Stary, oszlifowany kosmicznym pyłem satelita wyrównał tor lotu, osiągnąwszy
apogeum swojej orbity. Równocześnie ustawił swoje cztery skrzydła tak, by znajdujące się na
ich powierzchni fotoogniwa mogły jak najwydajniej chłonąć promieniowanie pobliskiej
gwiazdy. Obiektywy jego szklanych oczu zogniskowały wzrok na powierzchni planety
znajdującej

się dziesiątki

tysięcy kilometrów poniżej.

Daleko,

gdzieś

pomiędzy

pozostałościami niegdyś dumnej metropolii, przemykała samotna ludzka sylwetka. Ubrany w
długi, ochronny płaszcz i dźwigający wypchany wojskowy plecak człowiek sprawnie
przedzierał się przez zdradzieckie ruiny, co chwilę przypadając do ziemi, by zlustrować
najbliższą okolicę przez lunetę karabinu.
Zlokalizowawszy poszukiwany obiekt, satelita kontynuował śledzenie każdego jego
kroku.
***
Mimo wetkniętych w nozdrza filtrów, Rexx z trudem znosił wszechobecny smród
kadaweryny. Im bliżej znajdował się domniemanej lokalizacji leża, tym żarliwiej dziękował w
duchu za to, że przed wyruszeniem na misję gildia zdecydowała się zaszczepić go przeciwko
działaniu zdradliwiej toksyny. Z takim stężeniem trupiego jadu w powietrzu, na dłuższą metę

Z komentarzem [DW1]: Można śmiało założyć, że ten akapit (a
nawet dwa), swoisty prolog, bardziej zaszkodził opowiadaniu, niż
pomógł. To wszystko z bardzo prozaicznego powodu – autor,
zapewne nieświadomie, dość gwałtownie zwraca uwagę na element
swojej wizji, który pojawia się dopiero w finale, a wcześniej nie ma
żadnej roli. Oczywiście można było podejrzewać, że to tylko element
tła i po prostu chęć ukazania opowieści z perspektywy dość
nietypowego narratora, ale można raczej śmiało założyć, że skoro
konkretny motyw się pojawia, to zapewne znajdzie poważniejsze
zastosowanie.
Tego typu zabieg (rozpoczęcie opowieści od finału i przedstawienie
zbiegu wydarzeń, który do tego finału doprowadził) nie jest z
pewnością zabiegiem rzadko stosowanym, ale można zakładać, że na
przestrzeni 30 000 znaków (czyli limicie w konkursie, na który
opowiadanie zostało nadesłane) skonstruowanie wiarygodnej
opowieści w takim schemacie będzie w najlepszym razie niezwykle
trudne.
Nadmienię też, że właśnie takie rozpoczęcie tekstu (między innymi)
zadecydowało o odrzuceniu pracy w I etapie.
Z komentarzem [DW2]: Ważna uwaga techniczna – szczepimy
się przeciwko mikrobom (wirusom lub bakteriom), w przypadku
toksyn najbezpieczniej będzie użyć słowa „serum”. Ewentualnie
można tu zastosować jeszcze inny zabieg, bardziej ingerujący już w
stworzoną historię, i użyć tutaj procesu zwanego „mitrydatyzmem”,
czyli uodparnianiu organizmu na truciznę (proces podobny do
szczepienia).

immunizację jedynym sposobem na wykonanie powierzonego mu zadania. Filtry miały tylko

Z komentarzem [DW3]: Same maski nie miały wiele wspólnego
z ochroną noszącego, ale filtry – już owszem. Maska oczywiście była
niezbędna do odizolowania skóry i dróg oddechowych, ale nie miało
większego znaczenia, czy była doskonała, czy nie, ważne, by była
szczelna.

oszczędzić najemnikowi nieprzyjemnych doznań zapachowych, co w rzeczywistości okazało

Z komentarzem [DW4]: Rexx znajduje się na otwartej
przestrzeni, trudno o znaczne stężenie gazu w takich warunkach.

nie byłyby w stanie poradzić sobie nawet najdoskonalsze maski. To czyniło czasową

