
 Nazywam się Daweya Andrews, mam 16 lat i mieszkam w Republice Państw 

Zjednoczonych. Jestem Kreoduktą- ocalałą z planety Ziemia. Zostało nas tylko 286. Żyjemy 

na planecie Mars w specjalnych kopułach, w których dostarczany jest tlen, a każdy z nas ma 

swoją kabinę, moja ma numer K-152. Wszyscy mają tu jakieś zadanie. Dzielimy się na VI 

różnych grup,0 nie zajmuję się niczym, pomaga każdemu zespołu, I zajmuje się hodowaniem 

zwierząt, II uprawą roślin, III badaniem próbek uratowanych z Ziemi, IV budową maszyn do 

przemieszczania się między planetami i w końcu V, najbardziej zagrożona, grupa do walki z 

Aqualtami. Ta grupa ćwiczy i tworzy broń potrzebną do obrony, by uratować planetę Ziemia. 

Bo to właśnie Aqualty zawładnęły nią. Ciężko jest zbudować coś, co obroni nas i inne planety 

przed ich atakiem, zwłaszcza, że mamy niewiele informacji o ich możliwościach. Umieją one 

zawładnąć naszym umysłem i podświadomością, wymazują wszystkie wspomnienia, 

zabierają całą moc i energię, są nie do pokonania. Stworzone są z dziwnej materii o kolorze 

czarnym, osiągają około 2 metrów wysokości i mogą przybrać kształt jaki tylko chcą. 

Próbujemy ich zwalczyć od około 8 miesięcy, jednak są zbyt silni. Przybyli z galaktyki 

Ovarius, na której przejęli wszystkie planety. Łatwo dostosowują się do otoczenia, a szkody, 

jakie niosą, są ogromne.  

 Obudził mnie dziś Connor, jak codziennie, wszedł do mojej kabiny z rozczochranymi 

włosami i powiedział: 

-A ty co, trzeba wstawać i coś w końcu zrobić, Ziemia jest już w ponad 40% 

napromieniowana. 

-Co?! Jak to? W V dawno powinni uruchomić generatory, nie wykonują swoich poleceń!- 

powiedziałam sfrustrowana. 

-Nie możemy ich winić, Aqualty są jeszcze dla nas tajemnicą, sama wiesz jak jest- odparł i 

wyszedł. 

Miał rację, ale cała sytuacja już tyle trwała, że szczerze miałam jej dość, zresztą pewnie jak 

każdy.  

 Ubrałam swój srebrny i trochę za duży kombinezon, podeszłam do małego, czarnego 

lusterka, które wisiało obok drzwi i spięłam swoje długie, brązowe włosy w ciasny kucyk. 

Rozglądnęłam się po mojej małej metalowej kabinie i usiadłam na miękkie, białe łóżko. Przez 

to że, nie byłam pełnoletnia, należałam do grupy 0, więc mogłam odwiedzać wszystkie 

zespoły, a czasami po prostu kręciłam się po kopule. Dziś stwierdziłam, że pomogę 

Connorowi w grupie I. Wyszłam z kabiny i zamknęłam metalowe drzwi. Idąc do zespołu I, 

przechodziłam przez grupę II. Lubiłam tam chodzić i doglądać upraw, było tam tak zielono i 

kolorowo. Kwiaty i rośliny były dosłownie wszędzie, wisiały na suficie, ścianach, były 



postawione na metalowych półkach, a co jakiś czas moduł zraszający z wodą podlewał je. 

Po drodze spotkałam Ashley, ubrana była w zielony kombinezon, a blond włosy miała spięte 

w kok. 

-Jak tam, gdzie dziś wędrujesz?- zapytała zaciekawiona. 

-Idę pomóc Connorowi przy zwierzętach, dawno tam mnie nie było- odparłam. 

-To świetnie się składa, po drodze przekaż półkownikowi Williamowi, że udało nam się 

wyhodować drzewo owocowe, które może rosnąć na Marsie bez dostępu do tlenu, za dwie 

godziny podejmiemy próbę posadzenia go- powiedziała z uśmiechem na twarzy. 

-Jasne, nie ma problemu, to do zobaczenia na obiedzie- oznajmiłam i poszłam. 

