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ROZDZIAŁ 1

Trumna
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Próbuj¹c przekrzyczeæ wiatr, Michael zwraca³ siê do

dziewczyny imieniem Tanya:

– Wiem, ¿e tam w dole jest woda, ale równie dobrze

móg³by to byæ beton. Zostanie z ciebie mokra plama.

Doœæ niefortunny dobór s³ów w rozmowie z kimœ, kto

zamierza odebraæ sobie ¿ycie, ale taka by³a prawda.

Tanya przesz³a przez balustradê na moœcie Golden Gate,

po którym œmiga³y samochody, i odchyli³a siê, œciskaj¹c

w dr¿¹cych rêkach wilgotny od mg³y s³upek. Nawet

gdyby jakimœ cudem Michaelowi uda³o siê odwieœæ j¹

od skoku, œliskie palce mog³y okazaæ siê zdradzieckie i

za³atwiæ sprawê. A wtedy koniec. Game over. Wyobrazi³

sobie minê biednego rybaka, który wyci¹ga j¹ na brzeg,

przekonany, ¿e trafi³a mu siê naprawdê du¿a ryba.



– Przestañ ¿artowaæ – rzuci³a, dr¿¹c. – To nie jest

gra, ju¿ nie.

Michael by³ wewn¹trz VirtNetu – we Œnie, jak

nazywali go ci, którzy bywali tu równie czêsto jak on.

Przyzwyczai³ siê do widoku przera¿onych ludzi. By³o ich

tu ca³e mnóstwo. A jednak pod warstw¹ strachu czai³a

siê œwiadomoœæ. Œwiadomoœæ, ¿e bez wzglêdu na to, co

dzieje siê we Œnie, nie jest to prawdziwe.

Ale nie w przypadku Tanyi. Ona by³a inna. Na pewno

inna by³a jej aura – symulowany komputerowo

odpowiednik. Na twarzy dziewczyny malowa³o siê

przera¿enie, które przyprawi³o go o dreszcze i sprawia³o,

¿e poczu³ siê, jakby to on sta³ na moœcie o krok od

œmierci. A Michael nie by³ fanem œmierci – ani tej

prawdziwej, ani fikcyjnej.

– To gra, i dobrze o tym wiesz – powiedzia³ g³oœniej,

ni¿ zamierza³; nie chcia³ jej przestraszyæ. Zimny wiatr

pochwyci³ jednak jego s³owa i cisn¹³ je w dó³ do zatoki.

– Wróæ tu i porozmawiajmy. Oboje zdobêdziemy

punkty doœwiadczenia, zwiedzimy miasto i lepiej siê

poznamy. Poœledzimy jakichœ œwirów. Mo¿e nawet

zwiniemy jedzenie ze sklepu. Bêdzie fajnie. Po wszystkim

znajdziemy ci portal, ¿ebyœ mog³a wróciæ do domu i na

jakiœ czas odpocz¹æ od gry.

– To nie ma nic wspólnego z Lustrem ¿ycia! –



krzyknê³a Tanya. Wiatr szarpn¹³ jej ubraniem, a ciemne

w³osy dziewczyny za³opota³y niczym pranie na sznurze.

– OdejdŸ i zostaw mnie w spokoju! Nie chcê, ¿eby twoja

œliczna buŸka by³a ostatnim, co zobaczê.

Michael pomyœla³ o G³êbi ¿ycia, nastêpnym poziomie,

celu nad celami. Gdzie wszystko by³o tysi¹c razy bardziej

rzeczywiste, zaawansowane i intensywne. Od wejœcia

dzieli³y go trzy lata. Mo¿e dwa. Tymczasem albo

przekona tê g³upi¹ dziewczynê, ¿eby nie wybiera³a siê

na randkê z rybami, albo zostanie na tydzieñ odes³any

na Przedmieœcia, a wizja G³êbi ¿ycia znowu siê oddali.