się równie nieskuteczne, jak i niewygodne.
Mężczyzna kilkoma susami dopadł niewielkiego murku, wyszarpnął z nosa
bezwartościowe i irytujące pochłaniacze, po czym przytknął oko do lunety karabinu. Tłumiąc
odruch wymiotny, rozejrzał się dookoła i nie bez satysfakcji namierzył dwa pierwsze ghule.
Zgarbione przy ziemi kreatury wydawały się całkowicie pochłonięte konsumpcją pożeraniem
spuchniętego, prawdopodobnie ludzkiego ciała.
Rexx wciąż nie mógł zrozumieć, dlaczego władze gildii wolały słono opłacać
podobnych mu zawodowców, zamiast zorganizować gruntowne czyszczenie dolnych partii
miasta. Nie chodziło nawet o likwidację zamieszkujących je stworzeń, a bardziej o wypalenie
niezliczonych, wciąż zalegających powierzchnię zwłok, które, za sprawą rozpylonej w
atmosferze chemii, zatrzymały się w procesie rozkładu. Ten symboliczny obrzęd pogrzebowy
z jednej strony zapewniłby wieczny odpoczynek nieszczęsnym ofiarom kataklizmu, a z drugiej
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Z komentarzem [DW5]: Ten fragment jest, o ironio, właściwie
niepotrzebny, jeśli zachowa pierwotne znaczenie, czyli ochronę przed
trupim jadem w powietrzu. Trupi jad nie jest skrajnie niebezpieczny,
jeśli nie przedostanie się do układu krążenia (chociaż oczywiście
smród jest wystarczająco intensywny, by doprowadził nawet do
torsji). Maska i filtry oczyszczające powietrze jak najbardziej mają tu
sens, żeby zadbać o komfort głównego bohatera, natomiast na
miejscu autora poważnie zastanowiłbym się nad sensem uodparniania
bohatera na trupi jad. Niestety nie znalazłem żadnych doniesień na
temat tego, czy ktokolwiek próbował takiego procesu, za to z całą
pewnością wstrzykiwanie sobie trupiego jadu do krwiobiegu nie
wyjdzie nikomu na zdrowie.
Z komentarzem [DW6]: W świetle powyższego komentarza
pozbycie się pochłaniaczy oczywiście nie ma sensu, bo efekt będzie
obiektywnie zapewne znacznie gorszy. Poza tym bohater powinien
jednak nosić maskę – gazy powstające przy rozkładzie zwłok nie są
szkodliwe tylko dla dróg oddechowych, ale także między innymi dla
oczu.
Z komentarzem [DW7]: Konsumpcja to dość „ładny”
czasownik, raczej trudno mówić o konsumpcji trupa przez ghule,
„pożerać” jest tu znacznie lepsze.
Z komentarzem [DW8]: Ten akapit dobrze byłoby
uporządkować, by było jasne, co główny bohater zarzuca władzom
gildii (trudno ocenić, czym tak naprawdę zajmują się najemnicy,
skoro w możliwościach gildii pojawia się jednak ewentualna
możliwość oczyszczenia dolnych partii miasta, tuż obok wypalenia
zwłok).

pozbawiłby ghule i inne, podobne im miejskie drapieżniki, nienaturalnie zakonserwowanego
źródła pożywienia.
Najemnicy jakoś jednak nie narzekali. Dzięki temu mieli stałe, chociaż zdecydowanie

Z komentarzem [DW9]: To tak naprawdę powtórzenie
wcześniejszej informacji, które można usunąć.