Gdy już byłam na miejscu, pierwsze co zrobiłam to poszłam do brązowej dębowej 

zagrody, gdzie znajdowały się króliki, tam znalazłam Connora karmiącego młode zwierzęta, 

-Wiedziałem że tu przyjdziesz. 

-To oczywiste, przyszłam odwiedzić moich ulubieńców- odpowiedziałam i zaczęłam głaskać 

puchate zwierzęta- jakie zadanie na dziś? 

-Trzeba wydoić krowy i zebrać jajka do koszyków, nie martw się pomogę ci. 

Poszliśmy w stronę stada krów, które były zamknięte w drewnianych boksach, wzięliśmy 

srebrne wiadra i pojedynczo wchodziliśmy do zagród. 

-Wiedziałeś, że w II wyhodowali nowe drzewo owocowe?- zaczęłam rozmowę jednocześnie 

dojąc krowę. 

-Tak, Ashley mi się już pochwaliła- odpowiedział z lekkim uśmiechem na twarzy- za tydzień 

twoje urodziny Dwaya. 

-Miło, że pamiętasz, ale wiesz i tak, że nienawidzę urodzin- powiedziałam. 

-Wiem, ale może na pogaduszki do kabiny dasz się zaprosić?- spytał. 

-Może tak, ale przy kurach już ci nie pomogę, ponieważ muszę iść do pułkownika Williama- 

oznajmiłam i wyszłam z boksu. 

 Gdy minęłam wszystkie drewniane boksy i zagrody ze zwierzętami, doszłam do 

srebrnego korytarza, skręciłam w prawo a moim oczom ukazał się punkt główny, tam właśnie 

były wszystkie ważne osoby, które podejmowały decyzję. Nagle na horyzoncie ukazał się 

pułkownik, to starszy mężczyzna, przeważnie chodzi w garniturze, szybko do niego 

podbiegłam, 



-Dzień dobry Panie pułkowniku- powiedziałam- Ashley Peterson z zespołu II chciała 

przekazać, że udało im się wyhodować drzewo owocowe, które może rosnąć na Marsie, 

dzisiaj podejmą pierwszą próbę posadzenia go. 

-Dzień dobry, akurat już coś o tym wiem, ale dziękuję za informację, powiedz, że wyrażam 

zgodę, a wiadomość przekażę zarządowi głównemu, a teraz muszę iść, mam jeszcze dużo 

spraw na głowie. 

 Po tych słowach szybko zniknął z punktu widzenia. Spojrzałam na zegarek, wybiła 

godzina 15:03, była pora obiadowa, więc udałam się na stołówkę. Idąc szarym korytarzem, 

myślałam tylko o wydostaniu się z tej metalowej puszki. Poczuć w końcu świeży zapach 

trawy, spotkać się z nieżyjącymi już przyjaciółmi z liceum. Żeby wszystko było normalne. 

Jednak ja nadal tkwię na tej planecie, a szansa na to, że kiedyś wrócimy na Ziemię jest 

bliska zeru. Zamieszkanie na Marsie jest już bliższe prawdy, nasze generatory produkują 

tlen i wodę, w końcu mamy 2078 rok, taka technologia teraz jest w zupełności normalna. W 

ciągu 30 lat udało nam się naprawić Ziemię, nie było tyle odpadów, a produkty stały się 

ekologiczne. Jak zawsze, gdy już wszystko doszło do normy, Aqualci musieli nas 

zaatakować. 

 Gdy doszłam na stołówkę, usiadłam na drewnianym, twardym krześle, po chwili 

dosiedli się do mnie Connor i Jack. Connor jak zawsze, w kręconych, brązowych włosach 

miał pełno słomy, jego brązowe oczy błyszczały a na twarzy widniał uśmiech. Jack był 

starszy ode mnie 2 lata, znajdował się w grupie V, miał czarne, proste włosy i był 

umięśniony. Czasami chodziłam do zespołu V, jednak tamtejsze treningi mnie wykańczały. 

-I jak tam  świeżaku, co tam dzisiaj robiliście?- Jack zadał pytanie. 

