VE N I ,

Rozdzia∏ 11

Veni, vidi, vici
– Nie mówi pan chyba powa˝nie o tym rozk∏adzie walk.
– Owszem, tak.
– Dosta∏ armi´ dopiero trzy i pó∏ tygodnia temu.
– T∏umaczy∏em przecie˝, ˝e wykonaliÊmy symulacj´ komputerowà i mamy prognoz´ wyników. Prosz´ spojrzeç, co, wed∏ug komputera, zrobi Ender.
– Chcemy go czegoÊ nauczyç, a nie doprowadzaç do za∏amania
nerwowego.
– Komputer zna go lepiej ni˝ my.
– Komputer jest tak˝e znany ze swojego mi∏osierdzia.
– JeÊli chcia∏ pan okazywaç mi∏osierdzie, to czemu nie poszed∏
pan do klasztoru?
– A to niby nie jest klasztor?
– Tak b´dzie najlepiej dla Endera. Dzi´ki temu w pe∏ni zrealizuje swoje mo˝liwoÊci.
– Mia∏em nadziej´, ˝e damy mu dwa lata na stanowisku dowódcy. Zwykle planujemy im bitwy co dwa tygodnie, zaczynajàc po
trzech miesiàcach. Tym razem chyba pan przesadzi∏.
– A mamy dwa lata?
– No dobrze. Po prostu wyobrazi∏em sobie Endera za rok. Zupe∏ny wrak, zu˝yty do koƒca. Poniewa˝ zosta∏ zmuszony, by zrobiç wi´cej, ni˝ ktokolwiek inny by∏by w stanie.
– PrzekazaliÊmy komputerowi, ˝e naszym najwy˝szym prioryte-
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tem jest zachowanie przez obiekt u˝ytecznoÊci po zakoƒczeniu programu szkolenia.
– No tak... jeÊli b´dzie u˝yteczny...
– Prosz´ nie zapominaç, pu∏kowniku Graff, ˝e w∏aÊnie pan poleci∏ mi przygotowaç to wszystko. Mimo moich protestów.
– Wiem. Ma pan racj´. Nie powinienem pana obcià˝aç w∏asnymi rozterkami moralnymi. Ale mój zapa∏, by poÊwi´caç te dzieciaki
dla zbawienia ludzkoÊci, zaczyna s∏abnàç. Polemarcha rozmawia∏
z Hegemonem. Rosyjski wywiad martwi si´, ˝e jacyÊ obywatele zaczynajà ju˝ dyskutowaç w sieci, jak wykorzystaç MF dla zniszczenia
Uk∏adu Warszawskiego, kiedy pokonamy robali.
– Troch´ to przedwczesne.
– To szaleƒstwo. WolnoÊç s∏owa to jedno, ale ˝eby nara˝aç istnienie Ligi, rozbudzajàc jakieÊ nacjonalistyczne fobie... i dla takich
ludzi, krótkowzrocznych samobójców, pchamy Endera na kraƒce
ludzkiej wytrzyma∏oÊci...
– Sàdz´, ˝e nie docenia pan Endera.
– A ja si´ boj´, ˝e pan nie docenia g∏upoty reszty ludzkoÊci.
Czy naprawd´ jesteÊmy absolutnie pewni, ˝e powinniÊmy wygraç t´
wojn´?
– Sir, takie stwierdzenia to zdrada.
– Tylko wisielczy humor.
– Ma∏o zabawny. Kiedy chodzi o robale, nic...
– Nic nie jest zabawne. Tak, wiem.
Ender Wiggin le˝a∏ na pos∏aniu i wpatrywa∏ si´ w sufit. Od
kiedy zosta∏ dowódcà, nie sypia∏ d∏u˝ej ni˝ pi´ç godzin na dob´.
Âwiat∏a jednak gas∏y o 22.00 i zapala∏y si´ dopiero o 6.00. Czasami, mimo ciemnoÊci, pracowa∏ na komputerze, wyt´˝ajàc oczy, by
odczytaç coÊ z ekranu; zwykle jednak wpatrywa∏ si´ w niewidoczny sufit i myÊla∏.
Albo nauczyciele mimo wszystko zrobili mu przys∏ug´, albo
by∏ lepszym komendantem, ni˝ mu si´ wydawa∏o. Niewielka grupa weteranów, majàcych w poprzednich armiach fatalnà opini´,
u niego przekszta∏ci∏a si´ w zespó∏ doskona∏ych dowódców. Tak
doskona∏ych, ˝e zamiast zwyk∏ych czterech plutonów utworzy∏
pi´ç, ka˝dy z dowódcà i zast´pcà; zresztà nikt nie zosta∏ bez funkcji. Ender prowadzi∏ çwiczenia w oÊmioosobowych plutonach
i czteroosobowych pó∏plutonach, tak ˝e jego armia mog∏a wykony2. Cieƒ Hegemona

195

G R A EN D E R A

waç nawet dziesi´ç ró˝nych manewrów równoczeÊnie. Nikt inny
nie próbowa∏ jeszcze takiego podzia∏u, ale on nie zamierza∏ powtarzaç tego, co ktoÊ robi∏ ju˝ wczeÊniej. Wi´kszoÊç komendantów trenowa∏a manewry grupowe, podporzàdkowane strategii
ca∏ej armii. Ender post´powa∏ inaczej: jego plutonowi wykorzystywali swe niewielkie jednostki dla osiàgni´cia pewnych wyznaczonych celów. Bez ˝adnej pomocy, samotnie, zdani na w∏asnà inicjatyw´. Po tygodniu zarzàdzi∏ ju˝ çwiczebne bitwy – ostre
starcia, po których wszyscy byli straszliwie zm´czeni. Wiedzia∏
jednak, ˝e po nieca∏ym miesiàcu musztry jego armia by∏a potencjalnie najlepszà, jaka kiedykolwiek bra∏a udzia∏ w grze.
Czy nauczyciele to zaplanowali? Czy wiedzieli, ˝e dajà mu
niedoÊwiadczonych, ale znakomitych ˝o∏nierzy? Czy dosta∏ tych
trzydziestu Starterów, niektórych jeszcze zupe∏nie ma∏ych, w∏aÊnie dlatego, ˝e mali ch∏opcy szybciej si´ uczà i szybciej myÊlà?
A mo˝e ka˝da grupa by∏aby zdolna do tego samego, pod warunkiem, ˝e mia∏aby dowódc´, który wiedzia∏, czego chce od swojej
armii i potrafi∏ nauczyç ˝o∏nierzy, by to w∏aÊnie robili?
Endera m´czy∏y te problemy, poniewa˝ nie wiedzia∏, czy psuje szyki nauczycielom, czy mo˝e spe∏nia ich oczekiwania.
Jednego by∏ pewien: ˝e niecierpliwie czeka na bitw´. Zwykle
armie potrzebowa∏y trzech miesi´cy praktyki, poniewa˝ ˝o∏nierze
musieli opanowaç dziesiàtki trudnych manewrów. Oni byli ju˝ gotowi. Chcieli walczyç.
Drzwi otworzy∏y si´ w ciemnoÊci. Ender nas∏uchiwa∏. Szuranie stóp. Potem cichy trzask zamykanych drzwi.
Zsunà∏ si´ na pod∏og´ i przeczo∏ga∏ przez dwa metry dzielàce
∏ó˝ko od drzwi. Znalaz∏ pasek papieru. Naturalnie, nie móg∏ przeczytaç, co tam napisano, ale wiedzia∏: bitwa. Jak to mi∏o z ich strony. Zamawia, a oni dostarczajà.
• • •
Kiedy zapali∏y si´ Êwiat∏a, Ender mia∏ ju˝ na sobie skafander
Armii Smoka. Natychmiast wybieg∏ na korytarz i o 6.01 by∏ przy
wejÊciu do koszar.
– Rozgrywamy bitw´ z Armià Królika o 7.00. Zrobimy ma∏à
rozgrzewk´ w normalnym cià˝eniu. Rozebraç si´ i biegiem do sali gimnastycznej. Zabierzcie skafandry. Prosto stamtàd przechodzimy do sali bojowej.
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– A Êniadanie?
– Nie chc´, ˝eby ktoÊ rzyga∏ w czasie walki.
– Czy mo˝na si´ przynajmniej wysiusiaç?
– Najwy˝ej po dekalitrze.
Âmiali si´. Ci, którzy nie sypiali nago, rozebrali si´ szybko;
potem wszyscy zwin´li skafandry i lekkim truchtem pobiegli do
sali. Ender dwa razy przegoni∏ ich przez tor przeszkód, nast´pnie
podzieli∏ na grupy, na zmian´ çwiczàce na trapezie, ∏aweczkach
i materacach.
– Nie przem´czajcie si´. Wystarczy, jeÊli si´ rozbudzicie.