ryzykowne źródło zarobku, które pozwalało im żyć na lepszym poziomie niż reszcie cisnącej
się na górnych piętrach populacji miasta. Nie oznaczało to, że nie obawiali się niebezpieczeństw
mogących spotkać ich na dole. Rexx – z Zawsze, gdy wyruszał z misją, Rexx – starał się nie
myśleć o tych kolegach po fachu, którym nie było dane wrócić do względnie bezpiecznych
wnętrz drapaczy chmur.
Pierwszy potwór padł pyskiem wprost w rozszarpywane przez siebie przed sekundą
trzewia. Drugi zdążył jedynie unieść groteskowy łeb, gdy Rexx trzystrzałową serią roztrzaskał
mu czaszkę. Mimo żeiż w pobliżu nie dostrzegł innych osobników, a tłumik karabinu doskonale
spełniał swoje zadanie, najemnik nie chciał ryzykować przedwczesnego wykrycia. Zerwał się
z miejsca i pognał w stronę dostrzeżonego chwilę wcześniej wraku furgonetki.
Nim dopadł ukryciakryjówki, w ostatniej chwili kątem oka dostrzegł ruch w jednym z
bocznych zaułków. Reagując całkowicie odruchowo, wystrzelił w biegu w stronę
wygrzebującej się właśnie ze sterty śmieci poczwary. Odrobinę zbyt długa seria posłała
śmiertelnie zaskoczonego przeciwnika z powrotem do jego legowiska.
Póki co szło dobrze. Trzy ghule na tak niewielkim obszarze świadczyły wyraźnie, że ich
leże musi znajdować się gdzieś w pobliżu. Korzystając z chwili spokoju, Rexx przeładował
karabin i upewnił się, że pistolety łatwo wychodzą z kabur przypiętych na udach kabur. Arsenał
ten, uzupełniony o kilka granatów oraz zawartość ciężkiego plecaka, musiał wystarczyć do
sprawnego wykonania zadania. W ostateczności, jeżeli sprawy przyjęłyby niekorzystny obrót,
zawsze pozostawała mu wisząca na szyi relikwia. Chociaż wolał zachować otrzymany w
ramach zaliczki potężny artefakt na czarną godzinę, odrobinę kusiło go sprawdzenie jego
działania. Być może właśnie dziś miała nadarzyć się do tegoku temu okazja.
Nie widząc w pobliżu kolejnych bestii, powoli podkradł się do załomu najbliższego
muru. Jeden ostrożny rzut oka wystarczył, by potwierdzić wcześniejsze podejrzenia. Na środku
szerokiego placu, pośród licznych wraków, samochodów pałętało się kilkanaście ghuli. Stwory
wydawały się kręcić dookoła bez celu, co jakiś czas jedynie unosząc swoje paskudne mordy,
by posmakować otaczającegoy je smroduód miasta. Pośród „strażników” lepotworówża Rexx
z pewnym zaskoczeniem dostrzegł dwóch szkarłatnych – przedstawicieli wyjątkowo dużej i
wrednej odmiany, ochrzczonej tak ze względu na charakterystyczny, czerwony kolor skóry.
Oryginalnie, któryś z najemników nadał im miano szkarłatnych królów, jednak życie skróciło
tę przydługą, chociaż wyjątkowo trafną nazwę. Osobiście Rexx wolał inne nadane im
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Z komentarzem [DW10]: Fragment dość mocno najeżony
oczywistościami – ryzykowne źródło zarobku, dające możliwości
finansowe niedostępne dla innych mieszkańców, zaraz po tym
ponowna informacja o ryzyku i znów wspomnienie Rexxa o ryzyku,
czyli o kolegach, którzy nigdy nie wrócili.
Informacja o dobrym zarobku tak naprawdę pojawia się tuż na
początku akapitu, ryzyko zdecydowanie warto podkreślić tu wątkiem
„niewracających kolegów” – dobrze byłoby tu mocniej zaznaczyć, że
najemnicy naprawdę znali ryzyko, jednocześnie doskonale mając w
pamięci tych, którzy nie wracali. Sugerowałbym nawet drobny
eksperyment i zawężenie więzi między najemnikami przez dodanie
informacji na temat tego, co robili w przypadku zaginięcia czy
odnalezienia zwłok „kolegi po fachu” – jakiś drobny rytuał nadałby
tej grupie trochę więcej ludzkich cech, nie sprowadzał ich tylko do
„najemników”.
Z komentarzem [DW11]: Z całego akapitu tak naprawdę nie
wiemy nic, w jakim celu wysłano Rexxara. Gildie opłacały
zawodowców, ale… po co? Główny bohater w całej opowieści nie
ma tak naprawdę konkretnego zadania. Możemy domyślać się, że
chodzi o zlikwidowanie leża, ale to nadal domysł, nie jasna
informacja ze strony autora.
Z komentarzem [DW12]: Czym konkretnie charakteryzował się
ten łeb, że został tu użyty przymiotnik „groteskowy”?
Z komentarzem [DW13]: Jeśli tekst nie jest stylizowany (a
realia post-apo na pewno stylizacji nie służą), to zaimka „iż” należy
unikać za wszelką cenę.
Z komentarzem [DW14]: To akurat dość pozorne, bo tłumiki
wcale nie działają tak, jak w amerykańskich filmach – huk wystrzału
oczywiście nie będzie tak donośny, ale też wcale nie będzie to „pyk,
pyk”.
Z komentarzem [DW15]: Trzy ghule mogły też świadczyć, że
po prostu się zabłąkały, to zdecydowanie nie jest liczba o
czymkolwiek przesądzająca.
Z komentarzem [DW16]: „Karabin” można tu śmiało usunąć –
główny bohater nie korzystał z innej broni.
Z komentarzem [DW17]: Ta informacja powinna zostać
usunięta – tajemnicza relikwia jest już wystarczająca, opcjonalnie
można by dodać informację, że główny bohater był naprawdę ciekaw,
czy artefakt zadziała.

określenia – na przykład szabloszpony. Wieńczące przydługie ramiona, sięgające ziemi pazury
szkarłatnych zdecydowanie bardziej pobudzały jego wyobraźnię. Niezależnie od nazwy, to

Z komentarzem [DW18]: Ta informacja nie jest potrzebna, nie
ma żadnego zastosowania w opowiadaniu.

właśnie czerwone ghuleone pełniły rolę przywódców w stadach ghulistad – tam gdzie oni, tam
musiało znajdować się leże. Wszystko wskazywało na to, że był nim podziemny parking, do
którego zjazd widoczny był kilkaset metrów dalej.
Rexx już wolałby kanały, piwnicę, lub chociaż jakąkolwiek inną, bardziej zamkniętą
przestrzeń, w której mógłby w pełni wykorzystać uzbrojenie i umiejętności. Perspektywa
przedzierania się przez nie wiadomo ile podziemnych kondygnacji, pośród samochodów
stanowiących doskonałą kryjówkę dla podkradających się potworów, dalece odbiegała od jego
marzeń. Niestety, na tym etapie wycofanie się nie wchodziło w grę, gdyż byłoby równoznaczne
z zakończeniem długoletniej kariery najemnika. Po takim wybryku nikt nie zleciłby mu nawet

