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Czułam, jak promienie słoneczne drażnią pręciki w siatkówce moich oczu. Światło 

nabrało temperatury jakichś dwóch i pół tysiąca kelwinów, przenikając przez miliony naczyń 

włosowatych w moich powiekach. Napinając mięśnie, by pozbyć się uczucia odrętwienia, 

zsunęłam z siebie powłokę termoregulacyjną i wyłączyłam ją. Założyłam spodnie i bluzę, które 

uruchomione ciepłem ciała przylgnęły jak druga skóra. Podczas gdy ustawiały optymalną 

temperaturę, wsunęłam na nogi buty, które dopasowały się do kształtu stóp.  

- Dzień dobry, Anya – rozległ się głos z ukrytych gdzieś w ścianach głośników.  

- Cześć, Stello. Zrób mi śniadanie. To, co zawsze – odpowiedziałam domowemu 

komputerowi „PATRONUS” V generacji. 

 Nie poszłam jednak od razu do jadalni, bo wiedziałam, że – choć jedzenie z pewnością 

jest już gotowe – inteligentne naczynia będą utrzymywać jego temperaturę co najmniej przez 

trzy godziny. Wyszłam przed moją kapsułę i zobaczyłam, jak buty wzbijają obłoki czerwonego 

pyłu. Marsjańska murawa zawsze mnie fascynowała – była jednocześnie sypka i lepka, jak 

dziwne skrzyżowanie gliny i piasku. Rozejrzałam się. Po prawej stronie rozciągała się Via 

Triumphalis, główna ulica osady Olimp-1, z jej regularną, symetryczną zabudową, złożoną 

z około stu identycznych kapsuł. Po lewej widać było instytuty badawcze, dalej kilka 

magazynów i… tam kończyła się osada. Na horyzoncie było jednak jeszcze coś. Niczym mur 

oddzielający nas od niedostępnych części planety, ciemna i niewzruszona, górowała nad osadą 

Knieja. Był to relikt dawnych czasów, projekt ekipy przygotowującej Marsa do kolonizacji. Po 

stworzeniu ogromnej kopuły pola siłowego zwanej Nieboskłonem, zasadzono w odpowiednio 

przygotowanej glebie ziemskie drzewa. Dawniej pozwalały one na tworzenie mikroklimatu 

i substytutu atmosfery, dziś jednak ich rolę przejęły Arboria – pola sztucznych drzew, dużo 

wydajniejszych i zajmujących mniej miejsca. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego Kniei nie 

zlikwidowano. Była już przecież zupełnie zbędna, a w jej miejscu mogłyby powstać kolejne 

kapsuły, laboratoria lub inne użyteczne budynki. Szybko dostrzegłam, że ludzie obawiają się 

Kniei, bo jest dzika, niekontrolowana, słowem – niebezpieczna. Było jednak jeszcze coś, co 

chroniło las przed zniszczeniem. Knieja była naszym ostatnim łącznikiem ze starym, ziemskim 

życiem. Nie pojmowałam przywiązania ludzi do tych dawnych, prymitywnych czasów, 

w których wzrost poziomu endorfin nazywano szczęśliwością, wydzielanie dopaminy przez 



mózg zakochaniem, a działanie adrenaliny i kortyzolu – strachem. Czytałam, że wierzono 

wtedy, iż meteoroid wpadający w atmosferę – który, chyba żeby podkreślić absurd tej sytuacji, 

nazywano „spadającą gwiazdą” – oznacza czyjąś śmierć. Sama śmiałam się z naszych 

ciemnych przodków, ale wiele osób zdawało się chełpić naszą historią. Doszłam do wniosku, 

że muszą oni po prostu znajdować się na niższym szczeblu ewolucji i że wystarczą trzy-cztery 

pokolenia, by całkowicie wyplenić tę śmieszną przypadłość.  

Weszłam z powrotem do kapsuły i usiadłam przy stole, by zająć się śniadaniem. 

Składało się ono ze specjalnego kleiku oraz napoju, zawierających wszystkie niezbędne 

składniki odżywcze. Zjadłam dość szybko, po czym wróciłam do mojej kabiny, w której 

kazałam Stelli włączyć dalszy ciąg Kursu Podstawowego z Nauk Ogólnych.  

- Lekcja 89. Historia i Etnografia, temat 25… – rozległ się głos lektora.  