– Dobra, pos³uchaj... – Ostro¿nie dobiera³ s³owa,

choæ wiedzia³ ju¿, ¿e pope³ni³ du¿y b³¹d. Wyjœcie ze

swojej postaci i wykorzystanie gry, ¿eby przemówiæ

Tanyi do rozs¹dku, oznacza³o utratê punktów. A przecie¿

one by³y tu najwa¿niejsze. Ta dziewczyna autentycznie

go przera¿a³a. Jej twarz – blada i zapadniêta – by³a

twarz¹ umarlaka.

– Po prostu idŸ! – wrzasnê³a. – Nie rozumiesz?!

Utknê³am tu. Z portalami czy bez nich. Utknê³am! On

nie pozwoli mi wyjœæ!

Michael chcia³ odkrzykn¹æ, ¿e to wszystko jakieœ

bzdury. Jego mroczna po³owa szepta³a mu do ucha, ¿eby

odpuœci³, powiedzia³ Tanyi, ¿e jest luzerk¹, i pozwoli³ jej

skoczyæ. By³a taka uparta – zupe³nie jakby to wszystko



dzia³o siê naprawdê. To tylko gra, powtarza³ sobie w

duchu.

Ale nie móg³ tego schrzaniæ. Potrzebowa³ punktów.

– W porz¹dku. Pos³uchaj. – Cofn¹³ siê o krok i

podniós³ rêce, jak ktoœ, kto próbuje uspokoiæ przera¿one

zwierzê. – Dopiero siê poznaliœmy... dajmy sobie trochê

czasu. Obiecujê, ¿e nie zrobiê niczego g³upiego. Chcesz

skoczyæ, to skacz. Ale przynajmniej porozmawiajmy.

Powiedz mi dlaczego.

Po jej policzkach potoczy³y siê ³zy; oczy mia³a

zaczerwienione i opuchniête.

– OdejdŸ. Proszê – odezwa³a siê ³agodnym g³osem

cz³owieka pogodzonego z pora¿k¹. – Nie wyg³upiam siê.

Mam doœæ tego wszystkiego!

– Doœæ? Jasne, rozumiem, ¿e mo¿esz mieæ doœæ. Ale

nie poci¹gaj mnie za sob¹, dobra? – Przysz³o mu do

g³owy, ¿e mo¿e jednak powinni porozmawiaæ o grze,

skoro to przez ni¹ postanowi³a wszystko zakoñczyæ,

wymeldowaæ siê z wirtualnego hotelu i nigdy do niego

nie wracaæ. – Mówiê serio, wynurz siê, najlepiej ju¿ teraz.

Ty skoñczysz z gr¹ i bêdziesz bezpieczna, a ja dostanê

swoje punkty. Czy to nie cudowne zakoñczenie?

– Nienawidzê ciê – rzuci³a, parskaj¹c œlin¹. – Nie

znam ciê, ale ciê nienawidzê. To nie ma nic wspólnego

z Lustrem ¿ycia!



– A z czym? – spyta³ uprzejmie, próbuj¹c zachowaæ

spokój. – Masz ca³y dzieñ na to, ¿eby skoczyæ. Daj mi

tylko kilka minut. Porozmawiaj ze mn¹, Tanyu.

Ukry³a twarz w zgiêciu prawej rêki.

– D³u¿ej nie wytrzymam – zaskomla³a, a jej ramiona

zadr¿a³y, przyprawiaj¹c Michaela o gêsi¹ skórkê. – Nie

mogê.

Niektórzy ludzie s¹ s³abi, pomyœla³, choæ nie by³ na

tyle g³upi, ¿eby powiedzieæ to na g³os.

Lustro ¿ycia by³o zdecydowanie najpopularniejsz¹ gr¹

w VirtNecie. Pewnie, ¿e cz³owiek móg³ wyl¹dowaæ na

polu walki w trakcie wojny secesyjnej, walczyæ

magicznym mieczem ze smokami, sterowaæ statkami

kosmicznymi i odwiedzaæ mi³osne gniazdka. Ale takie

rzeczy szybko siê nudz¹. Ostatecznie nic nie mog³o siê

równaæ z rzeczywistym do bólu i przera¿aj¹co realnym

prawdziwym ¿yciem. Nic. Byli te¿ tacy jak Tanya, którzy

najwyraŸniej sobie z tym nie radzili. Michael radzi³ sobie

ca³kiem nieŸle. Wskakiwa³ na kolejne poziomy prawie

tak szybko, jak legendarny gracz Gunner Skale.