Z komentarzem [DW19]: Zastanowiłbym się jednak, czy wpół
otwarta przestrzeń parkingu nie jest lepsza niż dość klaustrofobiczne
kanały czy piwnice, gdzie zagrożeń może być paradoksalnie znacznie
więcej.

najprostszego zadania.
W tej sytuacji jedynym, co mu pozostało, było wywabienie możliwie największej liczby
stworów na powierzchnię, by dopiero po odpowiednim uszczupleniu ich populacji spenetrować
wnętrze leża. Zdołał już nawet namierzyć najbardziej dogodne do tego celu miejsce – położona
kilka pięter nad parkingiem galeryjka jednego z przylegających do placu budynków wydawała
się idealnym stanowiskiem snajperskim. Problematycznym mogło okazać się jedynie skryte
podejście do znajdującej się sto metrów dalej bramy. Mężczyzna zerknął w stronę

Z komentarzem [DW20]: To byłby dobry pomysł, gdyby
bohater dysponował albo całym oddziałem, albo niemałym
arsenałem, i to raczej cięższym niż karabin, dwie spluwy i kilka
granatów. Skąd miałby wiedzieć, czy w legowisku nie ma kilkuset
potworów, z którymi oczywiście nie dałby sobie rady?
Z komentarzem [DW21]: Wciąż brak konkretnego celu misji
Rexxa.

czerwieniejącego powoli nieba, chcąc oszacować, ile pozostało mu jeszcze czasu do zmroku.
Wynik tej kalkulacji nie był zbyt zachęcający –, gdyż, nie zważając na czujnie rozglądające się
dookoła monstra, odwiesił karabin na plecy i ostrożnym truchtem ruszył podcieniami
biegnącymi wzdłuż północnej pierzei placu.
Szczęście zdecydowało się go opuścić akurat w chwili, kiedy od do bramy pozostało
zaledwie kilka kroków. Nie wiadomo czy ostrzeżony jakimś przypadkowym dźwiękiem, czy
też wyczuwszy obcą woń, jeden ze szkarłatnych syknął ostrzegawczo, podrywając na nogi
wszystkie kręcących się w pobliżu stwory. Rexx zaklął pod nosem i, wyszarpnąwszy z kabury
oba pistolety, wypalił wprost w pysk ghula, który akurat miał pecha wychylić go zza
najbliższego wraku samochodu. Podwojony Hhuk wystrzału zaalarmował wszystkie pozostałe
bestie, ostatecznie niwecząc szanse na rozegranie starcia na warunkach najemnika. Czując, że
sytuacja powoli wymyka mu się spod kontroli, mężczyzna zrobił to, co podpowiadał mu
niezawodny jak dotąd instynkt – przeszedł do ataku.
Dwa wysłużone colty plunęły ogniem w stronę pary ghuli, które krzesząc szponami
iskry o bruk, w dzikich susach pędziły wprost na niego. Ciała obu napastników synchronicznie
szarpnęło do tyłu, gdy dwie ciężkie kule z miękkim plaśnięciem zamieniły ich klatki piersiowe
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Z komentarzem [DW22]: Rexx jest doświadczonym
najemnikiem, a przynajmniej na to wskazuje narracja – ten fragment
sugeruje, że wystrzelił ze względu na sam fakt syknięcia, oczywiście
tym samym zwracając na siebie uwagę. Zdecydowanie lepszym
rozwiązaniem byłoby, gdyby sykniecie się nie pojawiło, ale zza
wraku wychynął ghul, którego oczywiście trzeba zastrzelić. Poza tym
raczej powinien cały czas trzymać karabin z tłumikiem, który aż tak
wiele huku by nie dał, dopiero ściszony dźwięk wystrzału (albo ryk
potwora – do rozważenia) powinien dać efekt alarmu.
Z komentarzem [DW23]: Colty to rewolwery, wcześniej
pojawia się informacja o pistoletach, chociaż jedno i drugie to broń
palna, to różnice są jednak dość konkretne.

w krwawą miazgę. Nim obie kreatury zdążyły znieruchomieć, Rexx biegł już w stronę wylotu
jednej z dochodzących do placu ulic, jednocześnie odstrzeliwując coraz śmielej poczynających
sobie przeciwników. Słysząc za plecami zbliżające się wściekłe wrzaski, na moment wstrzymał
ogień i bez oglądania się za siebie odbezpieczył parę wiszących przy pasie granatów,

Z komentarzem [DW24]: To oczywiście bardzo duża przesada,
szczególnie że rewolwerowe kule nie były dużego kalibru.
Z komentarzem [DW25]: Ten fragment jest niepotrzebny i dość
hollywoodzki, w obliczu zagrożenia Rexx powinien po prostu
uciekać i na pewno nie oglądać się za siebie, a raczej patrzeć przed
siebie, by nie zostać zaskoczonym.

