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Miał to być pierwszy etap wielkiej kampanii,
której celem było uratowanie umierającej
planety i powstrzymanie chciwej organizacji
przed dalszym wydobyciem energii Mako.
Dla mnie liczyła się tylko szansa na
dodatkowy zysk, a że przy okazji można było
utrzeć nosa Shinrze, zgodziłem się z ochotą.

Dojechaliśmy pociągiem na stację kolejową
w pobliżu reaktora w sektorze pierwszym.
Była nas piątka. Dowodzący misją Barret,
trójka pomagierów – Jessie, Biggs i Wedge
oraz ja. Szybko przekonałem się, że na
wypłatę będę musiał zarobić, bo kompani
zostawiali dla mnie większość brudnej
roboty. To pierwszy moment, w którym sny
zaczęły różnić się od wspomnień sprzed lat.
Nabrały dynamiki, ale i szczegółowości.

Do ochrony dworców i reaktorów Shinry
rzadko kiedy przydzielani są elitarni
żołnierze. Tych korporacja trzyma bliżej
siedziby, na wypadek nagłych problemów 
i nieproszonych gości. Mimo to próba
dostania się do środka nie jest prosta, bo
liczebność i wyposażenie strażników
wystarczająco podnoszą poziom trudności.
Doświadczenia wyniesione z misji
wykonywanych jako SOLDIER w takiej
sytuacji odgrywają kluczową rolę. 

Od czasu pamiętnych wydarzeń w mieście
Midgar, wspólnych akcji z Avalanche i walk
u boku Barreta i Tify, minęło ponad
dwadzieścia lat. Teraz mogę je przeżywać
na nowo, każdej nocy, za sprawą
powracających z nieodgadnionych przyczyn
snów, odkrywając nieznane i niedostrzeżone
wcześniej fakty.

Wszystko zaczęło się, gdy za sprawą Tify,
dobrej znajomej z czasów młodości,
odezwał się do mnie lider grupy Avalanche,
Barret. Szykowali akcję wymierzoną w
korporację Shinra, cios o niespotykanej do
tej pory sile. Planowali za pomocą ładunków
wybuchowych zatrzymać pracę jednego 
z reaktorów napędzających Midgar.
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Postawiłem na szybkość i zwinność, unikając
ataków i wymierzając strażnikom szybkie
cięcia w korpus. Gdy wróg utrzymywał
większy dystans, jak na przykład często robili
grenadierzy, wspierałem się wypracowaną
umiejętnością Focused Thrust, by wybić go z
równowagi. Ewentualnie posyłałem w jego
stronę niewielką kulę ognia. Z reguły tyle
wystarczyło, by pokonać kolejne przeszkody.

Dowodzący Barret wydawał się dziwnie
poddenerwowany, co nie do końca
pasowało do roli lidera, którą pełnił. Nie
mogłem mu za to odmówić charyzmy, bo
nawet zjeżdżając z nami windą na dół
zdecydował się na małą przemowę
motywacyjną. Ależ go irytowałem,
pokazując niespecjalne zainteresowanie
losami planety.

Wkrótce mieliśmy okazję pierwszą stanąć
ramię w ramię na placu boju. Towarzysz
akurat się przydał, bo musieliśmy przebić się
przez garaż Sweeperów, a z nimi zawsze
lepiej walczyć we dwójkę, bo łatwiej je
wtedy zdezorientować. Najważniejsze to nie
stawać idealnie na wprost, gdzie siła ognia
jest największa. We dwóch sprawnie
rozprawiliśmy się z maszyną bojową, która
może była silna, ale niezbyt inteligentna 
i mało ruchliwa.
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Wkrótce znaleźliśmy się w miejscu
docelowym, u podstawy reaktora. Byliśmy
tam tylko ja i Barret, bo reszta grupy
przygotowywała już drogę ewakuacyjną.
Podłożyliśmy ładunek i ustawiliśmy
zapalnik. Barretowi zależało, żebym zrobił to
osobiście, więc z przyjemnością ustawiłem
limit czasowy na dwadzieścia minut.
Przynajmniej udawajmy profesjonalistów.
Moment później niespodziewanie spadł na
nas, dosłownie, Scorpion Sentinel – robot
strażniczy opracowany do ochrony reaktora.