– Daj spokój, Tanyu! – rzuci³. – Chyba mo¿esz ze

mn¹ pogadaæ? Skoro i tak rezygnujesz, po co koñczyæ

ostatni¹ grê tak tragiczn¹ œmierci¹?

Podnios³a g³owê i pos³a³a mu spojrzenie, od którego

przeszed³ go dreszcz.



– Kaine drêczy³ mnie ostatni raz – powiedzia³a. – Nie

mo¿e mnie tu wiêziæ i wykorzystywaæ do eksperymentu...

nasy³aæ na mnie czyœcid³a. Zamierzam wyrwaæ swój rdzeñ.

Ostatnie s³owa zmieni³y wszystko. Michael patrzy³ z

przera¿eniem, jak Tanya, jedn¹ rêk¹ trzymaj¹c siê

s³upka, drug¹ wbija we w³asn¹ g³owê.

2

Michael zapomnia³ o grze i punktach. Irytuj¹ca sytuacja

sta³a siê nagle kwesti¹ ¿ycia i œmierci. Odk¹d gra³, nie

widzia³, by ktokolwiek w³asnorêcznie usun¹³ swój rdzeñ,

niszcz¹c urz¹dzenie zaporowe wewn¹trz trumny, które

w umys³ach graczy oddziela³o œwiat wirtualny od

rzeczywistego.

– Przestañ! – rykn¹³ z jedn¹ nog¹ na porêczy. –

Przestañ!

Zeskoczy³ na k³adkê po zewnêtrznej stronie mostu i

zamar³ w bezruchu. Odleg³oœæ miêdzy nimi zmala³a do

kilku metrów i chcia³ unikn¹æ gwa³townych ruchów,

które mog³yby j¹ wystraszyæ. Wyci¹gn¹wszy rêce, zrobi³

niepewny krok w jej stronê.

– Nie rób tego – powiedzia³ na tyle cicho, na ile

pozwala³ przejmuj¹cy wiatr.



Tymczasem Tanya nadal grzeba³a rêk¹ w skroni,

zrywaj¹c p³aty skóry. Z rany na g³owie s¹czy³y siê stru¿ki

krwi i sp³ywa³y po policzku i rêce. Na twarzy dziewczyny

malowa³ siê przera¿aj¹cy spokój, jakby nie mia³a pojêcia,

co robi, choæ Michael dobrze wiedzia³, ¿e jest zajêta

hakowaniem kodu.

– Przestañ na chwilê kodowaæ! – krzykn¹³. – Mo¿e

moglibyœmy o tym porozmawiaæ, zanim wyrwiesz ten

przeklêty rdzeñ? Wiesz, co to oznacza.

– Czemu tak ci zale¿y? – odpar³a tak cicho, ¿e musia³

czytaæ z jej ust, ¿eby zrozumieæ poszczególne s³owa. Ale

przynajmniej przesta³a zrywaæ skórê.

Michael patrzy³ w milczeniu, jak dziewczyna grzebie

palcami w otwartej ranie.

– Zale¿y ci na punktach doœwiadczenia – powiedzia³a.

Powoli wyjê³a œliski od krwi ma³y metalowy chip.

– Zrezygnujê z punktów. – Próbowa³ ukryæ lêk i

obrzydzenie. – Przysiêgam. Przestañ siê wyg³upiaæ.

W³ó¿ to z powrotem i porozmawiajmy. Jeszcze nie jest

za póŸno.

Podnios³a chip do oczu i przyjrza³a mu siê z

zainteresowaniem.

– Nie dostrzegasz w tym wszystkim ironii? – spyta³a.