Nie musia∏ si´ o to martwiç. Byli w Êwietnej formie, sprawni
i szybcy, a przede wszystkim podnieceni nadchodzàcà bitwà. Kilku zacz´∏o si´ si∏owaç – sala gimnastyczna, zwykle nudna i nieciekawa, wobec nadchodzàcej bitwy sta∏a si´ nagle miejscem zabaw i Êmiechu. Ch∏opcy odczuwali pewnoÊç siebie, typowà dla
tych, którzy jeszcze nie walczyli, a sàdzà, ˝e sà gotowi. Dlaczego
nie mieli tak sàdziç? Sà gotowi. I on tak˝e.
O 6.40 kaza∏ im si´ ubraç. Potem udzieli∏ wskazówek dowódcom plutonów i ich zast´pcom.
– Armia Królika to w wi´kszoÊci weterani, ale Carn Carby zosta∏ ich komendantem dopiero pi´ç miesi´cy temu. Nigdy nie walczy∏em pod jego dowództwem. By∏ Êwietnym ˝o∏nierzem, a Armia
Królika od paru lat zajmuje niez∏à pozycj´ w tabeli. Ale pewnie
b´dà walczyç w szyku, wi´c nie ma si´ czym martwiç.
O 6.50 poleci∏ wszystkim po∏o˝yç si´ i odpr´˝yç. O 6.56 wstali i pobiegli korytarzem, prowadzàcym do sali bojowej. Od czasu
do czasu Ender podskakiwa∏, by dotknàç palcami sufitu, a ch∏opcy skakali za nim, starajàc si´ trafiç w to samo miejsce. Nitka
w ich kolorach zboczy∏a w lewo; Armia Królika ju˝ wczeÊniej skr´ci∏a na prawo. O 6.58 stan´li przed bramà.
Plutony ustawi∏y si´ w pi´ciu kolumnach. A i E czeka∏y gotowe, by z∏apaç boczne uchwyty i skoczyç w obie strony. B i D mia∏y u˝yç równoleg∏ych klamer sufitowych i wystartowaç w gór´.
Pluton C powinien chwyciç próg bramy i rzuciç si´ w dó∏.
Góra, dó∏, prawo, lewo. Ender sta∏ z przodu, pomi´dzy kolumnami, by nie blokowaç drogi.
– Gdzie le˝y brama przeciwnika? – rzuci∏, by ich przeorientowaç.
Na dole, odpowiedzieli ze Êmiechem. W tym momencie góra sta∏a si´ pó∏nocà, dó∏ po∏udniem, prawo i lewo wschodem i zachodem.
2. Cieƒ Hegemona
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Szara Êciana przed nimi znikn´∏a i zobaczyli sal´ bojowà. Góra nie by∏a ciemna, ale i nie jasna – lampy Êwieci∏y po∏owà mocy,
tworzàc pó∏mrok. Z daleka widzieli bram´ przeciwnika i Êwiate∏ka skafandrów, wsuwajàce si´ ju˝ do wn´trza. Ender poczu∏ satysfakcj´. Wszyscy wyciàgn´li wnioski z b∏´du Bonza i tego, jak niew∏aÊciwie wykorzysta∏ Endera Wiggina. Skakali przez bram´ od
razu i mo˝na by∏o najwy˝ej okreÊliç formacj´, jakiej u˝yjà. Dowódcy nie mieli czasu na zastanowienie. Ender postanowi∏ si´ nie
spieszyç, zaufaç swoim ˝o∏nierzom, ˝e potrafià walczyç z zamro˝onymi nogami, gdyby zbyt póêno znaleêli si´ w sali.
Oceni∏ zarys pomieszczenia; zauwa˝y∏ znajomà, otwartà kratownic´, typowà dla wi´kszoÊci wczesnych bitew i podobnà do
drabinek w parku; w przestrzeni rozmieszczono szeÊç czy siedem
gwiazd. By∏o ich wystarczajàco du˝o i na dostatecznie wysuni´tach pozycjach, by op∏aca∏o si´ je zdobywaç.
– Rozproszyç si´ wokó∏ najbli˝szych gwiazd – poleci∏ Ender. –
C spróbuje przeÊliznàç si´ po Êcianie. JeÊli si´ uda, A i E ruszajà
za nim. JeÊli nie, zdecyduj´, co dalej. B´d´ przy D. Idziemy.
Wszyscy ˝o∏nierze wiedzieli, co si´ dzieje, ale taktyka walki
zale˝a∏a wy∏àcznie od dowódców plutonów. Nawet czekajàc na instrukcje Endera byli spóênieni nie wi´cej ni˝ o dziesi´ç sekund.
Armia Królika na swoim koƒcu sali wykonywa∏a ju˝ jakiÊ z∏o˝ony
taniec.
We wszystkich armiach, w jakich s∏u˝y∏ dotàd Ender, w tej
chwili musia∏by si´ martwiç, czy razem ze swoim plutonem zajmuje w∏aÊciwe miejsce w szyku. Teraz on i jego ludzie myÊleli wy∏àcznie o tym, by ominàç formacj´ przeciwnika, opanowaç
gwiazdy i kàty sali, a potem rozbiç tamtych na rozproszone, zdezorientowane grupki. Nawet po nieca∏ych czterech tygodniach
wspólnych treningów ten sposób walki wydawa∏ si´ jedynà inteligentnà, jedynà mo˝liwà metodà. Ender odczuwa∏ niemal zdumienie, ˝e Armia Królika nie poj´∏a jeszcze, jak beznadziejnie jest
opóêniona.
Pluton C przesuwa∏ si´ po Êcianie, kierujàc w stron´ przeciwników podkurczone kolana. Zwariowany Tom, ich dowódca, najwidoczniej poleci∏ swoim ludziom zamroziç w∏asne nogi. W pó∏mroku by∏ to znakomity pomys∏, poniewa˝ oÊwietlone skafandry
ciemnia∏y w punktach trafienia. Dzi´ki temu ˝o∏nierze byli mniej
widoczni. Ender musia∏ pochwaliç Toma.
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Armia Królika zdo∏a∏a odeprzeç atak plutonu C, ale wczeÊniej Zwariowany Tom i jego ch∏opcy przetrzebili ich porzàdnie.
Zamrozili z tuzin wrogów, zanim si´ wycofali na pozycj´ za gwiazdà. Lecz gwiazda znajdowa∏a si´ na ty∏ach formacji Królików, a to
oznacza∏o, ˝e b´dà ∏atwym celem.
Han Tzu, zwany powszechnie Kant Zupà, by∏ dowódcà plutonu D. Pospiesznie przeÊliznà∏ si´ przez brzeg gwiazdy do miejsca,
gdzie czeka∏ Ender.
– Mo˝e by przeskoczyç na pó∏noc i kl´knàç im na g∏owach?
– Dzia∏aj – odpar∏ Ender. – Ja wezm´ B na po∏udnie, ˝eby ich
zajÊç od ty∏u.
– A i E, powoli na Êciany! – krzyknà∏.
Przesunà∏ si´ po gwieêdzie stopami w przód, zaczepi∏ palce
o kraw´dê, odskoczy∏ do górnej Êciany, po czym odbi∏ si´ w dó∏, do
gwiazdy plutonu E. Po chwili prowadzi∏ ich ju˝ do po∏udniowej
Êciany. Odbili si´ niemal równoczeÊnie, by wylàdowaç za dwoma
gwiazdami, bronionymi przez ˝o∏nierzy Carna Carby’ego. Przypomina∏o to krojenie mas∏a goràcym no˝em. Armia Królika przesta∏a istnieç, pozosta∏o tylko koƒcowe wymiatanie. Ender rozbi∏ plutony na pó∏plutony, by przeszukaç wszystkie zakamarki i znaleêç
˝o∏nierzy przeciwnika, którzy byli jeszcze cali, lub tylko trafieni.
Po trzech minutach dowódcy plutonów zameldowali, ˝e sala jest
czysta. Tylko jeden z ch∏opców Endera by∏ ca∏kowicie zamro˝ony
– z plutonu C, który wzià∏ na siebie ca∏à si∏´ uderzenia wroga.
Wi´kszoÊç zosta∏a trafiona, na ogó∏ w nogi, cz´sto w∏asnymi strza∏ami. Ogólnie rzecz bioràc, wszystko potoczy∏o si´ lepiej, ni˝ Ender oczekiwa∏.
Pozwoli∏ dowódcom plutonów pe∏niç honory przy bramie – czterech przy∏o˝y∏o he∏my do rogów, a Zwariowany Tom przeszed∏ przez
wrota. Komendanci brali do tego ˝o∏nierzy, którzy byli zdolni do ruchu; Ender móg∏ wyznaczyç w∏aÊciwie ka˝dego. Dobra bitwa.
