
Kamień Wszechwiedzy 

 

Podczas XIV miliarda lat istnienia wszechświata, na planecie zwanej Ziemią, powstała 

cywilizacja ludzi. Nie pierwsza i nie ostatnia z cywilizacji tego wszechświata. Niczym nie 

wyróżniająca się spośród innych. A jednak uważająca się za jedyną prawdziwie istniejącą i 

niezwykłą. 

Znacznie potężniejsza od ludzi była jednak ich technologia. Pozwalała im na nieustanny 

rozwój i gromadzenie niezmierzonych pokładów wiedzy o wszechświecie. Ziemianie nie 

umieli jednak przewidzieć, że nie są sami. Ich poglądy dotyczące wszechświata miał 

zrewidować pewien pechowy dzień. 

Podróże kosmiczne nie opłacały się ziemskim przedsiębiorcom. Surowce taniej było 

pozyskiwać na Ziemi, a hotele kosmiczne na innych planetach nie zwróciłyby się za ich życia, 

a co dopiero, gdyby doliczyć koszty stałe ich utrzymania i dowożenia tam gości... Dlatego na 

inne ciała niebieskie co najwyżej wysyłano sondy, pojedyncze misje rządowe z udziałem 

ludzi czy zakładano tam stacje badawcze. 

Pewnego razu na jednej z takich stacji, Lunie znajdującej się na księżycu, jeden z 

astronautów zauważył na niebie biały punkt, zbliżający się do stacji z przeogromną 

prędkością. Dzięki swojemu doświadczeniu i spostrzegawczości nie miał on wątpliwości, że 

nie jest to kometa, rakieta pochodząca z Ziemi czy odległa gwiazda. Komunikat wysłany 

przez dowódcę misji na Ziemię był krótki, a jakże oczywisty w swym przekazie. „Oni istnieją i 

się zbliżają. UFO. SOS.” 

Po dowiedzeniu się o tym rząd USA spanikował. Podjął konstruktywną decyzję, by nie mówić 

o tym obywatelom i przedstawić uprzednio sprawę na zbliżającym się zgromadzeniu ONZ. 

Co ciekawe, obcy nie zaatakowali Ziemi. Osiedlili się na Marsie, a od sąsiedniej cywilizacji 

trzymali się z daleka. Jednak dowództwu armii amerykańskiej sen z powiek spędzał fakt, iż 

Marsjanie wyglądali, jak gdyby przygotowywali się do ogromnej wojny. 

Następnego dnia zamieszkujący Lunę ujrzeli kolejne światła, tym razem nadlatujące z innej 

strony. Nie mogli uwierzyć własnym oczom. Z ich obserwacji wynikało, iż była to inna 

cywilizacja, wroga świeżo upieczonym Marsjanom. Mający miejsce tego samego dnia atak 

na Marsa pozbawił astronautów wszelkich złudzeń. Wojna cywilizacji stała się faktem. A 

areną tej międzygwiezdnej walki stała się Ziemia i jej orbita. 

- Musimy działać - rzekł o poranku kapitan stacji badawczej Luna, kapitan Trojan Ashford. - 

Niewiele czasu zostało ludziom na ucieczkę. Ale to my musimy ją zorganizować. Jeżeli 

wyruszymy zaraz, jest szansa, że zdążymy uratować wszystkich, a nie tylko wybranych, od 

nieuniknionej śmierci podczas tej kosmicznej apokalipsy. Ja też jestem, podobnie jak wy, 

wstrząśnięty. Ale nie możemy patrzeć bezczynnie na to, jak nasi krewni i rodacy giną za 

sprawą tych potworów... 



Po chwili zastanowienia kapitan dodał: 

- Jasper, szykuj rakietę. Jeśli nie możemy uratować Ziemi, musimy znaleźć inną nadającą 

się do życia planetę... 

Zastępca kapitana, porucznik Jasper Østergård, natychmiastowo uruchomił rakietę o nazwie 

tożsamej ze stacją księżycową i rozpoczęło się odliczanie. 

Luna wystartowała. 

Unosząc się ponad szarym, smutnym księżycem, astronauci postanowili oglądnąć nadawane 

właśnie America News. 

- Drodzy państwo, już za chwilę zmuszeni będziemy przerwać nadawaną dotąd audycję z 

powodów od nas niezależnych. Zapraszamy za to na orędzie prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, pana Jeffersona Forda. 

Na ekranie pojawił się starszy człowiek w eleganckim garniturze, na tle flag Stanów 

Zjednoczonych. 

- Szanowni Państwo. Dziś, w dniu wielkiego zwycięstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

chciałbym wam oznajmić, jak wielki sukces osiągnęły nasze starania poszukiwania istot nie z 

tej Ziemi. Po wielu latach bezowocnych prób, za mojej kadencji, wreszcie udał nam się ten 

niezmierny sukces. Nawiązaliśmy kontakt. 

- Pewnie pół Ameryki zeszło właśnie na zawał, już nie będzie kogo ratować - zaśmiał się Ben, 

najmłodszy członek załogi. 

Prezydent kontynuował swój monolog. 

