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Po strasznych przeżyciach w wiosce Szeptaczy życie na 
planecie Kepler62 tylko pozornie wraca do normy. Joni na 
szczęście czuje się już lepiej, ale nie może wybaczyć sobie 
tego, co się stało. Ari pilnie strzeże swojego sekretu, a Marie 
znika gdzieś na całe dnie.

Kiedy Ari i Marie znajdują dziwną sondę i odbierają tajem-
niczą wiadomość, orientują się, że ktoś z nich wie więcej 
od pozostałych. Prawda o tym, po co faktycznie zostali 
wysłani na tę wyprawę, okaże się straszniejsza od najgor-
szych koszmarów. Tymczasem idzie zima, a ON zaczyna 
się budzić…

Międzynarodowy bestseller.  
Fascynująca opowieść.

Przygoda trwa.  
Bądź częścią historii!
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8.
Wodospad był tak zachwycający, jak zapa-
miętał go Ari. Gąszcz tętnił życiem. Potęż-
ne istoty przypominające ważki latały nad 
wodą, jakby na coś czekały. Było w tym 
coś wzruszającego, całe miejsce sprawiało 
wrażenie oazy spokoju i harmonii.
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Nagle tafla wody wzburzyła się i w górę wysko-
czyły dziesiątki błyszczących, łuskowatych istot we 
wszystkich kolorach tęczy. Wyglądało to jak sce-
na z filmu Disneya, jednak po chwili atmosfera 
zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. W mgnie-
niu oka na latające ryby napadły ważki, ale led-
wo zdążyły je zaatakować, spod wody wynurzyła 
się wężowata szyja, chwiejąc się niczym odłączo-
ny szlauch. Na jej końcu znajdował się otwarty 
pysk szczerzący ostre zęby. Stworzenie bez głowy 
zapolowało w locie na ważkę, która trzymała jesz-
cze w szczękach rybę, i pociągnęło ją za sobą pod 
wodę. Po chwili tafla uspokoiła się, wodospad na-
dal łagodnie szumiał, a senne ważki fruwały nad 
rozlewiskiem jakby nigdy nic.

 – Uff – westchnął Ari. – Przez chwilę już pla-
nowałem, żeby wskoczyć do wody.

 – To jeszcze nic. Mała wskazówka: nigdy nie 
dotykaj tych lin. Bo to nie są żadne liny.
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Marie wskazała dwa szorstkie, kolczaste włókna 
przypominające liany. Zwisały z drzewa jak dra-
binki w szkolnej sali gimnastycznej.

 – To co to właściwie… – rozpoczął Ari, ale Ma-
rie sięgnęła już po leżącą na ziemi gałąź i rzuciła 
nią w stronę lian. Usłyszeli coś w rodzaju trzasku, 
w powietrzu błysnęło, a wokół rozprzestrzeniła się 
ostra woń spalenizny. Po gałązce został opadający 
powoli na ziemię popiół.

 – To była roślina czy zwierzę? – Ari zadał py-
tanie szeptem, z czystego szacunku.

Marie wskazała lufą koronę drzewa, do któ-
rej prowadziły liany. Chłopiec odniósł wrażenie, 
że dostrzega niebieskawe oczy, które wpatrują się 
w nich bez ruchu.

 – Co by to nie było, zdaje się lubić dobrze wy-
smażone jedzenie – stwierdził.

 – Fakt, nie potrzebuje mikrofalówki. Wygląda 
na to, że one się w ogóle nie poruszają, więc dopó-
ki będziesz się od nich trzymać z daleka, możesz się 
czuć mniej więcej bezpieczny – powiedziała Marie.

Na wszelki wypadek Ari zrobił jeszcze parę kro-
ków w tył. Przełknął ślinę. Ruszyli dalej, w głąb 
lasu. Podszycia nie było tu zbyt wiele, więc prze-
mieszczali się bez trudu. Tu i ówdzie słychać było 
pojedyncze brzęczenie i trzepot, ale poza tym pa-
nował spokój.
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 – Pomyśl tylko, powinniśmy teraz wymyślić dla 
nich wszystkich nazwy. I to naprawdę dla wszyst-
kich! – odezwał się po jakimś czasie Ari.

 – Dla ciebie łatwo wymyślić nazwę: gaduła. 
Na serio, nie możesz chociaż przez chwilę być ci-
cho? – poprosiła Marie.

 – Na przykład to tutaj przypomina trochę 
drzewo, ale nim nie jest. A przynajmniej nie jest 
takim drzewem, jakie rosną na Ziemi. Więc jak 
go nazwiemy? – ciągnął Ari, niezrażony zacho-
waniem towarzyszki.

 – Ja na pewno będę mówić na to drzewo – 
prychnęła Marie.

 – Albo Sykacze, ci, na których mówimy też 
Gnamerzy. Czasem nazywamy je z Jonim orka-
mi, ale to przecież nie są żadni orkowie. Orkowie 
mieszkali w Mordorze, w tamtej prastarej książce. 
Te tutaj muszą się jakoś naprawdę nazywać.

 – Nazywają się dupki – powiedziała Marie.
 – No fakt, czemu nie. To w końcu nasza de-

cyzja. A nazwa naukowa mogłaby wtedy brzmieć 
dupeos major pasciensis – uśmiechnął się pod no-
sem Ari.