Rozb∏ys∏y Êwiat∏a i sam major Anderson wszed∏ przez bramk´
nauczycieli na po∏udniowym koƒcu sali. Wyglàda∏ bardzo powa˝nie, gdy podawa∏ Enderowi nauczycielski hak, tradycyjnie wr´czany zwyci´zcy. Ch∏opiec rozmi´kczy∏ najpierw skafandry w∏asnych ˝o∏nierzy i ustawi∏ ich w szyku, a dopiero potem rozmrozi∏
przeciwników. Chcia∏, by jego ludzie wyglàdali godnie i po wojskowemu, gdy Carn Carby i Armia Królika odzyskajà zdolnoÊç ruchu. Mogà przeklinaç i k∏amaç, ale b´dà pami´tali, ˝e ich znisz2. Cieƒ Hegemona
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czyli. Niewa˝ne, co powiedzà; inni ˝o∏nierze i inni dowódcy zobaczà prawd´ w ich oczach. Te oczy majà ich widzieç w równym szyku, zwyci´skich i prawie bez strat po pierwszej bitwie. Wkrótce
ca∏a Szko∏a b´dzie znaç Armi´ Smoka.
Rozmro˝ony Carn Carby natychmiast pogratulowa∏ Enderowi. Mia∏ dwanaÊcie lat i zosta∏ dowódcà w swym ostatnim roku
w Szkole. Nie by∏ wi´c zarozumia∏y jak ci, którzy dostajà armi´
rok wczeÊniej. Zapami´tam to, pomyÊla∏ Ender, kiedy mnie ktoÊ
pokona. Trzeba zachowaç godnoÊç i wyraziç uznanie temu, kto na
to zas∏u˝y∏. Wtedy pora˝ka nie przynosi wstydu. Ender mia∏ nadziej´, ˝e niezbyt cz´sto b´dzie musia∏ to robiç.
Anderson zwolni∏ Armi´ Smoka, gdy Króliki wysz∏y ju˝ bramà zdobytà przez ch∏opców Endera. Dopiero po nich Ender wyprowadzi∏ swoich ˝o∏nierzy. Smuga Êwiat∏a pod drzwiami powiedzia∏a im, gdzie znajdzie si´ dó∏, gdy powróci cià˝enie. Wszyscy
làdowali lekko. Potem ustawili si´ w korytarzu.
– Jest 7.15 – oznajmi∏ Ender. – To znaczy, ˝e macie jeszcze
pi´tnaÊcie minut na Êniadanie. Potem czekam na was w sali treningowej.
S∏ysza∏, jak szepczà do siebie: daj spokój, wygraliÊmy, trzeba
to uczciç. No dobrze, zgodzi∏ si´.
– Dowódca zezwala rzucaç w siebie jedzeniem przy Êniadaniu.
Cieszyli si´, krzyczeli, a potem Ender rozkaza∏ rozejÊç si´ i ruszaç biegiem do koszar. Zatrzyma∏ jeszcze dowódców plutonów,
by ich poinformowaç, ˝e na porannych çwiczeniach nie oczekuje
nikogo przed 7.45, a sesja potrwa krócej, ˝eby ch∏opcy mieli czas
si´ wykàpaç. Pó∏ godziny na Êniadanie i brak czasu na prysznic
po walce – regu∏y nadal by∏y ostre, ale ∏agodniejsze w porównaniu
z poczàtkowym kwadransem. A Ender wola∏, ˝eby wiadomoÊç
o dodatkowym czasie wolnym przekazali dowódcy plutonów –
niech ch∏opcy wiedzà, ˝e od nich pochodzà ulgi, surowoÊç zaÊ cechuje komendanta. To zwià˝e ich jeszcze mocniej.
Nie jad∏ Êniadania. Nie by∏ g∏odny. Zamiast tego poszed∏ do
∏azienki i stanà∏ pod prysznicem. Skafander w∏o˝y∏ do oczyszczalni, by by∏ gotów, gdy skoƒczy kàpiel. Wymy∏ si´ dwa razy, po czym
pozwoli∏, by woda sp∏ywa∏a bez koƒca po jego ciele. Woda krà˝y∏a w obiegu zamkni´tym. Niech wszyscy dzisiaj wypijà odrobin´
mojego potu. Dali mu niewyçwiczonà armi´, a on zwyci´˝y∏ i to
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wcale nie o w∏os. Zwyci´˝y∏, majàc tylko szeÊciu zamro˝onych
i unieruchomionych. Przekonajà si´, jak d∏ugo inni dowódcy b´dà
próbowaç walki w szyku, gdy si´ dowiedzà, ile mo˝na dokonaç
stosujàc elastycznà strategi´.
Unosi∏ si´ w Êrodku sali treningowej, gdy zacz´li si´ pojawiaç
jego ˝o∏nierze. Naturalnie, ˝aden si´ do niego nie odezwa∏. Wiedzieli, ˝e sam zacznie mówiç, gdy b´dzie gotów. Nie wczeÊniej.
Kiedy wszyscy byli ju˝ na miejscach, Ender zaczepi∏ si´ hakiem przed nimi i spojrza∏ uwa˝nie.
– Niez∏a pierwsza bitwa – zaczà∏, a ch∏opcy poruszyli si´. Próbowali wznieÊç okrzyk „Smoki! Smoki!”, ale uspokoi∏ ich szybko.
– Armia Smoka poradzi∏a sobie z Armià Królika. Ale nieprzyjaciel
nie zawsze b´dzie walczy∏ tak fatalnie. Gdyby to by∏a dobra armia, to wy, z plutonu C, atakujàc tak wolno, zostalibyÊcie otoczeni ze skrzyde∏ przed osiàgni´ciem dobrej pozycji. PowinniÊcie si´
rozdzieliç i nacieraç z obu stron, ˝eby nie mogli zaatakowaç z flanki. Plutony A i E – celnoÊç beznadziejna. Z tabeli wynika, ˝e mieliÊcie mniej wi´cej jedno trafienie na dwóch ˝o∏nierzy. To oznacza, ˝e udawa∏o si´ wy∏àcznie atakujàcym, którzy strzelali
z bliska. Tak dalej byç nie mo˝e – lepszy przeciwnik wycià∏by pozbawionà os∏ony grup´ nacierajàcà. Wszystkie plutony b´dà çwiczyç strzelanie z wi´kszych odleg∏oÊci, do ruchomych i nieruchomych celów. Pó∏plutony s∏u˝à na zmian´ za cele. Rozmra˝am
skafandry co trzy minuty. Do roboty.
– Czy b´dà jakieÊ gwiazdy? – spyta∏ Kant Zupa. – ˚eby oprzeç
na czymÊ r´k´.
– Nie przyzwyczajajcie si´ do podpórek. JeÊli r´ce si´ wam
trz´sà, pozamra˝ajcie ∏okcie. Ruszaç si´.
Dowódcy plutonów szybko rozdzielili funkcje. Ender przesuwa∏ si´ wÊród nich, by udzielaç rad i pomagaç ˝o∏nierzom, majàcym jakieÊ trudnoÊci. Ch∏opcy wiedzieli ju˝, ˝e Ender bywa
brutalny, kiedy zwraca si´ do grupy, ale kiedy pracuje z pojedynczym ˝o∏nierzem, jest zawsze cierpliwy, sugeruje rozwiàzania i jeÊli trzeba t∏umaczy po kilka razy. Nigdy jednak si´ nie Êmieje,
gdy próbujà z nim ˝artowaç. By∏ dowódcà w ka˝dej sekundzie
wspólnie sp´dzanego czasu. Nie musia∏ im o tym przypominaç. Po
prostu by∏.
Pracowali wytrwale, wcià˝ czujàc w ustach smak zwyci´stwa
i cieszyli si´ g∏oÊno, kiedy o pó∏ godziny wczeÊniej mogli wyjÊç na
2. Cieƒ Hegemona
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obiad. Ender zatrzyma∏ dowódców plutonów a˝ do normalnej pory przerwy, ˝eby omówiç z nimi taktyk´, jakà zastosowali i oceniç
poszczególnych ˝o∏nierzy. Potem wróci∏ do swojego pokoju i starannie przebra∏ si´ w mundur. Dotrze do mesy komendantów
spóêniony o dziesi´ç minut – dok∏adnie tak, jak sobie zaplanowa∏.
Nigdy jeszcze tam nie by∏, poniewa˝ dopiero dziÊ zwyci´˝y∏ po raz
pierwszy. Chcia∏ przyjÊç ostatni, gdy wywieszà wyniki porannych
bitew. Armia Smoka nie b´dzie ju˝ wtedy zupe∏nie nieznana.
Z poczàtku nikt nie zwróci∏ na niego uwagi. Ale kiedy pierwsi ch∏opcy zauwa˝yli jego niewielki wzrost i smoki na r´kawach
munduru, zacz´li przyglàdaç mu si´ zupe∏nie otwarcie. Zanim
odebra∏ swojà porcj´ i usiad∏ przy stole, w pokoju zaleg∏a cisza.
Ender jad∏ wolno i z uwagà, niby nie dostrzegajàc, ˝e sta∏ si´
oÊrodkiem zainteresowania. Stopniowo ch∏opcy znowu zacz´li rozmawiaç, a on móg∏ si´ odpr´˝yç i rozejrzeç dooko∏a.
Ca∏à Êcian´ zajmowa∏a wielka tabela wyników. ˚o∏nierze wiedzieli tylko, jakie rezultaty osiàga∏a ich armia przez ostatnie dwa
lata; tutaj rejestrowano wyniki ka˝dego z dowódców. Nowy komendant nie móg∏ odziedziczyç pozycji po swym poprzedniku –
liczy∏o si´ tylko to, czego sam dokona∏.