I tutaj, czego wcześniej nie pamiętałem,
schrzaniłem dwukrotnie sprawę, dając się
położyć jego atakom. W ferworze walki
zagapiłem się i nie uleczyłem ran,
zmuszając Barreta do użycia dwóch z trzech
Phoenix Downów. Postawiony pod ścianą
kompan poradził sobie z wyzwaniem, a przy
tym wykazał rozsądkiem, o który bym go nie
podejrzewał. Nie tylko opanował sytuację 
i zadbał o nasze zdrowie, ale też zdołał
mocniej uszkodzić Scorpiona potężnym
atakiem specjalnym. Za moment będąca na
granicy eksplozji maszyna zaczęła szaleć,
niszcząc wszystko wokół siebie. Trzeba było
szybko się ewakuować.



Waląca się z impetem konstrukcja
rozdzieliła mnie i Barreta, ale dobrze się
stało, bo dzięki temu mogłem ocalić Jessie,
przygniecioną kawałkiem żelbetonu.
Podczas taktycznego odwrotu napotkaliśmy
jeszcze kilku strażników, w tym upierdliwych
Shock Trooperów, którzy potrafią mocniej
popieścić prądem, ale i ich rozpracowaliśmy
taktycznie, mądrze współpracując.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie
okazało się, że uszkodzenia są poważniejsze
od zakładanych i cały reaktor eksplodował 
z dużo większą siłą, uszkadzając pobliską
strefę mieszkalną sektora pierwszego. Nie
zapamiętałem tego w ten sposób. Tych
zniszczonych ulic i budynków, tych
trawionych ogniem pojazdów i konstrukcji.
Gdzieś we wspomnieniach zatarły się twarze
przerażonych cywilów, którzy zostali
zmuszeni do ewakuacji lub nie mieli jak
dotrzeć do domów.

Co tam robił Sephirot? Czy rzeczywiście go
wtedy spotkałem? Nie mogłem sobie tego
przypomnieć, ale teraz jego obecność
wydawała się tak rzeczywista, jakby
naprawdę stał zaraz obok mnie. Znowu
zdawał się mną bawić, sugerując, że zna
sekrety, do których nie miałem dostępu.
Gdyby tylko pamięć mnie tak nie zawodziła.
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Zjawa opuściła mnie w odpowiednim
momencie, bo czas odjazdu ostatniego
pociągu zbliżał się nieubłaganie, a strefa
sektora pierwszego zaczynała roić się od
strażników. Być może przemknąłbym za
plecami żołnierzy niezauważenie, gdyby nie
Aerith, którą wtedy spotkałem po raz
pierwszy. Nie była sama. Towarzyszyły jej
przedziwne widma, wirujące wokół duchy
bez twarzy, szybujące nad ziemią w
ciemnych i porwanych szatach. Dziewczyna
wykorzystała moment i zbiegła w stronę
zaułka, pociągając je za sobą. Zostałem sam,
z otrzymanym dopiero co kwiatem i tym
kojącym uśmiechem nieznajomej przed
oczami. Tymczasem wokół zaroiło się od
zaalarmowanych żołnierzy Shinry.

Próba przebicia się do dworca zakończyła
się niepowodzeniem. Doskonale pamiętam
ten moment. Otoczony z obu stron,
zmęczony po serii pojedynków, a zwłaszcza
konfrontacją z tym wyjątkowo dobrze
broniącym się strażnikiem z tarczą,
usłyszałem dźwięk jadącego pociągu.
Ostatnia szansa. Jedyny ratunek.
Rozpędziłem się i zeskoczyłem w stronę
torów, lądując na dachu.

Byłem bezpieczny. Za moment zobaczyłem
znajome twarze. Avalanche zdołało
ewakuować się w komplecie.



Zaawansowany technologicznie i łapczywie
korzystający z wygód świat na górze, ten
Midgar z reklam i folderów, oraz ten
prawdziwy, tętniący życiem i walczący co
dzień o przetrwanie. Jakże to majestatyczny
i zapierający dech w piersiach widok.
Bolesny i dający do myślenia.

Wąskimi ścieżkami dotarłem do centrum,
gdzie stał wspomniany bar. Nazwa była
stosowna – na tle okolicznych ruder
rzeczywiście mógł przypominać iście
anielsko zadbany obiekt. Neonowy szyld
rozświetlał plac przed nim, kusząc do
odwiedzin. Widać było, że ktoś dba o to
miejsce.