-Wiesz, że nie lubię jak tak mówisz?- powiedziałam i nie oczekiwałam odpowiedzi,  

-No wiesz, doiliśmy krowy, a później Dwaya musiała iść do pułkownika Williama- 

odpowiedział Connor. 

-No właśnie i co pułkownik na to?- dołączyła się do rozmowy Ashley i po chwili usiadła na 

krześle. 

-Powiedział, że wyraża zgodę- oznajmiłam krótko. 

-To świetnie, trzymajcie kciuki, żeby ten eksperyment naukowy przeszedł pomyślnie- 

powiedziała Ashley i poszła dla nas po obiad. 

-A jak przygotowanie w V, dlaczego nie włączyliście generatorów? Co się stało?- spytałam, 



-Nie mogliśmy, nastąpiło zwarcie, najprawdopodobniej jeden z Aqualtów przerwał kabel na 

Ziemi, na szczęście mamy zapasowy, wszystko powinno wrócić do normy- powiedział Jack, 

-No, ja myślę, chcę jeszcze tam wrócić- oznajmiłam. 

 Ashley przyszła z wózkiem, na którym znajdowały się cztery talerze z jedzeniem, u 

nas, w kopule, ziemniaki z jajkiem bądź mlekiem to codzienność na obiad.  

-Smacznego- powiedziałam i zaczęłam jeść. 

 Po skończonym posiłku udałam się na trening razem z Jackiem.  

-Mam nadzieję, że teraz wytrwasz przynajmniej cały trening- powiedział i się uśmiechnął, a 

jego niebieskie oczy się zaświeciły. 

-Myślisz, że nie dam rady?- Zapytałam. 

-Po ostatnim razie nie wydaję mi się- zaśmiał się. 

Gdy doszliśmy na salę poszłam, do szatni, by się przebrać, założyłam biały T-shirt i 

sportowe szorty. Trening zaczął się punktualnie o 16:00, po ciężkiej rozgrzewce i bieganiu, 

przystąpiliśmy do przejścia toru przeszkód- by przygotować się na ewentualną ucieczkę 

przed Aqualtami. Przejście toru wymagało posiadanie dobrej kondycji oraz sprawności 

fizycznej, której mi jednak brakowało. Po treningu byłam wykończona, chciałam tylko wziąć 

prysznic i pójść spać. Udałam się do wspólnej łazienki, były tam białe, ceramiczne umywalki, 

w mniejszych pomieszczeniach toalety i niebieskie kabiny prysznicowe. Weszłam do kabiny, 

by wziąć prysznic, nastawiłam temperaturę wody na letnią i zaczęłam się myć. Gdy wyszłam, 

z łazienki była godzina 18:00, stwierdziłam, że pójdę do swojej kabiny.  

Minęłam metalowe drzwi, weszłam do kabiny i położyłam się na łóżku. Po chwili 

odwiedził mnie Jack: 

-Cześć świeżaku- powiedział- Jednak taka słaba nie jesteś. 

-Tak, tylko teraz jestem zmęczona- Odparłam. 

-Chciałabyś wrócić na Ziemię?- Spytał Jack. 

-Nawet nie wiesz jak bardzo, marzę o tym już od tak dawna, chciałabym żeby wszystko było 

normalne- Odparłam. 

-Może już się nie zamartwiajmy, lepiej pomóżmy Connorowi z zwierzętami- zaproponował 

Jack. 

-Masz rację- wstałam z łóżka i razem z Jackiem opuściłam moją kabinę. 



Gdy doszliśmy na miejsce zastaliśmy Connora jak zbierał przepiórcze jaja. 

-Co wy tu robicie o tej porze?- spytał się Connor. 

-Stwierdziliśmy, że pomożemy ci, także co możemy robić?- spytałam. 

-Na razie wystarczy, że pomożecie mi zebrać kurze i przepiórcze jaja- odpowiedział Connor. 