Ender prowadzi∏ wyraênie. OczywiÊcie, mia∏ najlepszy z mo˝liwych stosunek wygranych do pora˝ek, ale i w pozosta∏ych kategoriach wyprzedza∏ reszt´. Ârednie straty w∏asne, Êrednie straty przeciwnika, Êredni czas osiàgni´cia zwyci´stwa – wsz´dzie by∏ na czele.
Koƒczy∏ jeÊç, gdy ktoÊ podszed∏ do niego z ty∏u i klepnà∏ w rami´.
– Mog´ si´ przysiàÊç?
Ender nie musia∏ si´ oglàdaç, by wiedzieç, ˝e to Dink Meeker.
– CzeÊç, Dink. Siadaj.
– Ty poz∏acany pierdzielu – uÊmiechnà∏ si´ Dink. – Wszyscy
tu próbujemy zgadnàç, czy twoje wyniki to cud, czy pomy∏ka.
– Przyzwyczajenie.
– Jedno zwyci´stwo nie wystarczy, ˝eby si´ przyzwyczaiç. Nie
bàdê taki hardy. Wszystkich nowych puszczajà najpierw przeciwko s∏abym dowódcom.
– Nie zauwa˝y∏em, ˝eby Carn Carby by∏ na koƒcu tabeli.
To by∏a prawda. Carn Carby zajmowa∏ pozycj´ w okolicach
Êrodka.
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– Jest w porzàdku – przyzna∏ Dink. – Zw∏aszcza ˝e zaczà∏ dopiero niedawno. Obiecujàcy. Ale ty nie jesteÊ obiecujàcy. JesteÊ
groêny.
– Groêny dla kogo? Nie dadzà ci jeÊç, je˝eli b´dziesz rzadziej
wygrywa∏? To chyba ty powiedzia∏eÊ, ˝e to wszystko jest tylko g∏upià zabawà, która nie ma ˝adnego znaczenia.
Dinkowi nie podoba∏o si´, ˝e Ender wypomina mu jego w∏asne s∏owa, zw∏aszcza w obecnej sytuacji.
– A ty mnie namówi∏eÊ, ˝ebym gra∏ z nimi dalej. Ale z tobà
nie b´d´ si´ bawi∏, Ender. Mnie nie pokonasz.
– Chyba nie – zgodzi∏ si´ Ender.
– To ja ci´ nauczy∏em – doda∏ Dink.
– Wszystkiego, co umiem – przyzna∏ Ender. – Teraz korzystam z tego, na wyczucie.
– Gratuluj´.
– Dobrze wiedzieç, ˝e ma si´ tu przyjaciela.
Lecz Ender nie by∏ przekonany, ˝e Dink wcià˝ jest jego przyjacielem. Dink tak˝e nie. Zamienili jeszcze kilka nic nie znaczàcych zdaƒ i ch∏opiec wróci∏ do swojego sto∏u.
Ender skoƒczy∏ jeÊç i rozejrza∏ si´. Dowódcy rozmawiali
w ma∏ych grupkach. Zauwa˝y∏ Bonza, teraz jednego z najstarszych komendantów. Ross Nos skoƒczy∏ szko∏´. Petra z kilkoma
innymi siedzia∏a w kàcie pokoju i nie spojrza∏a na niego ani razu.
Poniewa˝ wszyscy inni od czasu do czasu rzucali w jego stron´
ukradkowe spojrzenia – tak˝e ci, z którymi rozmawia∏a – Ender
by∏ pewien, ˝e Êwiadomie unika jego wzroku. Tak to jest, jeÊli si´
zwyci´˝a od pierwszej walki, pomyÊla∏. Traci si´ przyjació∏.
Trzeba im zostawiç par´ tygodni, ˝eby zdà˝yli si´ przyzwyczaiç. Zanim wyznaczà nast´pnà bitw´, wszystko si´ uspokoi.
Carn Carby demonstracyjnie podszed∏ do Endera tu˝ przed
koƒcem przerwy obiadowej. W przeciwieƒstwie do Dinka nie wydawa∏ si´ zmieszany.
– Obecnie jestem w nie∏asce – wyzna∏ otwarcie. – Nie wierzà,
kiedy im mówi´, ˝e robi∏eÊ rzeczy, jakich nikt tu jeszcze nie oglàda∏. Mam nadziej´, ˝e rozbijesz na miazg´ nast´pnà armi´, z którà b´dziesz walczy∏. Zrób mi t´ przys∏ug´.
– Zrobi´ – odpar∏ Ender. – I dzi´ki, ˝e ze mnà rozmawiasz.
– Uwa˝am, ˝e zachowujà si´ wobec ciebie okropnie. Zwykle
wszyscy gratulujà nowym dowódcom, kiedy pierwszy raz przycho2. Cieƒ Hegemona
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dzà do mesy. Tyle ˝e nowy dowódca, zanim wreszcie tu trafi ma za
sobà par´ przegranych. Mnie si´ uda∏o dopiero miesiàc temu. JeÊli ktokolwiek zas∏u˝y∏ na gratulacje, to na pewno ty. Ale takie
jest ˝ycie. Niech gryzà ziemi´.
– Postaram si´.
Carn Carby odszed∏, a Ender wciàgnà∏ go na swà osobistà list´ tych, których zakwalifikowa∏ jako istoty ludzkie.
Tej nocy Ender spa∏ bardzo dobrze, co nie uda∏o mu si´ ju˝
od dawna. Tak dobrze, ˝e zbudzi∏ si´ dopiero po zapaleniu Êwiate∏.
Wsta∏ w znakomitym nastroju, pobieg∏ pod prysznic i nie zauwa˝y∏
paska papieru na pod∏odze, dopóki nie wróci∏ i nie zaczà∏ si´ ubieraç. Zobaczy∏ go tylko dlatego, ˝e papier podfrunà∏, gdy Ender
szarpnà∏ za le˝àcy na krzeÊle mundur. Podniós∏ go i przeczyta∏.

PETRA ARKANIAN, ARMIA FENIKSA, 7.00
To by∏a jego dawna armia, którà opuÊci∏ nieca∏e cztery tygodnie temu. Na wylot zna∏ formacje, których tam u˝ywano. Cz´Êciowo dzi´ki wp∏ywowi Endera, Armia Feniksa dzia∏a∏a najbardziej elastycznie, stosunkowo szybko reagujàc na nowe sytuacje.
Z pewnoÊcià jest najlepiej przygotowana, by stawiç czo∏o p∏ynnym, nie pasujàcym do ˝adnych wzorów atakom Endera. Najwyraêniej nauczyciele postanowili uatrakcyjniç mu ˝ycie.
Rozkaz stwierdza∏: 7.00, a by∏a ju˝ 6.30. Cz´Êç ch∏opców mog∏a wyjÊç na Êniadanie. Ender odrzuci∏ mundur, chwyci∏ skafander i po chwili sta∏ przy drzwiach do koszar.
– Panowie, mam nadziej´, ˝e czegoÊ si´ wczoraj nauczyliÊcie,
poniewa˝ dzisiaj robimy to jeszcze raz.
Nie od razu zrozumieli, ˝e chodzi mu o bitw´, nie o çwiczenia. To na pewno pomy∏ka, mówili. Nikt nie walczy dwa dni pod
rzàd.
Ender poda∏ pasek papieru Fly Molo, dowódcy plutonu A.
– Skafandry! – krzyknà∏ natychmiast ch∏opiec i zaczà∏ si´
przebieraç.
– Czemu nie powiedzia∏eÊ nam wczeÊniej? – zapyta∏ z wyrzutem Kant Zupa. Kant lubi∏ stawiaç Enderowi pytania, których
nikt inny nie oÊmiela∏ si´ zadaç.
– PomyÊla∏em, ˝e przyda si´ wam prysznic. Wczoraj Armia
Królika twierdzi∏a, ˝e wygraliÊmy, bo smród zemdli∏ ich zupe∏nie.
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Ci, którzy go us∏yszeli, wybuchn´li Êmiechem.
– Znalaz∏eÊ rozkaz dopiero kiedy wyszed∏eÊ spod prysznica,
zgadza si´?
Ender spojrza∏ w stron´, z której dochodzi∏ g∏os. To by∏ Gro szek, z zuchwa∏à minà. Czy˝by przysz∏a pora odp∏aciç za dawne
upokorzenia?
– OczywiÊcie – odpar∏ pogardliwym tonem. – Mam dalej do
pod∏ogi, ni˝ ty.
Âmiech. Groszek zaczerwieni∏ si´ ze z∏oÊci.
– Sprawa jest jasna. Nie mo˝emy liczyç na to, ˝e b´dà nas
normalnie traktowaç – zawo∏a∏ Ender. – Lepiej bàdêcie gotowi do
bitwy w ka˝dej chwili. I cz´sto. Nie b´d´ udawa∏, ˝e mi si´ to podoba, ale jestem zadowolony, ˝e moja armia potrafi sobie z tym
poradziç.