- Sytuacja jest pod naszą kontrolą. Nikomu, kogo stać, nie zabraniamy, rzecz jasna, na 

wszelki wypadek zakupić statku kosmicznego i wyszkolić załogi. Nie wprowadzamy żadnych 

restrykcji związanych z odlotem z Ziemi, wszystkie procedury pozostaną takie, jak były w 

przeszłości. Ale apelujemy o spokój. To wielki dzień dla Ameryki. Radujmy się! 

Sytuacja na Lunie była nerwowa. 

- Jasper, jesteś matematykiem, jakie są szanse, że znajdziemy na czas planetę zdatną do 

życia? I wystarczająco dużą dla wszystkich ludzi? 

- Nie jestem w stanie tego policzyć, zapytaj komputera. 

- Zeusie, policzysz to dla mnie? 

- Już obliczam, kapitanie Ashford! - odrzekł wesoło nowoczesny komputer Zeus. - Zaraz, 

zaraz...  Liczę i liczę, a tu wciąż same zera! Czyżby szanse były równe... zero? 

Kapitan zbladł. Nie miał pojęcia, co może zrobić w tej sytuacji bez wyjścia. 

- Zeusie... więc co mamy zrobić? - spytał. 

- Kapitanie Ashford, w tej sytuacji jest tylko jedno wyjście. Wyjście, o którym nie wie nikt poza 

mną i moim programistą. Lecz niewykluczone, że cała moja wiedza na ten temat jest jedynie 

nieśmiesznym żartem, bo mój pan był pijany, gdy mnie tego dnia programował... 

- To bez znaczenia, mów o co chodzi! - krzyknął zdeterminowany kapitan. 



- Na nieodległej planetoidzie Pallas znajduje się Kamień Wszechwiedzy. Ten, który go 

posiądzie, władać będzie wszelką wiedzą, którą tylko dałoby się posiąść. 

- Zakręcamy w stronę Pallas, Jasper! 

Lot przez Pas Planetoid nie był łatwy. Wszędzie były ciała niebieskie za małe, by je 

zauważyć, a zarazem na tyle duże, by móc uszkodzić Lunę. Ostatecznie jednak rakiecie 

udało się bezpiecznie dolecieć do planetoidy. Lądowanie obyło się bez przeszkód. Potem 

sprawy się skomplikowały. Łatwiej jest znaleźć igłę w stogu siana niż jeden z milionów 

niewielkich kamieni, który nie dość, że niczym nie różni się od innych, to jeszcze nie 

wiadomo czy w ogóle istnieje. Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań astronautom 

kończył się tlen. Musieli więc udać się na pokład Luny, by uzupełnić jego zapasy. Przy okazji 

postanowili pójść spać, by mieć siłę na dalszą pracę. 

O poranku kapitan pierwszy wyszedł ze statku, gdy pozostali członkowie załogi jeszcze spali. 

- Robię to dla ciebie, kochana Ziemio - wyszeptał i wziął się do pracy. 

Niedługo później Trojana Ashforda wsparli jego przyjaciele. Wspólne przegrzebywanie 

kamieni było znacznie przyjemniejsze niż w pojedynkę. Z czasem Ziemianie tracili nadzieję. 

Po wielu godzinach pracy planetoidę Pallas rozświetlił blask promieni słonecznych. Wtedy 

Ashford ujrzał na horyzoncie niewielki kamień, błyszczący niczym najjaśniejsza gwiazda. Nie 

miał wątpliwości. To był Kamień Wszechwiedzy. 

Astronauci po wejściu do rakiety natychmiast skorzystali ze swej zdobyczy. 

- Kamieniu Wszechwiedzy - mówił nieśmiało kapitan. - Prosimy cię o pomoc, byśmy z twoim 

wsparciem mogli uratować od zagłady naszą planetę Ziemię i naszych bliskich, którzy 

oczekują na niej na ratunek. 

Wtem odezwał się tajemniczy głos. 

- Nie uda wam się znaleźć na czas nowej planety, na której ludzkość byłaby w stanie 

przetrwać. Ale jest nadzieja, by uratować Ziemię. A raczej nie jest, nie będzie, a była... Jeśli 

chcecie powstrzymać obcych, musicie wybrać się w przeszłość. A konkretnie do roku 1278. 

Wtedy to w znajdującym się w Europie Środkowej Państwie Polskim, a konkretnie jego 

legnickiej dzielnicy, rządzonej wówczas przez Bolesława II Rogatkę, zwanego również 

dziwnym, cudacznym i łysym, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Podczas spaceru od 

głowy łysego księcia odbiły się promienie słoneczne. Odbiły się tak niefortunnie, że trafiły do 

detektora światła kosmitów, którzy je przechwycili i w ten sposób odkryli Ziemię. Gdyby nie to 

wydarzenie, nigdy nie dowiedzieliby się o istnieniu waszej planety. Niebawem wasz statek 

kosmiczny wleci do tunelu czasoprzestrzennego. Wybierzcie się w podróż w czasie, a 

uratujecie swoją planetę - zakończył Kamień Wszechwiedzy i umilkł. 

Kamień Wszechwiedzy nie kłamał i jeszcze tego samego dnia załoga Luny ujrzała na swej 

drodze tajemniczy, ciemny obiekt. Choć wygląd tunelu był dość mroczny i nie dodawał 



astronautom odwagi, napełnił ich nadzieją, że być może Ziemia wcale nie przepadła i da się 

ją odzyskać z rąk międzyplanetarnych ciemiężycieli. 