Wzięliśmy słomiane kosze i poszliśmy do kurnika. Wszędzie były siano i słoma, a 

Jack przez swoją nieostrożność zbił dwa jajka. Connor nie był zbyt zadowolony z naszej 

pomocy, ale dobrze się bawiliśmy. Po godzinie zbierania jaj w kilkunastu kurnikach 

skończyliśmy. Zebrane produkty zanieśliśmy na stołówkę. Spojrzałam na zegarek i dobiegała 

godzina 20:00, stwierdziłam, że jestem już zmęczona, więc pożegnałam się z przyjaciółmi a 

sama poszłam do swojej kabiny. Gdy szłam szarym korytarzem byłam taka zmęczona, że już 

o niczym nie myślałam i nie dopuszczałam do siebie żadnych przemyśleń. Kiedy doszłam do 

kabiny, przebrałam się w piżamę i poszłam spać. 

 Obudził mnie alarm, zerwałam się z łóżka, szybko się ubrałam w kombinezon i 

spięłam swoje włosy w ciasny kucyk. Zachowywałam się zgodnie z procedurami, pobiegłam 

szybko do pokoju Connora, jego tam już nie było, więc udałam się na stołówkę. Wszyscy byli 

już zebrani, stanęłam obok Jacka i Ashley, spytałam: 

-Gdzie jest Connor? 

-Poszedł razem z zespołem I zabezpieczyć kabinę ze zwierzętami- odpowiedział Jack. 

Nagle usłyszałam z głośników: 

-„Uwaga, uwaga wprowadzamy procedurę bezpieczeństwa, niech każdy uda się do swojego 

zespołu, ten kto nie należy do żadnego niech uda się do V, zostaliśmy zaatakowani przez 

Aqualtów.” 

W jednej chwili Jack chwycił mnie za rękę i zaczął biec w stronę zespołu V. Czułam że serce 

wali mi jak młot, bardzo się stresowałam. Mijaliśmy szare korytarze a ja myślałam tylko o tym 

że nie chce zginąć, nie teraz. Gdy dobiegliśmy, Jack dał mi broń i odzież ochronną, spytał 

się: 

-Pamiętasz procedury?  

-Tak- odpowiedziałam. 

-Będę cały czas obok ciebie. 

Po chwili moim oczom ukazał się Connor,  



-Zwierzęta bezpieczne- powiedział i zaczął się przygotowywać. 

Razem z Jackiem poszliśmy schodami w dół do maszynowni uruchomić generator i 

odblokować dostęp do bomby, która powinna zwalczyć Aqualtów, Gdy opuściliśmy kopułę, 

byłam przerażona i czułam jak się trzęsę, kropelki potu płynęły mi po plecach, wzięłam 

głęboki wdech, wtedy Jack powiedział: 

-Jestem obok, spróbuj się uspokoić. 

Nagle przede mną wyrósł wielki Aqualt, zaczęłam uciekać, moim zadaniem było 

wejście do schronu i w odpowiednim momencie uruchomienie bomby, to ona powinna 

rozwiązać problem. W ręku miałam broń, strzeliłam, stwór rozpłynął się w powietrzu. 

Schowałam się za górką, po chwili Connor do mnie dołączył: 

-Widziałeś Jacka?- spytałam. 

-Niestety nie- odpowiedział. 

Zaczęliśmy biec w kierunku schronu, był on wkopany w ziemię, gdy już dobiegliśmy, 

otworzyliśmy kopułę i weszliśmy do środka. Odblokowałam zabezpieczenia, a moim oczom 

okazał się guzik z napisem „Włącz”. Gdy go nacisnęłam, usłyszałam pisk w uszach, a potem 

zemdlałam.  

 Gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam białą ścianę. Próbowałam wstać, jednak upadłam 

na łóżko, byłam zbyt słaba. Rozejrzałam się dookoła, chociaż z postawy leżącej ciężko było 

cokolwiek zobaczyć. Wywnioskowałam, że znajduję się w szpitalu, a jedyne co pamiętam, to 

moment, w którym nacisnęłam przycisk. Po chwili usłyszałam znajomy głos, czy to był Jack? 

-No nie powiem, lubisz dużo spać- podszedł do mojego łóżka i się uśmiechnął- Oczywiście 

żartuję, byłaś w śpiączce przez dwa tygodnie, dużo się wtedy zmieniło, 

-Niby co?- spytałam, 

-Aqualci wrócili do galaktyki Ovarius, a portal międzygalaktyczny nareszcie został zamknięty, 

Ziemia jest wolna- powiedział Jack. 