Ta część Kursu była najnudniejszą ze wszystkich i pojawiała się zdecydowanie za 

często. Traciłam tylko czas, który mogłam spożytkować na zgłębianie nauk ścisłych – one 

przynajmniej mogłyby mi się przydać. Zmniejszyłam intensywność światła, a kiedy 

w pomieszczeniu zapanował półmrok, wyczułam reakcję szyszynki, zwiększającej wydzielanie 

melatoniny. Szybko wpadłam w półsen i monotonny głos lektora przestał do mnie docierać. Od 

czasu do czasu wychwytywałam tylko pojedyncze wyrazy. Zdawało mi się, że lekcja dotyczy 

jakichś ludzi, jak na ich czasy zapewne bardzo mądrych, którzy spacerując po ogrodach, 

rozmyślali nad prawami rządzącymi materią i światem niematerialnym. Wydawali mi się 

zabawni, ale usprawiedliwiało ich to, że nie mogli przecież prowadzić poważnych, 

laboratoryjnych badań, jakimi dysponujemy obecnie. Wśród leniwych rozmyślań, którym 

wtórował ledwie słyszalny szum otoczenia, zasnęłam.  

Zbudził mnie nieznośny ból mięśni karku, któremu zresztą nie zdziwiłam się, wziąwszy 

pod uwagę daleką od optymalnej pozycję przyjętą do spania. Spojrzałam na podręczny 

wyświetlacz umieszczony na moim lewym rękawie w okolicach nadgarstka. Było południe.  

- Stello, chcę coś zjeść.  

Poszłam do jadalni, gdzie już czekało na mnie drugie śniadanie, składające się 

z odżywczego musu i suchara. Wzięłam pierwszy kęs i… uświadomiłam sobie, że to jedzenie 

właściwie nie ma smaku. Po dłuższym zastanowieniu doszłam do wniosku, że od bardzo dawna 

nie jadłam czegoś… smacznego. Nie było to jednak zbytnio zaskakujące – w końcu maszyny, 

które przygotowywały nasze jedzenie, nie posiadały zmysłu smaku. Dużo bardziej osobliwy 

był fakt, że zwróciłam na to uwagę! Co mnie w końcu obchodzi smak posiłku, jeśli jest on 



pełnowartościowy? Uznałam, że pewnie po prostu jeszcze nie do końca ocknęłam się ze snu, 

wyszłam więc na zewnątrz, żeby się przewietrzyć. Spojrzałam w stronę Kniei. Wydała mi się 

mroczniejsza niż zwykle i… straszna. Najwyższe drzewa – chyba dęby – zaczęły przypominać 

wielkich, silnych wartowników. W ich cieniu kuliły się ciemne i powykręcane świerki. 

Spomiędzy nich wystawały gdzieniegdzie pazurzaste łapy, a raczej… gałęzie uschłych, 

martwych drzew… Otrząsnęłam się. O co też mi chodziło? Las jak las, nie zmienił się przecież 

od wczoraj!… Tak, to z pewnością były skutki drzemki.  

Reszta dnia upłynęła mi na słuchaniu kolejnych lekcji w Kursie. Była to Fizyka, a potem 

Biologia, i to mój ulubiony jej dział – Genetyka. Wybrałam ją jako część mojej indywidualnej 

ścieżki, mającej przygotować mnie do pracy w laboratorium w Departamencie Inżynierii 

Genetycznej. Co prawda, moment ukończenia wszystkich kursów był jeszcze daleki, ale już za 

trzy dni, w moje szesnaste urodziny, miałam otrzymać dostęp do Kursu Średniego z Nauk 

Ogólnych z indywidualnym dodatkiem, uwzględniającym właśnie moją przyszłą specjalizację. 

Póki co musiałam jednak skończyć Kurs Podstawowy, a do setnej – i ostatniej – lekcji zostało 

mi ich jeszcze kilka. Wysłuchałam więc jeszcze jednego tematu, tym razem z Literatury. 

Później, gdy szykowałam się do snu, w głowie słyszałam słowa wiersza jakiegoś poety, którego 

nazwiska nie zapamiętałam. Wychwalał on piękno tego, co widział, podczas gdy w 

rzeczywistości patrzył na przedmioty całkiem zwyczajne. Zastanawiałam się, czy ten człowiek 

nie cierpiał przypadkiem na halucynacje lub czy nie wspomagał swojej percepcji jakimiś 

środkami. Jednak coś we mnie, gdzieś bardzo głęboko, cicho karciło mnie za takie podejrzenia.  

Następnego dnia, tak jak zawsze, wstałam i zjadłam śniadanie, które – oczywiście – 

znowu nie miało smaku. Wiedziałam, że powinnam wysłuchać kolejnej lekcji, ale coś ciągnęło 

mnie na zewnątrz. Wyszłam więc i od razu instynktownie spojrzałam na Knieję. Co dziwne, 

wyglądała zupełnie inaczej niż poprzedniego dnia. Blask słońca nadawał dębowym liściom 

miękki, ciepły, żółto-zielony kolor. Ruszyłam w tamtą stronę, przeszłam między budynkami, 

które z jakiegoś powodu wydały mi się aż zbyt białe, a przez to zimne i nieprzyjazne. Im bliżej 

byłam lasu, tym bardziej majestatyczne dęby przypominały dobrotliwych władców 

z dziecinnych bajek. Tak przynajmniej mi się wydawało, bo treść baśni była mi znana tylko 

pobieżnie z lekcji Historii i Etnografii. Obecnie nikt nie tracił czasu na czytanie ich dzieciom. 