Po tych s∏owach poszliby za nim wsz´dzie, nawet na spacer
po Ksi´˝ycu bez skafandrów.
Petra nie by∏a Carnem Carbym. Mia∏a szyki bardziej elastyczne, reagowa∏a o wiele szybciej na b∏yskawiczne, nieprzewidywalne ataki Endera. W rezultacie pod koniec bitwy Armia Smoka
mia∏a trzech zamro˝onych i dziewi´ciu unieruchomionych. W dodatku Petra nie podesz∏a, by uÊcisnàç mu r´k´. Jej p∏onàce gniewem oczy zdawa∏y si´ mówiç: by∏am twoim przyjacielem, a teraz
tak mnie upokarzasz?
Ender udawa∏, ˝e nie widzi, jak bardzo jest wÊciek∏a. Po kilku kolejnych bitwach zrozumie, i˝ w walce z nim zyska∏a wi´cej
trafieƒ, ni˝ spodziewa∏by si´ po kimkolwiek. Zresztà, nadal uczy∏
si´ od niej. Tego dnia na çwiczeniach musi pokazaç dowódcom
plutonów, jak przeciwdzia∏aç manewrom, których u˝y∏a Petra.
Nied∏ugo znów b´dà przyjació∏mi.
Mia∏ nadziej´.
• • •
Przez pierwszy tydzieƒ Armia Smoka rozegra∏a siedem bitew,
osiàgajàc 7 zwyci´stw i 0 pora˝ek. Ender ani razu nie poniós∏ strat
wi´kszych, ni˝ w walce z Armià Feniksa, a w dwóch bitwach nie
mia∏ ani jednego zamro˝onego czy unieruchomionego. Nikt ju˝
nie uwa˝a∏, ˝e to szcz´Êliwy traf wyniós∏ go na wierzcho∏ek tabeli.
Pobi∏ najlepsze armie z przewagà, o jakiej nikt jeszcze nie s∏ysza∏. Inni dowódcy nie mogli go d∏u˝ej ignorowaç. Zawsze kilku
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siada∏o przy jego stole i próbowa∏o si´ dowiedzieç, jak pokona∏
ostatnich przeciwników. T∏umaczy∏ im ch´tnie, pewien, ˝e niewielu tylko potrafi tak wyszkoliç ˝o∏nierzy i plutonowych, by potrafili to samo, co jego ludzie.
A kiedy mówi∏, du˝o wi´ksza grupa zbiera∏a si´ wokó∏ pokonanych przez Endera. Próbowali znaleêç sposób, by z nim zwyci´˝yç.
Wielu go nienawidzi∏o. Za to, ˝e jest m∏ody i zdolny, ˝e przez
niego ich zwyci´stwa straci∏y na znaczeniu. Po raz pierwszy Ender
dostrzeg∏ to w ich twarzach, gdy mijali si´ na korytarzu; potem
zauwa˝y∏, ˝e niektórzy ch∏opcy wstajà i przechodzà do innego stolika, gdy w mesie usiad∏ blisko nich; czyjeÊ ∏okcie trafia∏y go przypadkowo w sali treningowej, stopy wplàtywa∏y si´ w jego stopy,
gdy wraca∏ z gimnastyki; Êlina i kulki mokrego papieru uderza∏y
go w plecy, gdy biega∏ po korytarzach. Wiedzieli, ˝e nie pobijà go
w sali bojowej, wi´c próbowali tam, gdzie nic im nie grozi∏o, gdzie
nie by∏ gigantem, ale zwyk∏ym, ma∏ym ch∏opcem. Ender gardzi∏
nimi, ale w g∏´bi duszy – tak g∏´boko, ˝e sam o tym nie wiedzia∏ –
ba∏ si´ ich. To Peter dokucza∏ mu zawsze w ten sposób, a Ender
zaczyna∏ czuç si´ za bardzo jak w domu.
Wszystko to by∏y jednak drobne przykroÊci i Ender zdo∏a∏
sam siebie przekonaç, ˝e nale˝y je traktowaç jako jeszcze jednà
form´ wyra˝ania podziwu. Inne armie zaczyna∏y go ju˝ naÊladowaç. ˚o∏nierze atakowali z podkurczonymi kolanami, ∏ama∏y si´
szyki, a komendanci wysy∏ali plutony, by przeÊlizgiwa∏y si´ po
Êcianach. Nikt jeszcze nie przejà∏ podzia∏u na pi´ç plutonów – ten
fakt dawa∏ Enderowi pewnà przewag´. Gdy przeciwnik zlokalizuje cztery plutony, nie b´dzie szuka∏ piàtego.
Ender uczy∏ wszystkich taktyki walki w zero-cià˝eniu. A gdzie
sam móg∏ iÊç, by si´ czegoÊ nauczyç?
Zaczà∏ odwiedzaç sal´ wideo, pe∏nà propagandowych filmów
o Mazerze Rackhamie i innych wybitnych dowódcach z czasów
Pierwszej i Drugiej Inwazji. Koƒczy∏ treningi o godzin´ wczeÊniej
i pozwala∏ plutonowym samodzielnie prowadziç çwiczenia pod jego nieobecnoÊç. Zwykle organizowali potyczki, pluton na pluton.
Ender zostawa∏ w sali jeszcze przez chwil´, a gdy by∏ pewien, ˝e
wszystko idzie dobrze, wychodzi∏ oglàdaç dawne bitwy.
Wi´kszoÊç filmów by∏a tylko stratà czasu. Porywajàca muzyka, zbli˝enia dowódców i dekorowanych orderami ˝o∏nierzy, chaotyczne zdj´cia marines atakujàcych instalacje robali. Tu i tam
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jednak trafia∏ na coÊ u˝ytecznego: statki, jak punkty Êwiat∏a, manewrujàce w czarnej przestrzeni, albo lepiej jeszcze: Êwiate∏ka na
komputerowych ekranach sytuacyjnych, ukazujàcych ca∏oÊç bitwy. Na wideo trudno by∏o dostrzec, jak przebiega walka w trzech
wymiarach, a sekwencje cz´sto by∏y krótkie i bez ˝adnych wyjaÊnieƒ. Ender widzia∏ jednak wyraênie, w jak doskona∏y sposób robale wykorzystywa∏y pozornie losowe tory lotu dla wywo∏ania zam´tu, jak u˝ywa∏y przyn´t i udawanych odwrotów, by zwabiç
statki MF w pu∏apk´. Niektóre starcia poci´to na wiele fragmentów, rozrzuconych po ró˝nych filmach; oglàdajàc je po kolei Ender
potrafi∏ zrekonstruowaç przebieg bitwy. Dostrzega∏ to, o czym nigdy nie wspominali oficjalni komentatorzy, zawsze próbujàcy
wzbudziç w widzach dum´ ze zwyci´stw ludzi i odraz´ dla robali.
Zaczyna∏ si´ zastanawiaç, w jaki sposób ludzkoÊci w ogóle uda∏o
si´ zwyci´˝yç. Okr´ty MF by∏y niezdarne; flotylle nieznoÊnie wolno reagowa∏y na nowe zdarzenia, podczas gdy flota robali dzia∏a∏a
z perfekcyjnà dok∏adnoÊcià i b∏yskawicznie znajdowa∏a wyjÊcie
z zaskakujàcych sytuacji. Naturalnie, podczas Pierwszej Inwazji
okr´ty ludzi zupe∏nie nie by∏y przystosowane do szybkich starç,
ale statki robali tak˝e nie. Dopiero przy Drugiej Inwazji pojawi∏y
si´ szybkie, ÊmiercionoÊne okr´ty i równie ÊmiercionoÊna broƒ.
Tak wi´c od robali, nie od ludzi, uczy∏ si´ Ender strategii.
Troch´ si´ tego wstydzi∏ i obawia∏, gdy˝ by∏ to najstraszniejszy
nieprzyjaciel, odra˝ajàcy, obrzydliwy i morderczy. Robale by∏y
jednak doskona∏e w tym, co robi∏y. Do pewnych granic. Stosowa∏y w∏aÊciwie tylko jednà strategi´: zgromadziç jak najwi´cej statków w kluczowym dla starcia punkcie. Nigdy nie zrobi∏y niczego
zaskakujàcego, co by pokaza∏o geniusz albo g∏upot´ któregoÊ
z oficerów. Najwyraêniej panowa∏a tam bardzo ostra dyscyplina.
Jedno tylko nie przestawa∏o go dziwiç: chocia˝ tak wiele si´
mówi∏o o Mazerze Rackhamie, nie by∏o prawie wcale filmów ze
stoczonej przez niego bitwy. Kilka scen z pierwszych etapów starcia, z maleƒkà grupà Rackhama wyglàdajàcà ˝a∏oÊnie na tle g∏ównych si∏ robali. Robale rozbi∏y ju˝ trzon ziemskiej floty w rejonie
tarczy kometarnej, zniszczy∏y wiele okr´tów i zdawa∏y si´ kpiç
z ludzkiej strategii – ten film pokazywano doÊç cz´sto, by przypominaç groz´, jakà wzbudzi∏o zwyci´stwo najeêdêców. Potem obca
flota przesun´∏a si´ do Saturna, gdzie czeka∏a, beznadziejnie nieliczna flotylla ziemska. I wtedy...