-Naprawdę?- nie wierzyłam, w to, co powiedział przed chwilą. 

-Jednak generatory nie zadziałały i jest napromieniowana, to znaczy, że musi minąć 

przynajmniej 120 lat, żebyśmy mogli tam wrócić, 

-Mogłam się tego spodziewać, jednak życie w kopule jest do zniesienia- oznajmiłam-

Pomógłbyś mi wstać? 



-Może lepiej na razie usiądź na wózku- oznajmił Jack, po czy przyprowadził wózek 

inwalidzki, złapał mnie za rękę i posadził na wózku- idziemy do Connora? On się wybudził 

tydzień temu, bo nie wiem czy pamiętasz, ale także był przy włączeniu bomby. 

-Tak, pamiętam, możemy do niego podejść- oznajmiłam i w tym samym momencie Jack 

zaczął pchać wózek do przodu. 

 Mijaliśmy białe ściany korytarza w szpitalu,  aż w końcu doszliśmy do metalowych 

drzwi, zamykających oddział szpitalny w kopule. Przed wybuchem nie było tego oddziału, 

każdy zajmował się najpotrzebniejszymi rzeczami.  

-Już prawie jesteśmy- oznajmił Jack. 

 Po chwili na horyzoncie zobaczyłam posturę człowieka, podniosłam swój wzrok 

wyżej, zobaczyłam twarz Connora, oczy mu się zaświeciły a na twarzy widniał uśmiech. 

-Dobrze znowu cię widzieć- podszedł do wózka i mnie przytulił. 

-Ciebie również- na mojej twarzy rysował się uśmiech- mam nadzieję, że z moimi puchatymi 

pociechami nic się nie stało. 

-Zapewniam cię, że nic- powiedział Connor- Trzeba odwiedzić Ashley, martwiła się o ciebie. 

-Dziwne, ona nigdy się o nikogo nie martwi, ale ok- powiedziałam a Connor zaczął 

pchać wózek w stronę zespołu II, Jack cały czas dotrzymywał mu kroku. 

Moim oczom ukazał się zespół II, jednak Connor wcale nie szedł w jego stronę, przed 

metalowymi drzwiami skręcił w prawo, minął srebrną futrynę, i weszliśmy prosto do kabiny 

Ashley. Rozejrzałam się dookoła, kolorowe kwiaty i dekoracje były wszędzie, Ashley 

odwróciła się twarzą do mnie w rękach trzymała tort, 

-Spóźnionego wszystkiego najlepszego!- chórem krzyknęli Connor, Jack i Ashley. 

-Myślałaś, żebyśmy zapomnieli?- powiedział Connor i uśmiechnął się pod nosem.- Niestety 

świeczek nie mamy, ale tort powinien być dobry. 

-Wiecie, że urodzin to ja nie lubię, ale tort wygląda naprawdę smacznie, dziękuję wam!- 

wykrzyknęłam, a zza moich pleców usłyszałam ochrypnięty głos. 

-Generał Liam, proszę się przedstawić i podać numer zespołu- oznajmił starszy mężczyzna. 

-Daweya Andrews zespół „0”- oznajmiłam. 

-Jack Jonson grupa „V”- powiedział Jack. 

-Ashley Peterson „II”- powiedziała krótko Ashley. 



-Connor Smith „I”- odparł Connor. 

-Zapraszam pana Jonsona, proszę iść za mną- powiedział twardym tonem głosu generał, 

Jack wyszedł z generałem z kabiny Ashley, zostaliśmy sami, 

-Nie, nie, nie, nie, nie- zaczęła mówić Ashley, 

-Co się stało?- spytałam zakłopotana, 

-Po kopule krążyły plotki, że mają wysłać grupę ludzi na Ziemię- powiedziała Ashley, 

-Przecież to jest samobójcza misja, Ziemia jest napromieniowana, nie wiemy czym i jak?! Co 

oni sobie myślą?! Wiecie co, mam dość, idę do swojej kabiny- oznajmiłam i wyszłam z 

pokoju Ashley. 