pozwalając im swobodnie opaść na ziemię. Kilkanaście kroków i wystrzałów później
powietrzem targnęła potężna eksplozja, siejąca dookoła gradem odłamków i resztek
rozerwanych pojazdów.
Czując, że na moment spowolnił pogoń, zaryzykował ukradkowy rzut oka przez ramię.
Błąd ten miał go drogo kosztować. Zamiast pchać się bezmyślnie pod ogień jak jego głupsi
krewniacy, jeden ze szkarłatnych wykazał się znacznie większym sprytem. Wielki ghul zdołał
wyprzedzić człowieka i zaczaić się w mijanych przez niego podcieniachcieniu. Chwilę, gdy
uciekający człowiek oglądał się za siebie, stwór wykorzystał, by zaatakować. Tylko
wyjątkowemu szczęściu Rexx zawdzięczał życie, gdyż niemal półmetrowe szpony bestii
minęły jego szyję o przysłowiowy włos.milimetry.

Z komentarzem [DW26]: To jest co najmniej bardzo
ryzykowny manewr. Załóżmy, że od momentu odbezpieczenia do
eksplozji mija nawet pięć sekund, Rexx jest obwieszony ciężkim
sprzętem, nie dawałbym mu więcej niż 4 metry na sekundę, a w
narracji dodatkowo jest „kilkanaście kroków”, więc przyjmijmy, że
pokonał nie więcej niż 20 metrów. Trudno oszacować oczywiście,
jaką moc miały rzucone granaty, możemy jednak śmiało założyć, że
te kilkanaście metrów nie jest bezpieczną odległością (odłamki,
oberwanie mogłoby w najlepszym razie skończyć się spowolnieniem
Rexxa).
Z komentarzem [DW27]: Ukradkowy rzut okiem nie zmieniał
faktu, że ghul go przechytrzył, nie było to następstwem spojrzenia za
siebie.
Z komentarzem [DW28]: Oczywiście nie ma przysłowia z
mijaniem o włos, stąd lepiej użyć innej „miary”.

Zganiwszy się w duchu za tak szkolny błąd, mężczyzna postanowił nie nadużywać już
przychylności fortuny. Niemal z przyłożenia wystrzelił wprost w zaślinioną mordę
szkarłatnego. Ten po raz kolejny błysnął zaskakującą wręcz przebiegłością. Z prędkością
przeczącą swoim rozmiarom, stwór zszedł z linii strzału, jednocześnie szybkim szarpnięciem
szponów wytrącając najemnikowi pistolety z obu dłoni. Niebezpiecznie skrócony nagle dystans
zmusił Rexxa do zmiany taktyki. Mocnym kopnięciem w udo na moment spowolnił kolejny
atak stwora, równocześnie uderzając o siebie blaszanymi płytkami wszytymi w gumowane
ochraniacze dłoni. Aktywowany tym sposobem, dźwigany dotychczas na plecach, generator dał
o sobie znać przeciągłym piskiem ładowanych elektrod. Uderzony pięścią prosto w pysk,
szkarłatny nawet nie wiedział, co go zabiło. Wyładowanie elektryczne o mocy kilku tysięcy
volt w ułamku sekundy zmieniło jego mózg w półpłynną galaretę. Rexxowi nie dane było zbyt
długo cieszyć się tym sukcesem. Z każdej strony przybywały kolejne ghule, niemal całkowicie
odcinając mu drogę ucieczki. Przypartemu do muru mężczyźnie pozostało jedynie pięściami
przebijać się przez syczącą, kłapiącą paszczami i najeżoną szponami masę napastników.
Mimo to nie stracił głowy. Chociaż sytuacja wyglądała dość dramatycznie, Rexx bywał
już w gorszych opałach. Kilka mniej ostrożnych ghuli przekonało się o tym, gdy nierozważnie