 – Słowa bywają zdradliwe – odezwała się po 
dłuższym milczeniu Marie. – Dlatego mogą być 
takie niebezpieczne.

 – Że co?
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 – Tata. To przecież powinno oznaczać coś do-
brego. Bezpieczeństwo i szczęście. Ale jeśli ozna-
cza coś całkiem przeciwnego?

 – Albo kogoś nieobecnego – dodał Ari. – Ale 
co ty…?

Uniosła rękę. Chłopiec umilkł. Mieli przed 
sobą ścianę. Bryłę skalną albo całą wielką górę. 
Trudno powiedzieć, bo górną część zakryły rośli-
ny. W każdym razie w skale znajdował się otwór, 
szczelina albo wejście do jaskini.

 – Myślisz, że…?
Ale Marie nie słuchała. Przygotowała już pisto-

let i ruszyła naprzód w stronę wgłębienia niczym 
czołowy komandos. Ari podążył tuż za nią, roz-
glądając się co jakiś czas niespokojnie w górę i na 
boki, naprzód i za siebie. Wzdrygał się z powodu 
strzałów, które wciąż jeszcze od czasu do czasu do-
chodziły z oddali.

Znaleźli się w jaskini znacznie obszerniejszej, 
niż mogli to sobie wyobrazić, sądząc po samym 
otworze. Skądś dochodziła nawet struga światła, 
w środku nie panowały więc całkowite ciemności. 
Poruszali się korytarzem. Powoli, po omacku. Co 
jakiś czas zatrzymywali się i nasłuchiwali.

Kiedy przeszli może z dwadzieścia metrów, ra-
czej coś poczuli, niż usłyszeli. Ziemia drżała. Przed 
nimi jednak nikogo nie było widać. Chociaż… 
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zupełnie jakby zmrok zgęstniał i przybrał jakąś 
formę. Coś się do nich zbliżało. Teraz ziemia drża-
ła im pod stopami tak, że czuło się to w samej 
czaszce. Gęste wibracje, jak dziesiątki par nóg.

Ari odniósł wrażenie, że już tu kiedyś był. Ale 
to przecież niemożliwe. O ile nie… gra. Gra kom-
puterowa, w którą grał wieki temu. Przedarli się 
wtedy do głębokiej jaskini, a on chronił młodsze-
go brata przed czymś bezcielesnym, co uderzyło 
w ciemności jak…

Nagle ciemność przed nimi przybrała kształt.



Robak, a właściwie stonoga, czy co to też mog- 
ło być… sunęło ku nim, kłapiąc potężną paszczą.
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 – Uważaj! – wrzasnął Ari. Marie, blada jak ścia-
na, wycelowała i nacisnęła spust pistoletu. Nic się 
nie stało. Nie zapaliło się żadne światło. Broń nie 
wystrzeliła. Nic. Klik.

Już po raz drugi Ari rzucił się na dziewczynę 
i cisnął ją na ścianę jaskini. W ostatniej chwi-
li. Gigantyczna paszcza rozcięła puste powietrze 
w miejscu, w którym znajdowali się parę sekund 
temu. Kolosalna stonoga przedarła się obok nich 
niczym pociąg towarowy.

 – To… To było jak w tej grze – stęknął Ari.
 – Jakiej grze? – wyjęczała spod niego Marie.
 – Kepler62. Na pewno pamiętasz. Graliśmy 

w to z Jonim. Tam był ciemny tunel i coś, co 
czyhało w mroku. Czułem to i zacząłem działać, 
zanim się w ogóle zorientowałem.

Marie nie odpowiedziała ani słowem. Ona 
przecież nigdy nie grała w Kepler62 i teraz prze-
szło jej przez myśl, że pewnie trzeba było to 
zrobić. Może brak doświadczenia w grze ob-
róci się kiedyś przeciwko niej? Nie zdała testu. 
Wkupiła się, ale czy to właśnie tak miało się te-
raz zemścić?

Dopiero teraz wpadli na to, by się rozejrzeć i za-
stanowić, gdzie się właściwie znajdują.

Zaledwie parę kroków przed nimi jaskinia roz-
szerzyła się, przechodząc najpierw w komnatę, 
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a potem w ogromną katedrę. Z otworu na szczy-
cie jej kamiennej kopuły przesączało się światło.

Ari przyglądał się temu wszystkiemu z zachwy-
tem, ale na Marie widok nie zrobił większego wra-
żenia.

 – Broń nie działa – pokręciła głową zaskoczo-
na. – Zazwyczaj można na niej polegać.

 – Spójrz! – Ari chwycił ją za ramię i wskazał 
środek jaskini. Coś tam błyszczało.

Podeszli ostrożnie bliżej. Pojazd kosmiczny. 
A przynajmniej coś w tym stylu. Albo raczej ja-
kaś sonda bez załogi, bo było to znacznie mniej-
sze niż żaglowce, którymi tutaj przybyli. Sama 
powłoka, pozbawiona kokpitu czy drzwi. Pojazd 
musiał przebić się z potężną siłą przez sufit jaski-
ni i leżał tu już od jakiegoś czasu. Z boku miał 
trzy litery połyskujące złowrogo przyćmionym 
światłem: KTA.