Luna po wyjściu z tunelu czasoprzestrzennego znajdowała się blisko Ziemi, a miało to 

miejsce u progu zimy roku 1278. 

Lądowanie na tak zalesionej planecie nie było łatwe. Dodatkowym utrudnieniem były 

niewyobrażalne ilości śniegu. Kosztowało to załogę Luny dużo paliwa i energii. Przez to gdy 

już udało im się wylądować, okazało się, że paliwo statku się skończyło, a do tego był on 

uszkodzony przez śnieg, który dostał się wszędzie i uszkodził elektrykę. Nie było wiadomo, 

co stało się z zasilaniem komputera, gdyż i tak przestał on działać przez brak łączności z 

nowoczesną technologią. Kamień Wszechwiedzy nie odzywał się mimo licznych prób 

nawiązania z nim kontaktu. Astronauci zostali pozostawieni sami sobie. 

Kapitan Trojan Ashford natychmiast stwierdził, że należy się udać na poszukiwania 

Bolesława II Rogatki. Porucznik Østergård zgodził się z nim i cała załoga przebrała się za 

średniowiecznych kupców, by o południu ruszyć na poszukiwania księcia. Nikt na dobrą 

sprawę nie miał pojęcia, gdzie mógłby on być. Postanowiono więc udać się do książęcego 

zamku w nieodległej Legnicy. 

W drodze do zamku przybysze z przyszłości napotkali bogato ubranego możnowładcę w 

koronie i jego wielki dwór. Był to starszy człowiek, który mimo wieku miał bujną, siwą 

czuprynę i wąsy. Ku zdziwieniu załogi Luny, w jej stronę skierował się jeden z ludzi idących 

za książęcym koniem. 

- Kimże jesteście, przybysze z dalekich stron? Uklęknijcież przed księciem Bolesławem II - 

księciem Śląska i panem Legnicy! 

- Panie, chcielibyśmy prosić jego książęcą mość o niedługą audiencję - rzekł Jasper. 

Sługa księcia natychmiast udał się powiedzieć mu o zamiarach chcących go spotkać kupców. 

Władca z przyjemnością zgodził się na rozmowę. Był energiczny i wesoły. 

- Książę Bolesławie! - zwrócił się Trojan do władcy. - Jakże wdzięczni jesteśmy, że zgodziłeś 

się nas wysłuchać. 

Bolesław przerwał kapitanowi. Jego wyraz twarzy momentalnie uległ zmianie. 

- Głupcy... - rzekł. - Na co komu wiedza, jeśli nie umie się z niej korzystać? Mądry jest nie ten, 

kto potrzebuje wiedzy i technologii, a ten, kto potrafi słuchać głosu serca. Jak chcecie 

zmieniać przeszłość, sprawować nad nią kontrolę, nie mając wpływu na własne decyzje? 

Załoga Luny była przerażona tym, co się stało. Twarz księcia stawała się coraz bardziej 

zamazana, aż w końcu wyglądał on jak Marsjanin. Nie był to prawdziwy władca Śląska. 

Kosmita zaśmiał się i zniknął. 

Kapitan Ashford do wieczora był przerażony wydarzeniami, które miały miejsce w drodze do 

zamku. Załamał się. Starał się zrozumieć, co miał na myśli obcy. Ale nie potrafił. Nie mógł 

skorzystać z pomocy komputera, ani Kamienia Wszechwiedzy, co czyniło go kompletnie 



bezradnym. Zdał sobie sprawę, że Marsjanie mają rację. Nie potrafił on samodzielnie myśleć, 

a co dopiero usłyszeć głos swego serca. 

- Trojan, nie martw się! - powiedział Jasper, chcąc wesprzeć przyjaciela w trudnych chwilach. 

- Bez technologii jestem bezużyteczny. Byłem tylko narzędziem w jej ręku. Nie potrafię 

usłyszeć głosu swojego serca. Po prostu nie umiem... 

- To nie twoja wina. Wszyscy byliśmy zaślepieni potęgą stworzonej przez nas technologii. 

Czuję to co ty. Zachłysnęliśmy się jako ludzkość naszym technologicznym sukcesem i 

pozwoliliśmy maszynom na robienie za nas wszystkiego... Łącznie z myśleniem i 

podejmowaniem za nas decyzji. Ale to nie koniec. Jesteś Trojanem Ashfordem i dasz radę 

powstać z kolan i odbudować ludzkość. Wierzę w ciebie. 

- Tak. Muszę dać radę. Jeśli nie ja, to kto wyzwoli ludzkość spod trzech plag: Marsjan, 

Wenusjan i technologii? Jasper. Obiecaj mi, że nie pozwolisz technologii przejąć władzy nad 

twym umysłem i sercem, przynajmniej do końca tej misji... Ja przysięgam. 

- Przysięgam, kapitanie. 