Z komentarzem [DW29]: Problemem tej sceny jest fakt, że
nagle staje się bardzo statyczna, a ledwo co przecież Rexx biegł, i to
dość szybko. Tutaj nagle zdołał wystrzelić w pysk potwora (jakby to
było łatwe, gdy zarówno strzelający, jak i cel są w ruchu).
Z komentarzem [DW30]: Znów – jeśli całość miała miejsce w
biegu, to raczej nie był to dobry sposób walki (bardzo łatwo o
stracenie równowagi).
Z komentarzem [DW31]: Jeśli założymy po wcześniejszym
opisie, że takie wyładowanie miałoby przepłynąć przez kilka
metalowych płytek w rękawicach, to zapewne efekty byłyby bardzo
spektakularne, raczej na niekorzyść Rexxa. Cały pomysł
energetycznych rękawic jest niestety bardzo przesadzony i można tu
doszukać się inspiracji przedmiotem z „Fallouta 2”, ale tam zasada
działania była zdecydowanie inna.
Z komentarzem [DW32]: To dość kuriozalna idea – dźwigać
dość ciężki generator (a zakładam, że powinien być jeszcze większy,
by osiągnąć taki efekt), by posłużył w bardzo opcjonalnej walce
wręcz? Rexx raczej z góry zakładał, że będzie walczył z więcej niż
jednym przeciwnikiem, a walenie piąchami w ghule przypomina
trochę rosyjską ruletkę – uda się za pierwszym, drugim, może trzecim
razem, ale w końcu szczęścia braknie, pominę też fakt, że taki
generator nie mógł mieć nieograniczonej pojemności, może nawet
tego typu wyładowanie mogło być użyte raz. Oczywiście to wszystko
szczegóły techniczne, ale możemy śmiało zakładać, że w realiach
post-apo nie mieli przenośnych elektrowni atomowych.

weszły w zasięg jego pięści. Towarzyszący ciosom suchy trzask wyładowań elektrycznych był

Z komentarzem [DW33]: Uderzy jednego ghula i będzie miał
dobre 7 kolejnych dookoła, to nie ma racji bytu.

ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszały w swym bezwartościowym życiu.

Z komentarzem [DW34]: Ironicznie to akurat jest tego bardzo
bliski w dosłownym znaczeniu. :)

Otoczony ze wszystkich stron najemnik parł naprzód, starając się odpędzić natrętną
myśl, że poczwar jest stanowczo za dużo jak na jedno leże. Już sama ilość liczebność
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Z komentarzem [DW35]: Do tej pory z narracji wynika, że było
ich kilkanaście, to dość mało jak na leże właśnie. Oczywiście może
być to specyfika właśnie tych ghuli (wizja autora), ale i tak dobrze
byłoby się zastanowić, czy to nie przesada.

szkarłatnych świadczyła, żeiż wdepnął w znacznie głębsze gówno, niż na to początkowo
wyglądałosądził. Ci ostatni, na razie jeszcze nie atakowali – przyczajeni za plecami swoich
mniejszych pobratymców, obserwowali każdy ruch człowieka przeciwnika, czekająci czekali
na jego błąd.
Wykorzystując chwilę wytchnienia pomiędzy odpędzaniem kolejnych natrętnych
napastników, Rexx cisnął ostatni granat pod nogi najbliższego szkarłatnego i skoczył w lewo,
w kierunku, w którym ghuli wydawało się najmniej. Mocne uderzenie w bok na moment
wycisnęło powietrze z jego płuc, w tym samym momencie, gdy eksplodowała niezawodna
„szyszka”. Jeden ze szkarłatnych przekradł się po którymś z dachów i znienacka spadł na
uciekającego człowiek. Na szczęście dla Rexxa, większość energii uderzenia przejęła ukryta
pod płaszczem pancerna kamizelka, po raz kolejny w jego karierze ratując mu życie.
Desperacko walcząc o każdy oddech, odskoczył od nowego, niespodziewanego zagrożenia, w
samą porę, by uniknąć wielkich szponów mknących w kierunku jego podbrzusza. Widząc
kolejne bestie, które wzorem swojego przywódcy zaczęły zeskakiwać z okolicznych dachów,

Z komentarzem [DW36]: Dość poważny błąd merytoryczny –
sama kamizelka jak najbardziej mogła przyjąć na siebie siłę
uderzenia, tym samym uniemożliwiając poharatanie Rexxa, ale nadal
spada na niego dobre kilkadziesiąt kilogramów, a prawa fizyki są
nieubłagane – kamizelka nie ma prawa powstrzymać Rexxa przed
upadkiem, a wręcz go wspomoże (dodatkowa masa kamizelki). Jeśli
upadłby w takiej sytuacji, to oczywiście oznaczałoby śmierć.

najemnik dopiero teraz gotów był uznać, że jego położenie powoli stawało się beznadziejne.
Mimo iże zdążył zabić grubo ponad dwadzieścia osobników, kolejnych ghuli przybywało z

Z komentarzem [DW37]: Dwadzieścia to nie tak mało, a z
narracji wcale nie wynika, że było ich więcej niż nawet dziesięć.

każdą chwilą. Te zresztą widząc, że dotychczas nietknięty człowiek wyraźnie słania się po
otrzymanym ciosie, rzuciły się do jeszcze bardziej zajadłego ataku.
Rexx nie miał jednak zamiaru tak łatwo dać się zabić. Szybkim ruchem ręki przełączył

Z komentarzem [DW38]: Można śmiało usunąć, to nie jest
istotna informacja w świetle tego, co w narracji zostało przekazane
już wcześniej.