2. Cieƒ Hegemona
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Wtedy nast´powa∏ strza∏ z ma∏ego krà˝ownika Mazera Rackhama i jeden nieprzyjacielski statek rozpada∏ si´. Nic wi´cej nigdzie nie pokazano. Na wielu filmach mo˝na by∏o zobaczyç marines wdzierajàcych si´ do statków robali i cia∏a samych robali
wewnàtrz. Nigdy natomiast walki wr´cz – oprócz wstawek z Pierwszej Inwazji. Ta oczywista cenzura, zastosowana wobec zwyci´stwa Mazera Rackhama, bardzo irytowa∏a Endera. Uczniowie
Szko∏y Bojowej mogli si´ wiele nauczyç od tego dowódcy, a ukrywano przed nimi wszystko, co si´ zdarzy∏o. To zami∏owanie do tajnoÊci nie mog∏o pomóc dzieciom, majàcym w przysz∏oÊci powtórzyç wyczyn Mazera Rackhama.
Naturalnie, gdy tylko rozesz∏y si´ s∏uchy, ˝e Ender Wiggin
bez przerwy oglàda filmy z wojny, do sali wideo zacz´∏y Êciàgaç
t∏umy. Przychodzili g∏ównie dowódcy; oglàdali to samo co Ender
i udawali, ˝e rozumiejà, po co to robi. Ender niczego nie t∏umaczy∏. KiedyÊ wyÊwietli∏ siedem sekwencji z tego samego starcia,
filmowanego z ró˝nych punktów, i jeden z ch∏opców zapyta∏ nieÊmia∏o: „Czy niektóre z tych filmów nie pokazujà tej samej bitwy?”.
Ender wzruszy∏ tylko ramionami, jakby nie mia∏o to ˝adnego
znaczenia.
W ostatniej godzinie çwiczeƒ siódmego dnia, ledwie kilka
godzin po tym, jak armia Endera wygra∏a swà siódmà bitw´,
major Anderson osobiÊcie wszed∏ do sali wideo. Poda∏ pasek papieru jednemu z siedzàcych tam dowódców, po czym podszed∏
do Endera.
– Masz si´ zg∏osiç do gabinetu pu∏kownika Graffa. Natychmiast.
Ender wsta∏ i ruszy∏ za Andersonem. Major przytknà∏ d∏oƒ
do zamka, nie pozwalajàcego uczniom na wejÊcie do kwater oficerów i po chwili obaj znaleêli si´ w miejscu, gdzie Graff zapuÊci∏
korzenie w kr´conym krzeÊle, przyÊrubowanym do stalowej pod∏ogi. Brzuch przelewa∏ mu si´ przez por´cze, nawet teraz, gdy siedzia∏ wyprostowany. Ender wysili∏ pami´ç. Graff nie wyda∏ mu
si´ szczególnie gruby, kiedy spotkali si´ po raz pierwszy, cztery lata temu. Czas i ˝ycie w napi´ciu nie potraktowa∏y ∏agodnie administratora Szko∏y Bojowej.
– Min´∏o siedem dni od twojej pierwszej bitwy, Ender – odezwa∏ si´ Graff.
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Ender nie odpowiedzia∏.
– I wygra∏eÊ ich siedem, po jednej dziennie.
Ender kiwnà∏ g∏owà.
– Osiàgnà∏eÊ niezwykle wysokie wyniki.
Ender zamruga∏.
– Czemu, dowódco, przypisujesz swoje zdumiewajàce sukcesy?
– DaliÊcie mi armi´, która realizuje wszystko, co zdo∏am dla
niej wymyÊliç.
– A co dla niej wymyÊli∏eÊ?
– Orientujemy si´ na bram´ przeciwnika i u˝ywamy nóg jako
os∏ony. Unikamy walki w szyku i zachowujemy ruchliwoÊç. Bardzo pomaga to, ˝e mam pi´ç plutonów po oÊmiu ludzi, zamiast
czterech po dziesi´ciu. A tak˝e, ˝e nasi przeciwnicy nie mieli czasu opracowaç skutecznej riposty na nasze metody, wi´c pokonujemy ich wcià˝ tymi samymi sztuczkami. To ju˝ d∏ugo nie potrwa.
– Wi´c sàdzisz, ˝e nie b´dziesz ju˝ wygrywa∏?
– Nie tymi samymi sposobami.
Graff skinà∏ g∏owà.
– Siadaj, Ender.
Ender i Anderson usiedli. Graff spojrza∏ na majora, który zapyta∏:
– W jakiej formie jest twoja armia, po tak cz´stych walkach?
– Wszyscy sà ju˝ weteranami.
– Ale jak sobie radzà? Sà zm´czeni?
– JeÊli tak, nie zechcà si´ przyznaç.
– Czy wcià˝ zachowujà gotowoÊç?
– To wy macie gry komputerowe, bawiàce si´ ludzkimi umys∏ami. Wy powinniÊcie mi to powiedzieç.
– Wiemy, co wiemy. Chcemy wiedzieç, co ty wiesz.
– To doskonali ˝o∏nierze, panie majorze. Jestem przekonany,
˝e dla nich tak˝e istniejà granice, ale jeszcze ich nie osiàgn´liÊmy. Ci mniej doÊwiadczeni miewajà k∏opoty, gdy˝ nie opanowali do koƒca pewnych podstawowych technik, ale pracujà ci´˝ko
i sà coraz lepsi. Co mam powiedzieç? ˚e potrzebujà odpoczynku?
Jasne, ˝e potrzebujà. Potrzebujà paru tygodni wolnego. Ich nauka idzie w diab∏y, nikt nie radzi sobie z lekcjami. Ale wiecie
o tym i najwyraêniej nie przejmujecie si´, wi´c czemu ja mam si´
przejmowaç?
14. Gra Endera
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Graff i Anderson wymienili spojrzenia.
– Ender, dlaczego stale oglàdasz widea z wojen z robalami?
– ˚eby poznawaç strategi´, oczywiÊcie.
– Te filmy powsta∏y dla celów propagandy. Wszystko, co
wskazywa∏o na u˝ywanà strategi´, zosta∏o wyci´te.
– Wiem.
Graff i Anderson znowu spojrzeli na siebie. Graff b´bni∏ palcami po stole.
– Nie grasz ju˝ w gr´ fantasy – stwierdzi∏.
Ender milcza∏.
– Wyt∏umacz, dlaczego przesta∏eÊ.
– Bo wygra∏em.
– W tej grze nie da si´ wygraç wszystkiego. Zawsze coÊ pozostaje.
– Wygra∏em wszystko.
– Ender, chcemy ci pomóc, chcemy, ˝ebyÊ by∏ mo˝liwie szcz´Êliwy, ale jeÊli ty sam...
– Chcecie, ˝ebym by∏ mo˝liwie najlepszym ˝o∏nierzem. Zejdêcie na dó∏ i obejrzyjcie tabel´. Obejrzyjcie tabel´ od poczàtku
Szko∏y. Jak dotàd doskonale wam idzie. Gratulacje. Kiedy ka˝ecie mi walczyç przeciwko dobrej armii?
ZaciÊni´te wargi Graffa rozciàgn´∏y si´ i pu∏kownik zatrzàs∏
si´ od bezg∏oÊnego Êmiechu.
Anderson poda∏ Enderowi pasek papieru.
– Teraz – powiedzia∏.

BONZO MADRID, ARMIA SALAMANDRY, 12.00
– To za dziesi´ç minut – zaprotestowa∏ Ender. – Moi ˝o∏nierze
pewnie si´ teraz kàpià po çwiczeniach.
Graff uÊmiechnà∏ si´.
– Wi´c spiesz si´, ch∏opcze.
• • •
Pi´ç minut póêniej by∏ ju˝ w koszarach. Wi´kszoÊç ch∏opców ubiera∏a si´ w∏aÊnie po kàpieli, cz´Êç wysz∏a do sali gier lub
wideo, by tam doczekaç do obiadu. Wys∏a∏ trzech najm∏odszych,
by zawo∏ali wszystkich i nakaza∏ jak najszybciej przebraç si´ do
bitwy.
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– B´dzie ostro i nie mamy czasu – powiedzia∏. – Zawiadomili
Bonza jakieÊ dwadzieÊcia minut temu, a zanim dojdziemy do bramy, oni b´dà wewnàtrz od co najmniej pi´ciu minut.
Ch∏opcy byli wÊciekli i narzekali g∏oÊno w slangu, którego
zwykle starali si´ nie u˝ywaç w obecnoÊci dowódcy. Co oni z nami? Wariaci, nie?
– Nie zastanawiajcie si´, dlaczego. Pomówimy o tym wieczorem. JesteÊcie zm´czeni?
– ZaharowaliÊmy w∏asne ty∏ki na çwiczeniach – odpowiedzia∏
mu Fly Molo. – Nie wspominajàc ju˝ o spuszczeniu lania Armii
¸asicy, dziÊ rano.