Trojan Ashford postanowił słuchać głosu serca. Poprosił Kamień Wszechwiedzy o jeszcze 

jedną szansę. Było jednak zbyt późno, gdyż jego energia się wyczerpała. Jedynym, co było 

w stanie zasilić go energią, była prawda. Dlatego jedynym wyjściem, by wydostać się ze 

średniowiecza było odnalezienie prawdziwego Bolesława Rogatki, ażeby Kamień odzyskał 

energię i pomógł astronautom w naprawie rakiety. Czas był jednak ograniczony, gdyż 

zbliżała się śmierć księcia. Zadanie to nie było zatem łatwe. 

Załoga Luny wyruszyła w drogę z samego rana i maszerowała do wieczora, kiedy to ujrzała 

na swej drodze wielki zamek. Była to siedziba prawdziwego Bolesława Rogatki. Cudaczny 

książę zamieszkiwał tam wraz ze swoją najbliższą rodziną i najwierniejszymi stronnikami. 

Przy bramie prowadzącej do zamku przybysze z przyszłości napotkali straże księcia. Byli to 

doskonale uzbrojeni wojownicy. Kapitan poprosił ich o krótką audiencję u księcia, by mieć 

szansę na jego poznanie. Choć wyglądali oni na bezwzględnych osiłków, uklęknęli i 

wyglądali na lękających się przybyłych postaci. Zdziwiło to astronautów. Okazało się, że 

rycerze pomyśleli, iż przybysze są aniołami, niosącymi na Ziemię światłość i łaskę od Boga 

oraz że zbliża się sąd ostateczny. Spowodowane to było niezwykłym światłem 

wydobywającym się z Kamienia Wszechwiedzy, do którego, w przeciwieństwie do żyjących 

w średniowieczu, przybysze z przyszłości zdążyli się już przyzwyczaić. 

- Nie lękajcie się - rzekł zawstydzony Trojan. 

Astronauci weszli do zamku i dali radę ukryć Kamień, tak by już im nie przeszkadzał w 

działaniu. Znalezienie komnaty księcia nie było trudne. Właśnie wychodziła z niej załamana 

żona księcia. Zdawała sobie doskonale sprawę z tego, że jej mąż już długo nie pociągnie. 

Pochodzący z przyszłości kupcy weszli do komnaty Bolesława. 



Książę leżał zmęczony na łożu śmierci. Nawet, jeśli kiedyś miał piękną czuprynę, to teraz 

bez wątpliwości nic już z niej nie zostało. Był ledwo przytomny, służące starały się go napoić. 

- Książę! Panie, jakże rad jestem cię widzieć! - ucieszył się Trojan. - Niczego więcej już mi 

nie trzeba! 

Po chwili Kamień Wszechwiedzy wyfrunął z kieszeni kapitana. Był jasny jak nigdy dotąd. 

Książę uśmiechnął się, myśląc, że to objawienie. Teraz nareszcie mógł odejść w spokoju. 

Wchodzący akurat do pomieszczenia ksiądz uznał, że to cud i grzechy Bolesława 

Cudacznego, walczącego niegdyś z kościołem, są mu odpuszczone. Książę mógł spocząć w 

spokoju w ufundowanym przez siebie niedawno kościele. 

Natomiast astronauci natychmiast udali się do swojego statku kosmicznego. Dzięki 

Kamieniowi Wszechwiedzy, dodającemu im energii i rozświetlającemu drogę, nad ranem byli 

już u celu. Wsparcie Kamienia pozwoliło im na szybką naprawę rakiety i jej elektryki. Śnieg 

przestał być dla niej problemem i była gotowa do ponownego startu. Ponadto drobne 

ulepszenia nadały jej nieziemski wygląd. Trojan był niezmiernie uradowany możliwością 

powrotu do domu. Domu, który musiał uprzednio uratować. Luna uniosła się nad Ziemią, 

pozostawiając po sobie kałuże roztopionego pod wpływem ciepła śniegu i pył z wadliwych 

silników. 

- Jasper! Weź kalkulator. W jakim czasie dokładnie powinienem nas wypuścić z tunelu 

czasoprzestrzennego, jak długo lecieć wewnątrz? - krzyczał kapitan zza sterów Luny. 

- Już liczę - odparł wesoło zmotywowany Jasper. 

- Załoga, przygotować się. Zaraz przyspieszamy i wlatujemy do tunelu czasoprzestrzennego. 

Tym razem bez pomocy komputera. Jasper, jaki masz wynik? Jak wylecimy za wcześnie, to 

zauważą nas zanim zbliżymy się w ogóle do Ziemi, a jak spóźnimy się z wylotem, to będzie 

już po wszystkim i nie będziemy mieli czego ratować. A to jest nasza jedyna szansa. 

- Mam wynik! - krzyknął Jasper i pobiegł pokazać go kapitanowi. Po chwili astronauci ujrzeli 

ciemniejszy niż czerń tunel czasoprzestrzenny. Wlecieli do niego bez wahania i Luna 

przeniosła się w odległą przyszłość. 

Podczas dość długiego lotu, mniej znaczący członkowie załogi mieli za zadanie 

skonstruować potężną bombę elektromagnetyczną. Choć materiałów na statku znaleźć 

można było niewiele, utalentowani naukowcy, pracujący kiedyś na stacji badawczej Luna, 

radzili już sobie z trudniejszymi problemami. O tym, jaki jest cel budowy bomby 

elektromagnetycznej, wiedział tylko kapitan, do którego należał ten pomysł. 

