział Stryker, masując swój nadwyrężony 

kark. – Cyrax to wspaniały wynalazek. 

- Dziękuję, ale to nie myśmy go skonstruowali – przyznała z fascynacją pani 

porucznik i zaczęła o tym opowiadać. 

W słowo wszedł jej odgłos telefonu komórkowego, który kobieta miała w 

kieszeni munduru. Sonya spojrzała na wyświetlacz telefonu i pobladła ze strachu. 

- A może jednak bomby Cyraxa zlikwidowały Khana? – pocieszył ją Jax. 

Major, w tym momencie oczywiście strojąc sobie żarty, nie zapanował jednak 

nad cynizmem w głosie i musiał zakryć usta, aby zasłonić goszczący na nich drwiący 

uśmiech. Blade odebrała rozmowę. 

- Tak, tak – z niebywałą manierą porucznik powiedziała do słuchawki. – Tak, 

Johnny. Miałeś rację i imperator wymknął się nam, ale naprawdę mała brakowało. 
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Tak, Johnny. Ja się wcale nie wycofuję z naszego zakładu. Dziś to ja stawiam 

kolację. Shao-Khan jak zwykle pozostawił po sobie straszliwy bajzel – zrelacjonowała 

szybko Sonya, po czym rozłączyła się. 

Potem z kolei odezwała się komórka Strykera. 

- O nie! – zawołał spontanicznie Kurtis w nagłym przypływie totalnej paniki. – 

Spędziłem z tym czubkiem Shao tyle czasu, że zupełnie zapomniałem o normalnym 

życiu! Właśnie dostałem wiadomość, że moja żona zaczyna rodzić! 

- Spokojnie Stryker. Zdążysz na czas. Podrzucę cię naszym nowym 

śmigłowcem. To żaden problem – uświadomił go Jackson Briggs. 

Jax był pełen niezwykłej fascynacji dla tego, co ma się niebawem wydarzyć w 

życiu Kurtisa. 

- Dzięki majorze! Nie zamierzam udawać, że nie podpuściłem cię do tej 

deklaracji – Stryker wykrzyknął pełen chęci do życia. 

Kurtis od razu rzucił się biegiem do wyjścia. Major Jax jednym tylko 

szarpnięciem uporał się z mechanizmem, który miał na rękach, zrzucając z siebie 

przenośną maszynerię. Jak na rozkaz wszyscy wybiegli stąd aby póki co zająć się 

swoimi prywatnymi sprawami. To one są dla nich najważniejsze. 

 

Bartłomiej Zięba 