– Gdyby nie moja umiejêtnoœæ kodowania,

prawdopodobnie w ogóle nie wiedzia³abym, kim jest



Kaine. Nie mia³abym pojêcia o czyœcid³ach i jego planach

wobec mnie. Ale jestem w tym dobra i przez tego...

potwora w³aœnie wyrwa³am sobie z g³owy rdzeñ.

– To nie jest twoja prawdziwa g³owa. To tylko

symulacja. Jeszcze nie jest za póŸno – powtórzy³. W

ca³ym swoim ¿yciu nie czu³ siê tak Ÿle jak teraz.

Spojrza³a na niego tak, ¿e cofn¹³ siê o krok.

– D³u¿ej tego nie zniosê. Nie zniosê d³u¿ej... jego.

Nie wykorzysta mnie, jeœli bêdê martwa. Mam doœæ.

Po³o¿y³a rdzeñ na kciuku i pstrykniêciem pos³a³a go

w stronê Michaela. Chip przelecia³ ponad jego ramieniem.

Michael zobaczy³ jeszcze rozb³ysk, kiedy promienie

s³oñca odbi³y siê od metalu; zupe³nie jakby chip mrugn¹³

do niego, mówi¹c: „Hej, koleœ, kiepsko ci id¹ negocjacje

z samobójcami”. Chwilê póŸniej wyl¹dowa³ z metalicznym

brzêkiem na ulicy, gdzie w ci¹gu sekund zosta³ zmielony

pod ko³ami samochodów.

Michael nie wierzy³ w³asnym oczom. Dziewczyna

potrafi³a do tego stopnia manipulowaæ kodem, ¿eby

zniszczyæ swój w³asny rdzeñ – urz¹dzenie, które we Œnie

chroni³o mózgi graczy. Pozbawiony rdzenia mózg nie

by³ w stanie odpowiednio filtrowaæ symulacji VirtNetu.

Jeœli twój rdzeñ umiera³ we Œnie, twój mózg umiera³ na

Jawie. Michael nie zna³ nikogo, kto widzia³ coœ

podobnego. Dwie godziny temu jad³ kradzione frytki z



najlepszymi przyjació³mi w barze U Dana. Marzy³, ¿eby

tam wróciæ, zjeœæ kanapkê z indykiem, znosiæ ¿arty

Brysona na temat damskiej bielizny i s³uchaæ opowieœci

Sary o tym, jak kiepsk¹ mia³ fryzurê w ostatnim Œnie.

– Jeœli Kaine po ciebie przyjdzie – odezwa³a siê Tanya

– powiedz mu, ¿e ostatecznie to ja wygra³am. Opowiedz

mu, jaka by³am odwa¿na. Jeœli chce, mo¿e wiêziæ tu

ludzi i kraœæ tyle cia³, ile mu siê ¿ywnie podoba. Ale

mojego nie dostanie.

Michael mia³ doœæ gadania. Czu³, ¿e nie zniesie

kolejnego s³owa z tych umazanych krwi¹ ust. Jednym

susem, szybciej ni¿ jakikolwiek bohater gry, przypad³

do s³upka, którego trzyma³a siê dziewczyna.

Zaskoczona gwa³townym ruchem Tanya krzyknê³a i

nie tyle puœci³a s³upek, ile odepchnê³a siê od mostu.

Michael jedn¹ rêk¹ próbowa³ uczepiæ siê barierki, a drug¹

pochwyciæ dziewczynê, ale ani jedno, ani drugie mu siê

nie uda³o. Jego stopy natrafi³y na coœ twardego i siê

zeœlizgnê³y. M³óc¹c rêkami powietrze, zacz¹³ spadaæ.

Z jego ust wydoby³ siê przeraŸliwy wrzask, na którego

dŸwiêk obla³by siê rumieñcem, gdyby nie to, ¿e jego

jedyna towarzyszka mia³a lada chwila rozstaæ siê z

¿yciem. Bez rdzenia jej œmieræ stanie siê rzeczywistoœci¹.