Ostatecznie okazało się, że Jasper pomylił się nieznacznie w obliczeniach. Na szczęście, nie 

wyszło to załodze Luny na złe, gdyż Trojan pomylił się, pilotując statek, mniej więcej o tyle 

samo, tylko że w drugą stronę. W ten sposób udało się astronautom pojawić we właściwym 

miejscu o właściwym czasie. I to z dokładnością do ułamków sekundy. Apokalipsa zbliżała 

się wielkimi krokami. Z każdą chwilą była coraz bliżej. 



Marsjanie zdołali podczas nieobecności załogi Luny odeprzeć atak Wenusjan i przejąć w 

wojnie inicjatywę. Ziemia, na której ukryła się część kosmitów, którzy przybyli z Wenus, była 

bez przerwy ostrzeliwana. Zniszczone zostały jedne z największych miast Europy i Azji: 

Moskwa, Paryż, Pekin i Tokio. Ludzie, którzy przeżyli, ukryli się w podziemiach. Lecz nawet 

to nie było wystarczające, by uniknąć konsekwencji wybuchów marsjańskich bomb 

atomowych. Miliony ludzi ginęły każdego dnia. Inni żyli w strachu ze świadomością, że 

śmierć może nadejść w każdej chwili. Bez względu na to, czy z rąk Marsjan, czy Wenusjan, 

byłaby ona okrutna. 

Ci, którzy odważyli się wyjść na powierzchnię Ziemi, byli wyłapywani przez kosmitów i 

zmuszani do zostawania niewolnikami. Jeśli mieli więcej szczęścia, służyli marsjańskim 

urzędnikom i generałom. Pozostali traktowani byli niczym mięso armatnie i musieli walczyć, 

zabijając innych ludzi. 

Marsjan denerwowała postawa uciekających przed walką Ziemian, w tym bezbronnych 

matek i dzieci, które nie miały możliwości rzucić się do walki o planetę. Postanowili więc 

pozbyć się ich, a przy okazji i ich planety. Szykowali ogromną bombę atomową. Na tyle dużą, 

by cała Ziemia wyleciała w powietrze. Drugą bombę, takich samych rozmiarów, Marsjanie 

planowali zrzucić na Wenus, gdzie ukrywali się ich wrogowie. Jedynymi postaciami będącymi 

w stanie ich powstrzymać byli astronauci z Luny. 

Załoga Luny wprowadzała właśnie swój statek do doku marsjańskiego krążownika. Marsjanie 

nie mieli pojęcia, do kogo należy tajemnicza rakieta, więc uznali, że to jeden ze statków 

należących do ich floty. 

Kapitan uznał, że lepiej będzie, jeżeli tylko on i porucznik Østergård udadzą się na specjalną 

misję. Przed wyjściem z Luny, żegnając się z Benem, kapitan wyszeptał mu do ucha kilka 

słów: 

- Bądź czujny. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Za pół godziny musisz kliknąć ten 

czerwony przycisk. Uruchomi on niewielką rakietę z bombą elektromagnetyczną, która po 

uderzeniu w dziób marsjańskiego krążownika zniszczy go i całą ich technologię w okolicy. Po 

dziesięciu sekundach lotu krążownik przestanie istnieć. Od twojego zadania zależą losy 

wszystkich ludzi. 

- Dziękuję za to wyróżnienie, kapitanie - odpowiedział najmłodszy członek załogi. - Wypełnię 

je najlepiej jak tylko potrafię. 

By uniknąć ujawnienia ich prawdziwej tożsamości, Trojan i Jasper przebrali się za Marsjan. 

Ubrali mundury marsjańskich wojowników i założyli maski, dzięki którym wyglądali jak 

prawdziwi kosmici. Po wyjściu z tajemniczej rakiety, udali się oni krętymi korytarzami na 

zwiady, by dowiedzieć się, gdzie rezyduje król Marsjan. Napotkali na swej drodze postacie 

rozmawiające właśnie o tym, że do niego idą, więc udali się za nimi około kilometrowym 

korytarzem. 



Ściany korytarza krążownika były wykonane z materiału zaskakująco przypominającego 

ziemską stal. Marsjanie szli dość szybkim krokiem, więc po kilkunastominutowym spacerze 

Ziemianie dotarli do swojego celu. Po zorientowaniu się, że są obok pokoju należącego do 

króla Marsjan, Trojan i Jasper stanęli obok drzwi i Trojan oznajmił szeptem, że należy 

poczekać. Gdy Marsjanie, za którymi szli astronauci, weszli do królewskiego pomieszczenia, 

jeden z nich natychmiast oznajmił: 

- Królu! Przynosimy ci wiadomość z Ziemi. Została nagrana przez jakiegoś Jeffersona Forda. 

Nie mamy pojęcia kto to, może to tylko jakiś żart. Ten żałosny dzieciak wygląda na jakieś 65 

lat. Zabawne. U nas ten marny Ziemianin ledwo chodziłby do przedszkola. 

Jasper zaśmiał się po cichu, gdyż nie przepadał za obecnym prezydentem. Chwilę później 

dowiedział się jeszcze, że Marsjanie dorośli stają się w wieku 423 lat. To by wyjaśniało, 

dlaczego tak brzydko wyglądają. 