A jednak czułam, że to właśnie tacy musieli być występujący w nich królowie – potężni 

i majestatyczni, ale wprost emanujący dobrocią i opiekuńczością. Zieleń świerków była inna, 

głęboka i lśniąca, ale równie piękna, a przy tym… tajemnicza. Patrząc na nie, przypomniałam 

sobie, że słyszałam kiedyś o magach zamieszkujących baśniowe krainy, w długich szatach 



i spiczastych kapeluszach. Tak rozmyślając, znalazłam się już niemalże na skraju Kniei. 

Zatrzymałam się i spojrzawszy na suche gałęzie, spostrzegłam, że gdzieniegdzie pojawiają się 

na nich jasnozielone zalążki liści. Już, już miałam podejść i dotknąć jednego z pędów, ale coś 

mnie zatrzymało. Od strony lasu dobiegały dziwne szmery, szelesty i szuranie. Zaczęłam się 

cofać. Czyżby w tej gęstwinie żyły nie tylko rośliny? Odwróciłam się od Kniei i przyspieszyłam 

kroku, a nawet zaczęłam biec. Zwolniłam dopiero po przekroczeniu pierwszego rzędu 

budynków. Nie oglądając się za siebie, wróciłam do mojej kapsuły. Całą resztę dnia spędziłam 

na nauce, dziwiąc się samej sobie, że tyle czasu straciłam na przyglądanie się Kniei. Jeśli już 

koniecznie chciałabym się o niej czegoś dowiedzieć, dużo lepszym sposobem byłoby przecież 

udanie się do Archiwów, co zresztą planowałam zrobić następnego dnia, zaraz po skończeniu 

egzaminu podsumowującego Kurs Podstawowy. Kiedy wysłuchałam lekcji 98 i wybiła 

jedenasta, uznałam, że czas wreszcie iść spać. Gdy już leżałam w łóżku, spojrzałam na gładkie, 

białe ściany mojej kapsuły i poczułam dziwny chłód, chociaż powłoka termoregulacyjna była 

włączona. Dla pewności zrestartowałam ją, ale uczucie zimna nie znikło i przez długi czas 

leżałam, nie mogąc zasnąć. W końcu sen przyszedł, ale czułam, że następnego dnia nie będę 

wypoczęta.  

Obudziłam się później niż zwykle, szybko zjadłam śniadanie i włączyłam Kurs. 

Wysłuchałam dwóch ostatnich lekcji, a potem podsumowania, nie mogłam się jednak skupić. 

Wciąż zdawało mi się, że od ścian bije chłód, a przed oczami raz po raz stawał mi obraz Kniei. 

Byłam niesamowicie zła na siebie za to poddanie się irracjonalnemu instynktowi, głupi wyskok, 

który mógł zaważyć na wyniku mojego dzisiejszego egzaminu. Był on zaplanowany na drugą, 

więc do południa gorączkowo czytałam wszystkie moje notatki, jednocześnie przeklinając 

moment, w którym spojrzałam na Knieję nieprzytomna po drzemce. Pół godziny przed 

planowanym rozpoczęciem egzaminu udałam się do Sali Zaliczeń, mieszczącej się na tyłach 

Głównego Instytutu Badawczego. Gdy przybyłam na miejsce, na widok dużej, symetrycznie 

zbudowanej auli, wypełnionej kilkoma rzędami krzeseł, ogarnął mnie prawie całkowity spokój. 

Dotarło do mnie, że egzamin ma tylko pobieżnie sprawdzić moją wiedzę ogólną, koncentrując 

się przede wszystkim na mojej specjalizacji, nie było więc się czego obawiać. Dlaczego 

właściwie pozwoliłam, by wyzwolił on we mnie tak wiele emocji, które były przecież słabością 

ludzi z czasów ziemskich? Na to pytanie nie znałam odpowiedzi, nie miałam zresztą ochoty jej 

poznawać. Zajęłam swoje miejsce między kilkoma innymi Adeptami, którzy tego dnia zdawali 

swoje egzaminy. Niektórzy wyglądali na moich rówieśników. Część z pewnością ukończyła 

dopiero Kurs Wstępny, bo nie mogli mieć więcej niż dwanaście lat. Byli tu też tacy, którzy 



wyglądali na zaliczających egzamin z Kursu Średniego, a nawet Wyższego. Wszystkich nas 

łączyło jedno – jutro mieliśmy skończyć wiek wymagany do rozpoczęcia kolejnego etapu 

nauki. Większość miała się tu spotkać znowu za 4 lata, ale dla najstarszych dzień jutrzejszy 

oznaczał pożegnanie z osadą Olimp-1 i przeniesienie się do „dwójki”, w której mieszkali ludzie 

w wieku od 24 do 64 lat, by w końcu zostać przeniesionym do ostatniej, trzeciej osady na 

zasłużoną emeryturę. Oczywiście istniała szansa, że część z siedzących w Sali 24-latków 

zostanie oddelegowana do pracy w którymś z instytutów „jedynki”, przytrafiało się to jednak 

tylko nielicznym.  