 Pchałam swój wózek po szarym korytarzu, w głowie miałam tylko myśl „może jednak 

nie polecą”, ale wiedziałam, że może to być niemożliwe. Czułam jak łzy napływają mi do 

oczu, nie dopuszczałam do siebie straty następnego przyjaciela. Stwierdziłam, że muszę coś 

zrobić, cofnęłam się i zaczęłam jechać w kierunku punktu głównego, gdy nagle usłyszałam 

znajomy głos, był to Jack, pułkownik William i generał Liam. 

-Musisz wybrać dwóch ludzi z grupy V.- Powiedział pułkownik, 

-Myśleliśmy także by wysłać naukowców z zespołu III, tak będzie najbezpieczniej.- Oznajmił 

generał, 

-Waszym zadaniem będzie wypuszczenie 20 dronów badawczych i zebraniu próbek gleby, 

roślinności i wody.- Odparł pułkownik.- Mam nadzieję, że rozumiesz powagę sytuacji, proszę 

o dostarczenie mi imion i nazwisk wybranych przez ciebie osób, 

-Oczywiście, nie zawiodę.- Oznajmił Jack i ruszył w kierunku zespołu III. 

 Gdy się odwróciłam, zobaczyłam Connora,  położył rękę na moim ramieniu: 

-Bardzo mi przykro- odparł i zaczął pchać mój wózek w kierunku oddziału szpitalnego, 

-Przykro? Możemy już nigdy więcej nie zobaczyć Jacka na oczy- powiedziałam- To nie ma 

sensu, 

-W tej chwili każdy jest w lekkim szoku, to co się działo w ciągu ostatnich miesięcy było 

okropne- odparł Connor, 

      Gdy doszliśmy do szpitala, przyjaciel oprowadził mnie do kabiny, nie odzywaliśmy się do 

siebie. Za dużo informacji dowiedzieliśmy się tak w krótkim czasie, a cała atmosfera była 

napięta. Spojrzałam na zegarek, wybiła godzina 21:00. Jedyne co chciałam zrobić, w tym 



momencie to zapomnieć o wszystkim. Connor siedział jeszcze przy mnie, aż po chwili Jack 

przyszedł do pokoju: 

-Pewnie już wiecie, wysyłają nas na Ziemię, wszystko  jest gotowe, wylot mam jutro- oznajmił 

Jack, 

Nastała cisza, gdy nagle do pokoju weszła Ashley. 

-Kto i z jakich zespołów jedzie?- spytała. 

-Mark, Ann i Tim z zespołu III, Chloe, James i ja z zespołu V- powiedział Jack. 

-Czym lecicie?- spytał Connor. 

-Rakietą kosmiczną, wylądujemy w siedzibie NASA w Stanach Zjednoczonych- odparł Jack- 

Idę się przygotowywać, cieszę się, że poznałem takich ludzi jak wy. 

        Po tych słowach Jack zniknął z pola widzenia, nie odezwałam się żadnym słowem. 

Położyłam swoją głowę na białej, miękkiej poduszce i westchnęłam. Ashley i Connor wyszli, 

najwyraźniej nie byli zadowoleni z tej wiadomości. Minuty do odlotu Jacka cały czas malały, 

nie mogłam się z tym pogodzić, osoby które kocham  , opuszczały mnie po kolei, rodzina, 

przyjaciele.  

        Otworzyłam oczy, nade mną stał zapłakany Connor: 

-Co się stało? 

-Jack… Oni… Nie żyją, ich rakieta się rozbiła. 

Czułam jakby podłoga się pode mną zapadała, nie mogłam nic powiedzieć, wyszłam z białej 

kapsuły i wybiegłam z oddziału szpitalnego. Byłam w szoku. Nie wiedziałam co robić, czułam 

pustkę. Dobiegłam do drzwi wyjściowych kopuły. Miałam dość, słyszałam jak biegnie za mną 

Connor. Wyszłam z kopuły, nie miałam na sobie nawet skafandra, w głowie przewijała mi się 

myśl: „To już koniec, koniec, to nie ma sensu! Jack już nie żyję”. Upadłam na czerwoną glebę, 

czułam, że nie mogę złapać powietrza, czułam, że to koniec, a ja nawet nie powiedziałam co 

do niego czuję.  

 

  

 

 
 

 