plecakowy generator na tryb najwyższej wydajności i ponownie zderzył ze sobą wszyte w
rękawice elektrody. Pomiędzy rozczapierzonymi palcami dłoni przeskoczyła błękitna
błyskawica łuku elektrycznego. Sekundę później rozłożył szeroko ręce, zarzucając iskrzącą
pętlę wprost na nacierającą na niego grupę poczwar. Wokół osaczonego mężczyzny rozpętało
się elektryczne piekło, kipiące smrodem palonego mięsa i panicznym skrzekiem zabijanych
stworzeń.
Cały czas posuwał się przed siebie, zmuszając potwory do rozpaczliwego odwrotu poza
zasięg morderczych wyładowań. Prawdopodobnie udałoby mu się wyrwać z pułapki, gdyby

Z komentarzem [DW39]: Właściwie cały ten fragment powinno
się usunąć ze względu na filmowość całego zagrania – technicznie
niemożliwe przy sprzęcie, który miał przy sobie Rexx. Oczywiście
można się uśmiechnąć, jeśli mówić o realizmie w świecie, gdzie
obecne są ghule, ale mimo wszystko jest to przesada ze strony autora,
niewiele brakuje tu do deus ex machina.

nadwyrężony przeciągającą się walką generator nie postanowił w końcu odmówić
posłuszeństwa – strumień błękitnych

błyskawic

urwał

się

niespodziewanie przy

akompaniamencie gwizdu przeciążonego urządzenia. Klnąc pod nosem, żołnierz fortuny ruszył

Z komentarzem [DW40]: W myśl poprzedniego komentarza –
także do usunięcia.

biegiem ku wylotowi najbliższej ulicy, modląc się, by kreatury zbyt wcześnie nie zrozumiały,
że tym ich wrógrazem jest już zupełnie bezbronny.

Z komentarzem [DW41]: Co stało się z bronią palną?

Z początku wyglądało na to, że się mu uda. Przerażone i zdezorientowane ghule
rozpierzchły się na wszystkie strony, z ukrycia śledząc wymykającą się im zdobycz. Niestety,
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kiedy ratunek wydawał się być już na wyciągnięcie ręki, szkarłatni ponownie sprowadzili
kłopoty na Rexxa ponownie sprowadzili szkarłatni.
Ten sam wielki stwór, który nie tak dawno zaatakował gonajemnika, skacząc z dachu, a
później jakimś cudem uniknął zgotowanej jego pobratymcom elektrycznej zagłady, powrócił. I

Z komentarzem [DW42]: Tutaj można przyczepić się do
nadmiernej „siękozy” (czyli nadmiaru „się”), ale to raczej drobna
niedogodność.
Z komentarzem [DW43]: Co konkretnie było tym ratunkiem?
Wiemy tylko, że biegł ku wylotowi ulicy, ale nie wiemy zupełnie nic,
co miało to zmienić w jego sytuacji.

tym razem nie był sam. Najemnik w ostatniej chwili wyhamował przed wpadnięciem na
pierwszego z napastników, który wraz z trzema innymi, przyczaił się w uliczce, do której on
sam właśnie zmierzał. Chociaż na tym dystansie przewieszony przez plecy karabin był bronią
dalece nieskuteczną, kilka wystrzelonych na ślepo kul wystarczyło, by najbliższy stwór
odskoczył jak oparzony. Ku narastającej rozpaczy Rexxa na końcu serii zabrzmiał złowieszczy
trzask iglicy. uderzającej w pustej komorze nabojowej.

Z komentarzem [DW44]: Dosłowne wpadnięcie na przeciwnika
jest bardziej komediowe niż dramatyczne, źle wpływa to na
całokształt narracji.
Z komentarzem [DW45]: Dlaczego? Z narracji wynika, że
dystans nie był zbyt wielki, karabin jak najbardziej nadawał się na
taki dystans, podobnie jak na średni (oczywiście nie wiemy, co to był
za karabin, ale to uniwersalna broń wykorzystywana zarówno przez
żołnierzy, jak i członków grup szturmowych).

Wykazując się o wiele większą inteligencją niż ich mniejsi krewniacy i prawdopodobnie
nie chcąc ryzykować kolejnej nieprzyjemnej niespodzianki ze strony wciąż boleśnie kąsającego
człowieka, czterej szkarłatni rozeszli się na boki. Chociaż nadal nie atakowali, Rexx nie musiał
się odwracać, by wiedzieć, że za jego plecami, zostawione z tyłu potwory wystawiają szpetne
mordy z ukrycia. Ich coraz głośniejsze syki i skrzeki dobitnie świadczyły o nieustępliwie
zbliżającej się pogoni.
Najemnik przywarł plecami do ściany najbliższego budynku, swoim bezużytecznym
karabinem wciąż trzymając na dystans umykających z linii strzału szkarłatnych. Korzystając z
zapewne krótkotrwałego zawieszenia broni, spróbował oszacować liczebność pozostałych przy
życiu ghuli. Oprócz czterech okrążających go szkarłatnych, w jego stroną przemykało
kilkanaście kreatur, inne ponad wszelką wątpliwość czaiły się gdzieś w pobliżu. W tej coraz
bardziej beznadziejnej sytuacji ręka osaczonego mężczyzny odruchowo zacisnęła się na