Lecieli na spotkanie szarych wód zatoki. Wiatr szarpa³

ich ubrania, a serce Michaela wpe³z³o w g³¹b piersi i



przeciska³o siê w stronê gard³a. Znowu krzykn¹³. W

g³êbi duszy wiedzia³, ¿e uderzy w taflê wody i poczuje

ból; wynurzy siê i obudzi w domu, ca³y i zdrowy w

swojej trumnie. Potêga VirtNetu polega³a jednak na

tym, ¿e naœladowa³ on rzeczywistoœæ, a w tej chwili by³a

ona przera¿aj¹ca.

Aury Michaela i Tanyi odnalaz³y siê i spada³y

przyklejone do siebie niczym skoczkowie tandemowi. W

miarê jak wzburzone wody zbli¿a³y siê z zawrotn¹

prêdkoœci¹, aury objê³y siê i przylgnê³y do siebie. Michael

mia³ ochotê krzyczeæ, ale widz¹c spokój na twarzy

dziewczyny, zagryz³ zêby.

Tanya spojrza³a mu w oczy, szuka³a go i odnalaz³a, a

wówczas coœ w nim pêk³o.

Zderzenie z wod¹ okaza³o siê tak bolesne, jak siê tego

spodziewa³. By³a twarda jak beton. Jak œmieræ.
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Ból by³ krótki, ale intensywny. Pojawi³ siê nagle i

eksplodowa³ w ka¿dej cz¹steczce jego cia³a. Znikn¹³,

zanim którekolwiek z nich zdo³a³o choæby jêkn¹æ, a

jedynym dŸwiêkiem, który us³ysza³ Michael, by³

przera¿aj¹cy plusk, gdy uderzyli w taflê wody. I nagle



wszystko siê rozmy³o, a w jego umyœle zapanowa³a pustka.

Michael ¿y³. Le¿a³ ca³y i zdrowy w nerwoskrzyni –

któr¹ wiêkszoœæ ludzi nazywa³a trumn¹ – wybudzony ze

Snu.

Niestety, tego samego nie mo¿na by³o powiedzieæ o

dziewczynie. Ogarnê³a go fala smutku i niedowierzania.

Na w³asne oczy widzia³, jak zmienia³a kod, wyrwa³a

rdzeñ ze swego wirtualnego cia³a i tak po prostu go

wyrzuci³a. Jeœli umar³a, to umar³a na dobre, i na sam¹

myœl o tym ¿o³¹dek podszed³ mu do gard³a. Jeszcze nigdy

nie by³ œwiadkiem czegoœ takiego.

Zamruga³, czekaj¹c, a¿ proces roz³¹czania dobiegnie

koñca. Pierwszy raz czu³ tak¹ ulgê na myœl, ¿e wydosta³

siê z VirtNetu i gry. By³ gotów wyjœæ ze skrzyni i

odetchn¹æ zanieczyszczonym powietrzem realnego œwiata.

Niebieskie œwiat³o pad³o na drzwi trumny, zaledwie

kilka centymetrów od jego twarzy. ¯elrurki i tlenoz³¹czki

zd¹¿y³y siê ju¿ cofn¹æ, pozostawiaj¹c jedyn¹ czêœæ, której

Michael szczerze nienawidzi³, bez wzglêdu na to, jak

czêsto musia³ to robiæ – czyli czêœciej, ni¿ by³ w stanie

zliczyæ. Podpiête do jego szyi, pleców i ramion cienkie,

lodowate nitki nerwodrutu wi³y siê na skórze Michaela

niczym wê¿e, a¿ w koñcu znika³y w maleñkich otworkach,

gdzie – zdezynfekowane – czeka³y na kolejny etap gry.

Rodzice nie mogli uwierzyæ, ¿e dobrowolnie godzi siê



na coœ takiego, i wcale siê im nie dziwi³. By³o w tym

coœ upiornego.

Po g³oœnym klikniêciu us³ysza³ metaliczny szczêk i

œwist powietrza. Drzwi trumny podnios³y siê na zawiasach

i odsunê³y w bok niczym wejœcie do grobowca Drakuli.