- Królu, - kontynuował Marsjanin - oto to nagranie. 

Na ekranie władcy kosmitów pojawił się „żałosny dzieciak” - prezydent Stanów 

Zjednoczonych. 

- Szanowny królu Marsa. Zwracam się dziś do pana z prośbą o zaprzestanie 

wyniszczających działań wojennych. Zwracam się do was w imieniu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki i całej planety Ziemi. W pełni rozumiem wasz konflikt z Wenusjanami. Macie prawo 

się ze sobą nie zgadzać, a nawet prowadzić ze sobą wojnę. Ale nie zgadzam się, by w imię 

tego konfliktu ginęli niewinni Ziemianie. - Marsjanin zaczął się śmiać z naiwności prezydenta. 

- Nie zgadzam się, by nasza planeta była niszczona przez wasze wojny. Dlatego zabiegam o 

natychmiastowe zakończenie tego konfliktu zbrojnego. Królu Marsjan, wierzę, że masz dobrą 

wolę. Apelujemy więc jako Ziemianie do waszego międzyplanetarnego imperium. Połączmy 

siły, pokonajmy Wenusjan i zamiast niszczyć, zbudujmy wspólne imperium. Liczę, że 

wysłuchacie naszych próśb. - Biały Dom, w którym nagrywana była wiadomość dla Marsjan, 

zaczął nagle się walić. Prezydent krzyczał ze strachu. - Ratunku! Pomocy! 

Po chwili z Białego Domu zostały tylko zgliszcza.Prezydent USA ledwo zdołał uciec z 

walącego się budynku. Zginęło wielu ważnych urzędników i jego rodzina. 

Król Marsa śmiał się jak nigdy dotąd i Ziemianie nie mieli wątpliwości, że atak na Biały Dom 

był jego pomysłem. Po oglądnięciu filmu przez władcę jeden z podwładnych zwrócił się do 

niego: 

- Królu, jacy zabawni są ci Ziemianie, te robaczki. Dach uległ oddziaływaniu grawitacji, a on 

prawie się popłakał. Ha, ha, ha! Władco, jakże mnie bawi, gdy Ziemianie giną pod gruzami 

budynków, które sami zbudowali. Sami, to znaczy z naszym wsparciem, bo te nic nie warte 

istoty niczego nie nauczyłyby się same. Przecież cała ta ich technologia pochodzi od nas. - 

Trojan nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Zdał sobie sprawę z tego, czemu w 

walce z Marsjanami technologia była tak wadliwa i skąd wzięli się wysłannicy z Marsa w 



odległej przeszłości. Tymczasem Marsjanin kontynuował swój monolog. - Żałosne istoty z 

tych Ziemian, oni do dziś myślą, że to ich „genialni wynalazcy” wymyślają ich najnowsze 

komputery. Przecież to my doszliśmy do wniosku, że można by ich czymś „obdarować”, i to 

jeszcze zanim w ogóle rozpoczęła się niekończąca się wojna. Królu, uważam to za jedną z 

twoich najlepszych decyzji. Bo przecież dzięki temu owinęliśmy ich sobie wokół palca. Nie 

dość, że przejęliśmy całkowitą kontrolę nad Ziemią, to oni jeszcze nie zdawali sobie z tego 

nawet sprawy. Chociaż najbardziej mnie śmieszy historia ludzi ze stacji badawczej Luna na 

księżycu Ziemi, którzy uwierzyli, że mogą ocalić świat i pokonać całą naszą potężną 

cywilizację. I to wybierając się do przeszłości. - Kosmita parsknął śmiechem. - Dawno nie 

widziałem lepszej komedii niż jak te żałosne istoty zostały uwięzione w nieswoich czasach. 

Minęło 25 minut odkąd kapitan rozmawiał z Benem. Spojrzawszy na zegarek, postanowił on, 

że nadszedł czas. 

Trojan i Jasper wyciągnęli broń i wtargnęli do pokoju króla Marsjan. 

- Jeden ruch i zginiesz! - krzyknął Trojan, celując w głowę władcy. 

Król marsjański roześmiał się i rzekł: 

- Możesz mnie zabić, ale co ci to da? Zastanów się. Pomyśl logicznie. Nie wiesz, jak nas 

pokonać. Zabicie jednego z nas, choćby nawet króla, nic ci tak naprawdę nie da. 

- Wycofaj swoje wojska z Ziemi. Natychmiast. Albo wszyscy zginiecie. 

Marsjanin ponownie zaczął się śmiać, więc Jasper zastrzelił jego podwładnych. 

- Na co czekasz, głupcze? Prędzej zginę niż przegram. Nie jestem żałosny jak wy, Ziemianie. 

Nie uciekam z pola walki z byle powodu. Nigdy nie wycofam moich wojsk z raz podbitej 

planety. Mars zwycięży. Nieważne, czy ze mną, czy beze mnie. 

- Przegrałeś - odpowiedział kapitan. Po chwili wystrzelił ze swojej broni i z władcy wrogiej 

cywilizacji został tylko zielony szlam. 

Trojan Ashford i Jasper Østergård natychmiast rzucili się do ucieczki. Biegli najszybciej, jak 

tylko potrafili. Do upływu czasu wyznaczonego na misję została minuta. Kapitan ujrzał statek. 