Z komentarzem [DW46]: W jednym zdaniu pojawia się
informacja, że karabin był już bezużyteczny (oczywiście trudno, by
był użyteczny bez amunicji), ale jednocześnie pojawia się sugestia,
że jednak był on użyteczny (pozwalał trzymać na dystans, chociaż
ghule powinny jednak zorientować się, że z jakiegoś powodu
przeciwnik nie strzela – przynajmniej te szkarłatne).
Z komentarzem [DW47]: Zawieszenie broni jest raczej
dwustronne, trudno oczywiście mówić o takim posunięciu ze strony
ghuli.

zwisającej z szyi relikwii.
Dotyk

małego,

stalowego

pudełka

cudownym

sposobem

spowolnił

rytm

rozgalopowanego serca Rexxa. Czarna godzina, na którą wolał zachować relikwię, właśnie
wybiła. Na widok wzniesionej do góry dłoni najbliższe ghule odskoczyły na bok, całkiem
słusznie obawiając się kolejnego podstępu.
– Wybaw nas, łaskawy Panie, od głodu, bólu i trupiej zarazy… – spierzchnięte usta
zaczęły recytować wryte w pamięć wersy litanii, w rytmie czerwonego światła pulsującego na
wciśniętym przycisku relikwii.
Potworów przybywało z każdą chwilą, jednak nie atakowały, niczym zahipnotyzowane
wpatrując się w światełko coraz intensywniej mrugające w zapadającym powoli zmroku.

Z komentarzem [DW48]: Tego typu didaskalia powinny zostać
umieszczone w nowym akapicie, bo nie odnoszą się oczywiście do
słów wypowiadanych przez Rexxa.
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– … daj nam moc, by przetrwać i wiarę w Twoją wiekuistą światłość… – Potworów
przybywało z każdą chwilą, jednak nie atakowały, niczym zahipnotyzowane wpatrując się w
światełko coraz intensywniej mrugające w zapadającym powoli zmroku.
– … zZeślij z nieba ogień, który spopieli naszych wrogów i ponownie oczyści tę ziemię
z grzechów naszych ojców…
– Najbliższy szkarłatny rzucił się do przodu, kłapiąc wściekle paszczą. Wymierzony w
jego szczękę cios okutego buta na moment pozbawił go animuszu i ochoty do walki. Mimo to
za jego przykładem ruszyły pozostałe stwory – akurat w chwili, gdy wzniesiona ponad ich
głowami relikwia zalśniła jednostajnym, czerwonym blaskiem.

Z komentarzem [DW49]: Jak wyżej.

– … Aamen!.
Nim osaczony człowiek zdążył dokończyć ostatni wers litanii, ponad miastem rozwarły
się przestworza. Przeszywając gęstniejące powoli nocne chmury, z nieba spadł słup ryczącego,
błękitnego ognia, który w ułamku sekundy spopielił Rexxa, otaczające go bestie oraz wszystko
w promieniu kilkuset metrów…
***
Niemal całkowicie wyczerpawszy kumulowany miesiącami zapas energii, satelita
złożył teleskopowy obiektyw termoemitera i przeszedł w stan oczekiwania. Wiekowa maszyna
wykonała swoje zadanie i mogła znowu usnąć, cierpliwie oczekując, aż mieszkańcy pogrążonej
w ciemności planety ponownie wezwą ją na pomoc.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
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Z komentarzem [DW50]: Ten fragment z powodzeniem można
skasować, bo zupełnie nie pasuje do zaistniałej sytuacji.
Z komentarzem [DW51]: Tak naprawdę tego typu słup ognia
wymagałby ogromnej energii, której z pewnością nie zgromadziłby
niewielki satelita, na dodatek z baterii słonecznych. Bardziej
przyziemne, ale i realistyczne, byłoby np. wystrzelenie bomby
atomowej, efekt podobny (a raczej potężniejszy), a bardziej
wiarygodny, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że zanim dotarłaby ona
na powierzchnię planety, minęłoby kilka minut, ale i ten element
można by wyskoczyć (np. zaskoczenie brakiem boskiej interwencji).
Z komentarzem [DW52]: Możemy śmiało zakładać, że Rexx
nie znał prawdziwego działania „artefaktu”, a powiedziano mu tylko
coś w stylu, że ocali go od niebezpieczeństwa. Dobrze byłoby taką
wiarę zaznaczyć tuż przed śmiercią bohatera, że do samego końca
wierzył, że oto nadchodzi kres jego wrogów, a on sam powróci w
glorii chwały.
Z komentarzem [DW53]: Tu oczywiście odpowiednia
modyfikacja.