W chwili rozpoczęcia egzaminu przed każdym z nas pojawił się holograficzny ekran 

z zestawem pytań indywidualnie dobranych do naszej przyszłej ścieżki. Bez problemu 

poradziłam sobie z większością z nich i szybko zatwierdziłam odpowiedzi. Mimo tego, gdy 

cicho opuściłam aulę, odetchnęłam z ulgą. Zgodnie z planem skierowałam się w stronę 

Archiwów. Odszukałam plik z informacjami o Kniei i zaczęłam czytać. Spędziłam tak kilka 

godzin, ale nie znalazłam ani jednej wzmianki o mieszkańcach naszego marsjańskiego lasu. 

A jednak musieli tam być - o ich obecności świadczyły tajemnicze odgłosy dochodzące z głębi 

Kniei. Tymczasem, choć w jasno oświetlonym Archiwum tego nie zauważyłam, na dworze 

zapadł zmrok. Ulice osady blado oświetlały nieliczne latarnie. Nie było ich wiele, gdyż 

mieszkańcy rzadko wychodzili z domu, a już zwłaszcza w nocy. Wiedziałam jednak, jak trafić 

do mojej kapsuły, więc powoli, na wpół po omacku, zaczęłam posuwać się w jej kierunku.  

Idąc ciemną Via Fatalis, zaczęłam zastanawiać się nad zagadką tajemniczych 

mieszkańców Kniei. Skoro informacji o nich nie można znaleźć w Archiwach, to czy w ogóle 

istnieją? Niedowierzałam jednak, że to, co słyszałam, było jedynie szelestem liści poruszanych 

przez wiatr lub skrzypieniem drzew, bo zupełnie tych dźwięków nie przypominało. Przez 

chwilę przeszło mi przez myśl, że może zwierzęta zostały sprowadzone do Kniei w ramach 

ściśle tajnej operacji, szybko jednak odrzuciłam tę możliwość. Do czego miałoby się to 

przydać? Pozostawała więc ostatnia możliwość. Prawdopodobnie jakieś drobne bezkręgowce, 

a może tylko ich larwy czy jaja, dostały się na Marsa w którymś transporcie nasion i sadzonek 

drzew. To tłumaczyłoby, dlaczego nie ma o nich wzmianki w archiwach – po prostu nikt do tej 

pory nie odkrył ich obecności. Tak naprawdę nawet zasłyszane przeze mnie odgłosy nie były 

żadnym dowodem na ich istnienie. Skąd pewność, że to wszystko nie było tylko złudzeniem, 

spowodowanym stresem i niewyspaniem? 

 Rozmyślając, nie byłam do końca świadoma tego, dokąd idę. Nagle usłyszałam suchy 

trzask i poczułam, że to moja stopa złamała właśnie gałązkę. Rozejrzałam się, a gdy się 



odwracałam, igły podrapały mi ramiona. Spojrzałam w górę. Nocne niebo było częściowo 

przysłonięte gałęziami drzew. Nagle poczułam, że coś delikatnie łaskocze mnie w prawą rękę. 

Spojrzawszy na swoje przedramię, zobaczyłam na nim mały, ciemny punkcik wspinający się 

w kierunku mojego ramienia. Nachyliłam się i dostrzegłam, że jest to niepozorny, czarny pająk. 

Kiedy, chcąc strącić go na ziemię, zamachnęłam się lewą ręką, poczułam lekkie ukłucie 

w prawe ramię. Zrzuciłam z siebie pająka i zaczęłam iść w stronę osady i mojej kapsuły. Po 

chwili potknęłam się, prawdopodobnie natrafiwszy jakiś korzeń. Gdy wyszłam z lasu, zaczęłam 

odczuwać zawroty głowy, które nasilały się z każdym krokiem. Prawie doszłam już do 

pierwszego rzędu budynków, kiedy upadłam. Poczułam ból wszystkich mięśni i wiedziałam, 

że nie uda mi się wstać. Spojrzałam w niebo. Prosto nade mną pojawiła się piękna i jasna 

spadająca gwiazda. 