Po wbiegnięciu na pokład zamknął drzwi i pobiegł na mostek. Usiadł za sterami i usłyszał 

wybuch. To bomba elektromagnetyczna, której uruchomienie było zadaniem Bena, uderzyła 

w dziób krążownika. 

- Dobra robota, Ben! - krzyknął Trojan, trzymając stery oddalającej się od statku Marsjan 

Luny. 

Z każdą sekundą wybuchały coraz dalsze od krążownika marsjańskie statki. Był to widok 

piękniejszy niż pokazy fajerwerków oglądane przez astronautów z Luny w dzieciństwie, 

szczególnie po wyniszczającej wojnie, w której zginęła większość ludzi. Cała marsjańska 

technologia na orbicie Ziemi uległa zniszczeniu. W końcu i sam Mars stał się wolny od 

kosmitów. Eksplozje ich technologii były cudowne. Oznaczały tryumf Ziemian nad 

Marsjanami. 



Odniósłszy zwycięstwo, załoga Luny powróciła na Ziemię. Statek wylądował na jednym z 

niewielu nienaruszonych lądowisk. Bohaterów witały oklaskami tysiące ludzi, którym udało 

się przeżyć wojnę. Przybył nawet prezydent Jefferson Ford, który nie wyglądał jednak na 

zadowolonego. Po wyjściu ze statku bohaterów podszedł on do nich natychmiast i zaczął 

użalać się, martwiąc się o malejące słupki w sondażach. 

- Chciałbym powiedzieć, że jestem z was dumny i odznaczyć was medalami. Ale nie na to 

zasłużyliście. Nikt was nie prosił o pomoc. Dalibyśmy sobie radę bez was. Po co nas 

ośmieszyliście? Wszystko było pod kontrolą! Ashford, nie posłuchałeś rozkazów generała, 

który o nic takiego cię nie prosił. Odbieram ci za to stopień kapitana. Od dziś jesteś 

szeregowym żołnierzem amerykańskiej armii. 

- Ale... prezydencie... - Ashford nie zdążył dokończyć zdania przez wybuch, który miał 

miejsce za jego plecami. Był on tak duży, że wszyscy w pobliżu stracili na chwilę 

przytomność. Obudzili się leżąc na ziemi. Otoczeni przez Wenusjan. 

- Myśleliście, że po pokonaniu Marsjan będziecie zwycięzcami. Będziecie wolni. 

Przeliczyliście się. Ziemia jest naszą własnością, podobnie zresztą jak wy. Nigdy nie 

pokonacie naszej cywilizacji. 

Po odzyskaniu przytomności Trojan zorientował się, że prezydent Ford nie żyje, a on i reszta 

załogi Luny zostali otoczeni i wzięci do niewoli. Nie był jeszcze do końca świadomy, gdy 

Wenusjanie prowadzili jego i przyjaciół do swojego ogromnego statku, bezbronnych, 

związanych i obezwładnionych, nie mających szans na ucieczkę. Jednym słowem - 

bezsilnych. 

Luna została wysadzona w powietrze. W ten sposób ten legendarny statek, który pomagał 

swojej załodze podróżować w czasie do czasów Bolesława Rogatki, pokonać Marsjan i 

wrócić bezpiecznie na Ziemię, został unicestwiony. Nic z niego nie zostało poza palącymi się 

kawałkami metalu porozrzucanymi po okolicy. 

Załoga Luny prowadzona była korytarzami aż do lochu. Tam przykuto ich w starodawny 

sposób łańcuchami do ściany i czekali na śmierć głodową. Nie było nikogo, kto mógłby ich 

uratować. 

Trojan Ashford nawet po spotkaniu z fałszywym Bolesławem Rogatką nie wyglądał na tak 

zmartwionego. Zdawał sobie sprawę z tego, że wszelkie jego działania zdały się na nic. 

Nawet, jeśli udało mu się wyzwolić Ziemię spod jarzma chcących ją unicestwić Marsjan, to 

teraz trafiła ona pod rządy Wenusjan, którzy mieli zamiar zrobić z ludzi niewolników. Tym 

razem nie było już możliwości ratunku, szans na ucieczkę. 

- To już koniec naszej podróży… - mamrotał Trojan - ale wspaniale było choć spróbować 

uratować świat. Świat, jaki znamy. Ziemię, którą kochamy. Powstrzymać potwory, które 

niszczyły nasz świat. Nie żałuję niczego co zrobiłem. Wiele się podczas tej przygody 

nauczyłem. Wspaniale było być odważnym, słuchać głosu serca. Serca… 



W tym momencie z kieszeni Trojana wyfrunął Kamień Wszechwiedzy. Rozświetlił on ciemny 

loch oraz dodał Ziemianom sił i odwagi. Rozpoczęła się ostatnia walka bohaterów wojny z 

Marsjanami. Wenusjanie pilnujący lochu niespodziewanie utracili przytomność i upadli. Po 

chwili nic z nich już nie zostało. Zniknęli, jak gdyby rozpuścili się w powietrzu. Podobnie było 

z kratami lochu. Trojan pod wpływem mocy Kamienia zerwał unieruchamiające go łańcuchy. 