Myœl ta rozbawi³a Michaela. Bycie uwielbianym przez

kobiety, bezwzglêdnym, ¿¹dnym krwi wampirem by³o

jedn¹ z milionów rzeczy, które cz³owiek móg³ robiæ we

Œnie. Zaledwie jedn¹ z milionów.

Wsta³ ostro¿nie – po wynurzeniu zawsze czu³ siê

odrobinê sko³owany, zw³aszcza gdy nie by³o go przez

kilka godzin – nagi i zlany potem. Ubrania zak³óca³y

sensoryczn¹ symulacjê nerwoskrzyni.

Przest¹pi³ nad krawêdzi¹ trumny, z wdziêcznoœci¹

witaj¹c miêkkoœæ dywanu pod stopami – dziêki niej

poczu³ siê pewniej i wiedzia³, ¿e wróci³ do realnego

œwiata. Siêgn¹³ po le¿¹ce na pod³odze bokserki i w³o¿y³

je. Pomyœla³, ¿e ktoœ bardziej przyzwoity w³o¿y³by

spodnie i koszulkê, ale w tej chwili mia³ gdzieœ

przyzwoitoœæ. Wszed³ do gry, ¿eby odwieœæ dziewczynê

od samobójstwa i zdobyæ punkty doœwiadczenia,

tymczasem nie tylko nawali³, ale przyczyni³ siê do jej

œmierci w realnym œwiecie.

Tanya – gdziekolwiek by³o teraz jej cia³o – nie ¿y³a.

Przed œmierci¹ wyrwa³a rdzeñ, cud programowania



chroniony has³ami, tak by tylko ona jedna mog³a to

zrobiæ. W VirtNecie symulowanie usuniêcia rdzenia by³o

niemo¿liwe. Stwarza³o zbyt du¿e zagro¿enie. Gdyby tak

by³o, ludzie nie wiedzieliby, czy ktoœ udaje, i robiliby to

bez umiaru dla frajdy i ¿eby zobaczyæ, jak zareaguj¹ inni.

Nie, Tanya zmieni³a swój kod, usunê³a z umys³u zaporê

bezpieczeñstwa oddzielaj¹c¹ œwiat wirtualny od

prawdziwego i celowo zniszczy³a implant. Tanya, ³adna

dziewczyna o smutnych oczach, której wydawa³o siê, ¿e

ktoœ j¹ przeœladuje. Nie ¿y³a.

Michael wiedzia³, ¿e ju¿ nied³ugo powiedz¹ o tym w

Komunikatach. Podadz¹, ¿e by³ razem z ni¹, a SVN –

S³u¿by VirtNetu – przyjd¹, ¿eby z nim porozmawiaæ.

Na pewno.

Martwa. By³a martwa. Bez ¿ycia, jak zapadaj¹cy siê

materac na jego ³ó¿ku.

Œwiadomoœæ ta by³a niczym cios w brzuch.

Michael ledwie zd¹¿y³ do ³azienki, gdzie zwróci³

wszystko, co mia³ w ¿o³¹dku. Potem zwin¹³ siê w k³êbek

na pod³odze. Nie p³aka³ – nie nale¿a³ do tych, którzy

³atwo siê wzruszaj¹ – ale le¿a³ tak przez d³u¿szy czas.



ROZDZIAŁ 2

Propozycja
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Michael wiedzia³, ¿e wiêkszoœæ ludzi w sytuacjach,

kiedy ca³y œwiat sprzysiêga³ siê przeciwko nim i gdy

czuli, ¿e dotarli na samo dno mrocznej otch³ani, szuka

pomocy u rodziców. Mo¿e u brata albo siostry. Ci, którzy

nie mieli najbli¿szej rodziny, pukali do drzwi ciotki,

dziadka albo do kuzyna w drugiej linii.