– Nikt nie ma dwóch bitew jednego dnia! – zawo∏a∏ Zwariowany Tom.
– Nikt tak˝e nie pobi∏ jeszcze Armii Smoka – odpar∏ Ender. –
Chcesz straciç szans´ przegranej?
Ironiczny ton by∏ odpowiedzià na ich skargi. Mówi∏: najpierw
zwyci´˝yç, potem zadawaç pytania.
Wszyscy byli ju˝ w sali i wi´kszoÊç w skafandrach.
– Biegiem! – zawo∏a∏ Ender i ruszyli za nim. Niektórzy koƒczyli si´ ubieraç, gdy dotarli ju˝ do korytarza przed salà bojowà.
Wielu by∏o zdyszanych – z∏y znak; byli zbyt zm´czeni, by walczyç.
Brama sta∏a otworem. Nie widzieli ˝adnych gwiazd. Tylko pustà,
absolutnie pustà przestrzeƒ w oÊlepiajàco jasnej sali. Nie mieli
gdzie si´ ukryç, nawet w cieniu.
– O rany – mruknà∏ Zwariowany Tom. – Oni te˝ jeszcze nie
wyszli.
Ender podniós∏ palec do warg, nakazujàc cisz´. Przy otwartych wrotach nieprzyjaciel s∏ysza∏ ka˝de ich s∏owo. Ender wskaza∏
r´kà wokó∏ bramy, by ostrzec, ˝e Armia Salamandry zaj´∏a pewnie pozycje na Êcianie dooko∏a wejÊcia, gdzie jej ˝o∏nierze pozostajà niewidoczni i mogà zgasiç ka˝dego, kto spróbuje wejÊç.
Gestem nakaza∏ im wycofaç si´ od bramy. Potem wybra∏ kil ku wy˝szych ch∏opców, w tym Zwariowanego Toma i poleci∏ im
kl´knàç – bez przysiadania na pi´tach, w pozycji wyprostowanej,
tak ˝e ich cia∏a mia∏y kszta∏t litery L. Zgasi∏ ich. Ca∏a armia przyglàda∏a mu si´ w milczeniu. Wskaza∏ najmniejszego z ch∏opców,
Groszka, poda∏ mu miotacz Toma i kaza∏ ukl´knàç na Toma zamro˝onych nogach. Potem przesunà∏ r´ce Groszka, z miotaczami
w obu d∏oniach, pod pachami unieruchomionego ˝o∏nierza.
2. Cieƒ Hegemona
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Ch∏opcy zrozumieli. Tom by∏ tarczà, pancernym kosmolotem,
a Groszek kry∏ si´ za nim. Z pewnoÊcià mo˝na by∏o go trafiç, ale
zyskiwa∏ czas.
Ender wyznaczy∏ jeszcze dwóch ch∏opców, by wrzucili Toma
i Groszka przez bram´, nakaza∏ im jednak czekaç. Potem szybko
podzieli∏ armi´ na czwórki: tarcz´, strzelca i dwóch rzucajàcych.
Kiedy wszyscy byli ju˝ zamro˝eni, uzbrojeni lub gotowi do rzutu,
gestem poleci∏ rzucajàcym podnieÊç ∏adunek, cisnàç go przez wrota i skoczyç za nim.
– Ju˝! – krzyknà∏.
Ruszyli. Pary tarcza-strzelec wpada∏y przez bram´ po dwie,
plecami do przodu, by os∏ona znalaz∏a si´ mi´dzy strzelajàcym
a przeciwnikiem. Nieprzyjaciel natychmiast otworzy∏ ogieƒ, trafiajàc na ogó∏ w zamro˝onego ju˝ ch∏opca. Tymczasem drugi,
z dwoma miotaczami i celem ustawionym równo na Êcianie, nie
mia∏ ˝adnych problemów. Trudno by∏o nie trafiç. Rzucajàcy tak˝e przeskoczyli wrota, chwycili za klamry na tej samej Êcianie co
przeciwnicy i strzelali z tak morderczego kàta, ˝e Salamandry nie
mog∏y si´ zdecydowaç, czy prowadziç ogieƒ do schowanych za tarczami strzelców, czy broniç si´ przed atakujàcymi z ich poziomu.
Zanim sam Ender wskoczy∏ do sali, bitwa by∏a skoƒczona. Trwa∏a
nieca∏à minut´ od chwili, gdy pierwszy Smok znalaz∏ si´ wewnàtrz. Straty wynios∏y dwudziestu zamro˝onych lub unieszkodliwionych i tylko dwunastu ˝o∏nierzy nie otrzyma∏o trafienia. By∏ to
najgorszy, jak dotàd, wynik. Ale wygrali.
Kiedy wszed∏ major Anderson i poda∏ Enderowi hak, ten nie
potrafi∏ ukryç gniewu.
– MyÊla∏em, ˝e postawicie nas przeciw armii, która potrafi
nam dorównaç w uczciwej walce.
– Gratuluj´ zwyci´stwa, dowódco.
– Groszek! – krzyknà∏ Ender. – Co byÊ zrobi∏, gdybyÊ dowodzi∏
Armià Salamandry?
Groszek, unieruchomiony, choç nie do koƒca zamro˝ony, odpowiedzia∏ z miejsca, gdzie unosi∏ si´ przed nieprzyjacielskà bramà.
– Nakaza∏bym nieregularne, ale ciàg∏e przesuni´cia wokó∏
wrót. Nie mo˝na czekaç nieruchomo, jeÊli przeciwnik dok∏adnie
wie, gdzie jesteÊ.
– JeÊli ju˝ oszukujecie – zwróci∏ si´ Ender do majora – to czemu nie nauczycie tej drugiej armii oszukiwaç inteligentnie!
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– Proponuj´, ˝ebyÊ uwolni∏ swoich ˝o∏nierzy – powiedzia∏ Anderson.
Ender wcisnà∏ klawisze, by odmroziç obie armie równoczeÊnie.
– Armia Smoka! RozejÊç si´! – zawo∏a∏ natychmiast. Nie mia∏
zamiaru ustawiaç szyku, by przyjàç kapitulacj´ tamtych. Chocia˝
zwyci´˝yli, walka nie by∏a uczciwa. Nauczyciele planowali kl´sk´
i ocali∏a ich tylko g∏upota Bonza. Nie by∏o si´ czym szczyciç.
Dopiero wychodzàc z sali bojowej, Ender zda∏ sobie spraw´,
˝e Bonzo nie zrozumie, ˝e by∏ wÊciek∏y na nauczycieli. Hiszpaƒski honor. Bonzo wie tylko, ˝e zosta∏ pokonany, mimo pozycji lepszej pod ka˝dym wzgl´dem; ˝e Ender nakaza∏ najm∏odszemu z ca∏ej armii g∏oÊno powiedzieç, co Bonzo powinien zrobiç, by
zwyci´˝yç; ˝e Ender nie zaczeka∏ nawet, by przyjàç jego honorowà
kapitulacj´. Gdyby nawet Bonzo nie nienawidzi∏ wczeÊniej Endera, to z pewnoÊcià zaczà∏by teraz. A ˝e go nienawidzi∏, jego wÊciek∏oÊç b´dzie mordercza. Bonzo by∏ ostatnià osobà, która Endera
uderzy∏a. Na pewno o tym pami´ta∏.
Sam tak˝e nie zapomnia∏ krwawej bójki w sali treningowej,
gdy starsi ch∏opcy chcieli przerwaç çwiczenia jego grupy. Inni
tak˝e nie. Wtedy chcieli krwi; teraz Bonzo b´dzie jej po˝àda∏. Ender rozwa˝y∏ mo˝liwoÊç zaawansowanego kursu walki wr´cz. Jednak, gdy móg∏ si´ spodziewaç bitew nie tylko codziennie, ale
nawet dwóch jednego dnia, nie móg∏ traciç czasu. Musia∏ zaryzykowaç. Nauczyciele go w to wpakowali – teraz powinni pilnowaç,
˝eby nic mu si´ nie sta∏o.
• • •
Groszek skoczy∏ na pos∏anie. By∏ wykoƒczony. Po∏owa ch∏opców ju˝ spa∏a, choç do zgaszenia Êwiate∏ pozosta∏o jeszcze pi´tnaÊcie minut. Westchnà∏, si´gnà∏ do szafki, wyjà∏ i w∏àczy∏ komputer. Jutro mia∏ test z geometrii i by∏ rozpaczliwie nie
przygotowany. Zawsze móg∏by coÊ wymyÊliç, gdyby mia∏ doÊç czasu, Euklidesa czyta∏ w wieku pi´ciu lat. Ale w teÊcie obowiàzywa∏ limit czasowy, wi´c nie b´dzie si´ kiedy zastanowiç. Musia∏
wiedzieç. A nie wiedzia∏. I na pewno wypadnie marnie. Ale wygrali dzisiaj dwa razy, wi´c by∏ w dobrym nastroju.