Tak samo uczyniła reszta załogi. Po wyjściu z pomieszczenia przekonali się, jak potężna jest 

moc Kamienia Wszechwiedzy. Szybował on w stronę kabiny pilota wenusjańskiego statku. 

Został on przez niego oślepiony, przez co nie był w stanie pilotować statku. Nagle wszyscy 

się przewrócili i nie byli w stanie odzyskać równowagi. Statek zaczął spadać. Bez przerwy 

miały miejsce intensywne turbulencje, które nie pozwalały nikomu ustać na podłodze. Raz 

pasażerowie byli na podłodze, innym razem uderzali w ścianę, a jeszcze innym leżeli na 

suficie. Jednocześnie Wenusjanie byli unicestwiani przez Kamień Wszechwiedzy. Trojan był 

szczęśliwy, że nawet jeśli zginie, to razem z nim polegną Wenusjanie. Statek zbliżał się do 

Ziemi. Nieustannie przyspieszał. Astronauci zdawali sobie sprawę z tego, że upadku z takiej 

wysokości nikt nie przeżyje. Ale odczuwali dumę, bo to im udało się ocalić Ziemię. 

- Dziękuję wam, przyjaciele - powiedział Trojan i się uśmiechnął. 

Statek Wenusjan uderzył o Ziemię. 

Trojan miał czarno przed oczami. Czuł się jak gdyby zapomniał jak się oddycha. A jednak, 

udawała mu się ta trudna sztuka. Nic nie czuł, nic nie widział, nic nie słyszał. Wydawało mu 

się, że ma coś w ręce. 

- Nie mogę czuć, jeśli nie żyję. Nie mogę myśleć, jeśli nie żyję - chodziły myśli w głowie 

Trojana. Chodziły i tupały tak głośno, że się obudził. Postanowił spróbować otworzyć oczy. 

Udało mu się. Widział błękitne niebo. Piękne jak nigdy dotąd. Zastanawiał się, czy jest ono 

prawdziwe. Nie miał pojęcia, czy trafił do nieba, czy może to tylko sen. 

Trojan spróbował poruszyć szyją. Nie było to proste, ale pozwoliło mu ujrzeć, że ma pod 

sobą ziemię. Że na czymś leży. Wtedy przypomniał sobie o tym, co się stało. O statku 

Wenusjan, jego upadku i swojej śmierci. Wstał. Wszędzie dookoła były tylko ruiny, gruz i 

zgliszcza. Zgliszcza statku Wenusjan. Ale Trojan wciąż nie mógł uwierzyć, że to się dzieje 

naprawdę. Nie mógł uwierzyć, że przeżył. 

Postanowił spojrzeć na swoją dłoń. Jak się okazało, coś w niej trzymał. Był to tajemniczy 

kamień. Kamień Wszechwiedzy. To on uratował go przed śmiercią. 

Wszystko dookoła było zniszczone. Bez wyjątku. Budynki, drzewa, a przede wszystkim 

technologia, która całkowicie przestała na Ziemi istnieć. 

Trojan stał i patrzył na Ziemię. Nie, to już nie był ten sam świat. To nie był świat sprzed 

upadku statku Wenusjan. Ten był nowy, lepszy. Taki, o jakim Trojan marzył. 

Gdy odwrócił się, by spojrzeć na świat z innej perspektywy, zdziwił się. I ucieszył. Ujrzał 

swoich przyjaciół, otrzepujących się z kurzu. Oni też przeżyli upadek. Byli cali i zdrowi. 



- Nic wam się nie stało? - spytał. 

A oni tylko się uśmiechnęli. Byli w takim szoku, że nie byli w stanie nic powiedzieć. 

Wenusjanie zginęli. Ziemia definitywnie stała się wolna od kosmitów. Ziemianie mogli 

nareszcie cieszyć się życiem. Cała technologia na Ziemi została zniszczona. Przyszedł czas, 

żeby zacząć od nowa. Bez kosmicznych technologii, mającej na celu zniszczenie planety i 

maszyn stworzonych, by podejmować decyzje za ludzi, odbierając im możliwość 

wysłuchania głosu swojego serca. Przeszedł czas na nowy początek. 

Nieliczni, którzy przeżyli apokalipsę, wzięli się do pracy, by stworzyć planetę swoich marzeń. 

Kierował nimi Trojan Ashford, który po uratowaniu Ziemi został bohaterem. 

Pewnego dnia, niedługo po rozpoczęciu odbudowy Ziemi, nadszedł czas, by Trojan pożegnał 

się ze swoim Kamieniem Wszechwiedzy. W tym celu udał się nad ocean i popłynął statkiem 

w pobliże niezwykle głębokiego rowu oceanicznego. Gdy był już na środku oceanu, wyjął z 

kieszeni Kamień, który nie raz ratował życie jego i reszty Ziemian. Przypomniał sobie o 

wszystkich przygodach, które wraz z nim przeżył. Jeszcze nigdy nikomu nie był tak 

wdzięczny. 

- Dziękuję - powiedział. 

Kamień odbił nieco światła w stronę Trojana, by wyrazić, że czuje do niego dokładnie to 

samo. Widząc niewielki błysk, astronauta się uśmiechnął. Lecz musiał się pożegnać. Wrzucił 

Kamień do oceanu, tak by nikt nigdy więcej go nie odnalazł. 