Ale nie Michael. On poszed³ do Brysona i Sary,

najlepszych przyjació³, jakich cz³owiek mo¿e sobie

wymarzyæ. Znali go jak nikt inny i nie dbali o to, co

mówi³, robi³, jad³ ani w co siê ubiera³. Odwdziêcza³ siê

im tym samym, kiedy tylko go potrzebowali. By³a to

jednak osobliwa przyjaŸñ.

Michael nigdy siê z nimi nie spotka³.

Przynajmniej nie w dos³ownym tego s³owa znaczeniu.



Jeszcze nie. Byli przyjació³mi z VirtNetu. Pozna³ ich,

kiedy jako ¿ó³todziób zaczyna³ graæ w Lustro ¿ycia i w

miarê jak wskakiwali na kolejne poziomy, stawali siê

sobie coraz bli¿si. Ju¿ na samym pocz¹tku po³¹czyli si³y,

¿eby dotrzeæ jak najdalej w Grze Wszystkich Gier. Byli

Upiornym Trio, Trójc¹ Zniszczenia, Trylogi¹ Ognia i

Grabie¿y. Ich ksywki nie przysparza³y im przyjació³ –

jedni mówili, ¿e s¹ pewni siebie, inni nazywali ich

idiotami – ale œwietnie siê bawili, wiêc niespecjalnie siê

tym przejmowali.

Pod³oga w ³azience by³a twarda i Michael nie móg³

le¿eæ tak ca³¹ wiecznoœæ, dlatego wzi¹³ siê w garœæ i

poszed³ usi¹œæ w najlepszym miejscu na œwiecie.

W fotelu.

By³ to zwyczajny mebel, ale siedzenie w nim

przypomina³o zapadanie siê w cudownie miêkk¹ chmurê.

Michael musia³ przemyœleæ pewne rzeczy i umówiæ siê

na spotkanie z przyjació³mi. Opad³ wiec na fotel i wyjrza³

przez okno na szar¹, smutn¹ fasadê apartamentowca po

drugiej stronie ulicy. Wygl¹da³a jak zamarzniêta œciana

deszczu.

Jedyn¹ rzecz¹ kontrastuj¹c¹ z tym ponurym widokiem

by³ ogromny billboard reklamuj¹cy G³êbiê ¿ycia –

krwistoczerwone litery na czarnym tle. Nic wiêcej. Jakby

twórcy gry mieli œwiadomoœæ, ¿e te dwa s³owa s¹



wszystkim, czego potrzeba. Ka¿dy je zna³; ka¿dy chcia³

w³¹czyæ siê do akcji i wierzy³, ¿e pewnego dnia na to

zas³u¿y. Michael – jak ka¿dy inny gracz – by³ jednym

z wielu.

Pomyœla³ o Gunnerze Skale’u, najlepszym graczu w

Lustro ¿ycia w historii VirtNetu, który ostatnio przepad³

bez wieœci. Kr¹¿y³y pog³oski, jakoby zosta³ poch³oniêty

przez G³êbiê i zatraci³ siê w grze, któr¹ tak bardzo

kocha³. Skale by³ legend¹. Kolejni gracze szukali go w

najmroczniejszych zakamarkach Snu – bez skutku.

Przynajmniej do tej pory. Michael marzy³ o tym, by

osi¹gn¹æ taki poziom i staæ siê nowym Gunnerem

Skale’em. Musia³ jedynie zd¹¿yæ przed tym nowym

kolesiem. Tym... Kaine’em.

Œcisn¹³ uchoport – kawa³ek metalu przyczepiony do

ma³¿owiny usznej – i na wysokoœci oczu pojawi³ siê

netekran wraz z klawiatur¹. Tablica pokazywa³a, ¿e

Bryson jest pod³¹czony do sieci, a Sara zostawi³a

informacjê, ¿e zaraz wraca.

Palce Michaela zatañczy³y na lœni¹cych czerwonych

klawiszach.

Mikethespike: Hej, Bryson, przestań się gapić

na gniazda gorgozon i pogadaj ze mną.

Widziałem dziś coś naprawdę chorego.