Jednak, gdy tylko w∏àczy∏ komputer, wszelkie myÊli o geometrii ulotni∏y si´ natychmiast. Wokó∏ ekranu p∏yn´∏a wiadomoÊç:
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PRZYJDè DO MNIE NATYCHMIAST – ENDER.
By∏a ju˝ 21.50, dziesi´ç minut do zgaszenia Êwiate∏. Kiedy Ender to nada∏? Mimo wszystko lepiej by∏o nie lekcewa˝yç wezwania. Rano mogà mieç kolejnà bitw´ – na samà myÊl o tym poczu∏
si´ bardziej zm´czony – i nie b´dzie czasu na to, co Ender ma mu
do powiedzenia.
Groszek zsunà∏ si´ z pos∏ania i ci´˝kim krokiem przeszed∏
przez korytarz do pokoju dowódcy. Zapuka∏.
– WejÊç – zawo∏a∏ Ender.
– W∏aÊnie znalaz∏em twojà wiadomoÊç.
– Dobrze.
– Zaraz gaszà.
– Pomog´ ci wróciç po ciemku.
– Nie by∏em pewien, czy wiesz, która jest godzina...
– Zawsze wiem, która jest godzina.
Groszek westchnà∏. Znowu to samo. Kiedy tylko zaczyna∏ rozmawiaç z Enderem, rozmowa zamienia∏a si´ w k∏ótni´. Groszek nie
cierpia∏ tych k∏ótni. Uznawa∏ geniusz Endera i szanowa∏ dowódc´.
Czemu Ender nie chce w nim dostrzec ˝adnej pozytywnej cechy?
– Pami´tasz, Groszek, cztery tygodnie temu? Kiedy prosi∏eÊ,
˝ebym ci´ zrobi∏ dowódcà plutonu?
– Yhm.
– Przez ten czas mianowa∏em pi´ciu dowódców i pi´ciu zast´pców. I ty nie jesteÊ ˝adnym z nich – Ender uniós∏ brwi. – Mia∏em racj´?
– Tak, sir.
– Wi´c powiedz, jak sobie radzi∏eÊ w tych oÊmiu bitwach.
– Dzisiaj pierwszy raz mnie unieruchomili, ale komputer poda∏, ˝e uzyska∏em jedenaÊcie trafieƒ, zanim musia∏em przerwaç
walk´. Nigdy nie mia∏em mniej ni˝ pi´ç trafieƒ w bitwie. Wype∏nia∏em te˝ wszystkie wyznaczone mi zadania.
– Dlaczego tak wczeÊnie zrobili ci´ ˝o∏nierzem, Groszek?
– Nie wczeÊniej ni˝ ciebie.
– Ale dlaczego?
– Nie wiem.
– Owszem, wiesz. I ja te˝ wiem.
– MyÊla∏em o tym... ale to tylko domys∏y. JesteÊ... bardzo dobry. Wiedzieli o tym i pchali ci´ naprzód...
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– Powiedz czemu, Groszek.
– Bo nas potrzebujà – Groszek usiad∏ na pod∏odze i spojrza∏
na stopy Endera. – Bo chcà mieç kogoÊ, kto pobije robali. To jedyna rzecz, jaka ich obchodzi.
– To wa˝ne, ˝e zrozumia∏eÊ, Groszek. Wi´kszoÊç ch∏opców
w szkole uwa˝a, ˝e gra jest wa˝na sama w sobie, ale to nieprawda.
Jest wa˝na, gdy˝ pomaga im wyszukaç dzieci, które mogà wyrosnàç na prawdziwych dowódców w prawdziwej wojnie. A co do
gry, pieprz jà. Oni w∏aÊnie to robià. Rozpieprzajà gr´.
– Zabawne. MyÊla∏em, ˝e chodzi tylko o nas.
– Bitwa dziewi´ç tygodni przed czasem. Bitwa codziennie.
Dwie bitwy jednego dnia. Groszek, nie wiem, o co chodzi nauczycielom, ale moja armia jest zm´czona, ja jestem zm´czony, a oni
si´ nie przejmujà regu∏ami gry. Wyciàgnà∏em z komputera stare
tabele. W ca∏ej historii gry nikt jeszcze nie zniszczy∏ tylu nieprzyjació∏ przy tak ma∏ych stratach w∏asnych.
– JesteÊ najlepszy, Ender.
Ender potrzàsnà∏ g∏owà.
– Mo˝e. Ale nie przez przypadek przydzielili mi ˝o∏nierzy, jakich dosta∏em. Starterzy, odrzuceni z innych armii, ale wystarczy
zebraç ich razem i mój najgorszy ˝o∏nierz móg∏by gdzie indziej zostaç dowódcà plutonu. U∏atwiali mi wszystko, a teraz robià trudnoÊci. Groszek, oni chcà nas z∏amaç.
– Nie potrafià ci´ z∏amaç.
– Zdziwisz si´ – Ender odetchnà∏ g∏oÊno i szybko, jakby poczu∏ nagle uk∏ucie bólu, albo musia∏ z∏apaç oddech na wietrze. Patrzàc na niego Groszek zrozumia∏, ˝e zdarzy∏o si´ to, co by∏o niemo˝liwe. Ender Wiggin nie nabija∏ si´ z niego, ale naprawd´ mu
si´ zwierza∏. Niewiele. Ale zawsze. Ender okaza∏ si´ cz∏owiekiem,
a Groszkowi dane by∏o to zobaczyç.
– Mo˝e to ty si´ zdziwisz – odpar∏.
– Sà pewne granice. Na ile Êwietnych pomys∏ów mog´ wpadaç ka˝dego dnia? W koƒcu ktoÊ wymyÊli na mnie coÊ takiego,
o czym wczeÊniej nie pomyÊla∏em, a ja nie b´d´ gotowy.
– Co takiego strasznego si´ stanie? Przegrasz jednà bitw´.
– Tak. To w∏aÊnie b´dzie straszne. Nie mog´ przegraç ˝adnej
bitwy. Bo jeÊli przegram choç jednà...
Nie dokoƒczy∏, a Groszek nie pyta∏.
– Chc´, ˝ebyÊ by∏ sprytny, Groszek. Chc´, ˝ebyÊ wymyÊla∏ roz2. Cieƒ Hegemona
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wiàzania problemów, których jeszcze nikt nie dostrzega. ˚ebyÊ
wypróbowywa∏ takie rzeczy, których jeszcze nikt nie próbowa∏,
poniewa˝ sà absolutnie g∏upie.
– Dlaczego ja?
– Dlatego, ˝e chocia˝ w Armii Smoka jest kilku lepszych od
ciebie ˝o∏nierzy – niewielu, ale sà – to nie ma nikogo, kto myÊla∏by lepiej i szybciej ni˝ ty.
Groszek milcza∏. Obaj wiedzieli, ˝e to prawda.
Ender podsunà∏ mu komputer. Na ekranie by∏o dwanaÊcie
imion. Po dwa lub trzy z ka˝dego plutonu.
– Wybierz z nich pi´ciu – powiedzia∏ Ender. – Jednego z ka˝dego plutonu. To b´dzie grupa specjalna i ty sam b´dziesz ich trenowa∏. Wy∏àcznie w czasie dodatkowych çwiczeƒ. Informuj mnie,
co robicie. Nie poÊwi´caj zbyt wiele czasu na pojedyncze sprawy.
Normalnie ty i twoja grupa b´dziecie cz´Êcià regularnej armii, cz´Êcià w∏asnych plutonów. Dopóki nie b´d´ was potrzebowa∏. Dopóki nie b´dzie trzeba zrobiç czegoÊ takiego, co tylko wy potraficie.
– Oni wszyscy sà nowi – zauwa˝y∏ Groszek. – Ani jednego weterana.
– Po ostatnim tygodniu wszyscy nasi ˝o∏nierze sà weteranami.
Czy nie zauwa˝y∏eÊ, ˝e w tabeli wyników indywidualnych ca∏a
czterdziestka mieÊci si´ w górnej pi´çdziesiàtce? ˚e musisz zjechaç siedemnaÊcie pozycji w dó∏, zanim znajdziesz ˝o∏nierza, który nie jest z Armii Smoka?
– A jeÊli nic nie wymyÊl´?
– To znaczy, ˝e si´ pomyli∏em co do ciebie.
Groszek wyszczerzy∏ z´by.
– Nie pomyli∏eÊ si´.
Âwiat∏a zgas∏y.
– Trafisz z powrotem, Groszek.
– Chyba nie.
– Wi´c zostaƒ. JeÊli b´dziesz dobrze nadstawia∏ uszu, us∏yszysz, jak nocà przychodzi dobra wró˝ka i zostawia nam kartk´
z przydzia∏em na jutro.
– Nie wyznaczà nam chyba na jutro jeszcze jednej bitwy?
Ender nie odpowiedzia∏. Groszek s∏ysza∏, jak k∏adzie si´ do
∏ó˝ka. Wsta∏ z pod∏ogi i poszed∏ za nim. Zanim zasnà∏, przeanalizowa∏ pó∏ tuzina pomys∏ów. Ender by∏by zadowolony – wszystkie by∏y g∏upie.