Miło było ponownie spotkać Tifę. Minęło tyle
lat, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy ze
sobą w Nibelheim. Nie zamierzała
poprzestawać na załatwieniu mi jednej
fuchy. Koniecznie chciała zatrzymać mnie 
w okolicy na dłużej. Pomogła znaleźć dach
nad głową w pobliskim małym pensjonacie, 
a potem zadbała o przynoszące zysk zajęcia.
Z taką towarzyszką u boku zacząłem, choć
tego nie planowałem, budować swoją
pozycję wśród lokalnej społeczności. 

Nie jest łatwo przestawić się na skalę
problemów zwykłych ludzi, gdy ma się tylko
doświadczenia z zadań wykonywanych jako
Soldier. Tifa była blisko, motywując do
ganiania kotków, wybijania groźnych
szczurów i oczyszczania sporych terenów
opustoszałej fabryki. Gdyby nie ona, nigdy
bym się takich „misji” nie podjął. 

Pociąg zatrzymał się na peronie slumsów
sektora siódmego. Gdy tylko otworzyły się
drzwi, przerażeni podróżni wpadli w ręce
wyczekujących ich powrotu bliskich.
Wybuch reaktora w sektorze pierwszym
wstrząsnął całym miastem i wszystkimi jego
mieszkańcami. Także tymi, którzy każdego
dnia walczą o lepsze jutro w slumsach.
Barret kazał stawić się w Seventh Heaven,
barze prowadzonym przez Tifę, po odbiór
zapłaty. Nim ruszyłem na miejsce
poświęciłem chwilę na spojrzenie w górę. 

Wcześniej zbytnio skupiałem się na tym, co
przede mną, patrząc bez większych emocji
na zaniedbane domostwa, wszechobecny
brud i ubóstwo panujące w slumsach. Teraz
dopiero dostrzegłem przepaść dzielącą oba
te leżące przecież tak blisko siebie światy. 

Świat
slumsów
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Tifa zawsze lubiła sport i była aktywna
fizycznie, a w Midgarze najwyraźniej nie
traciła czasu i zadbała o swój trening.
Szybka, zwinna i zaskakująco silna, walczyła
ciekawym stylem łączącym kopniaki i pięści.
Nie powiem, żebym był zaskoczony. Slumsy
regularnie napadane są przez potwory, a też
nie brakuje tu zbirów, których piękna 
i młoda kobieta potrafi zainteresować. Tifa
miała też przecież całkiem popularny w tej
okolicy bar, który na pewno niejeden raz
odwiedzili nieco mniej kulturalni klienci. 
W takim środowisku trzeba sobie radzić.

Spędzone razem godziny zaczęły
przywracać mi parę wspomnień, które
gdzieś umknęły w tych wszystkich
minionych latach. Przypomniałem sobie
choćby o złożonej przyjaciółce obietnicy, 
a także o tragedii, która ją spotkała.
Dostrzegłem też w końcu, że za fasadą
przyjaznych uśmiechów i dobrych słów, jest
osoba zaniepokojona o losy najbliższych 
i znajomych, z którymi dzieliła życie od
wielu miesięcy. Wspierała Avalanche, ale
obawiała się, że podejmowane działania
sprowadzą na ważne dla niej osoby ból 
i cierpienie. Wojna z Shinrą była w gruncie
rzeczy igraniem z ogniem, więc miała wiele
racji, bojąc się, co przyniesie jutro.
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Barret jednak nie wyglądał na
zainteresowanego dalszą współpracą i po
naradzie wewnętrznej z członkami grupy
oznajmił, że dziękuje za dalsze wsparcie
najemnika. Nie przejąłbym się może tym tak
bardzo, ale trochę martwił mnie fakt, że
brak doświadczenia w boju sprowadzi na
całą tę wesołą bandę śmierć, prędzej niż
później.

Choć wypadłem z szeregów Avalanche,
Jessie postanowiła zwrócić się akurat do
mnie z prośbą o pomoc. Skala eksplozji
reaktora numer jeden nie dawała jej
spokoju, więc chciała zmienić rodzaj
zapalnika i zmodyfikować ładunki przed
kolejnym atakiem. By tego dokonać,
musiała włamać się do magazynu Shinry. To
wymagało skoordynowanej i precyzyjnej
akcji. Były Soldier do takich misji nadawał
się najlepiej, więc specjalnie nie zdziwiło
mnie jej zapytanie. W zamian dostałem
niezwykle cenną materię z Ifritem, bogiem
ognia.

Szybko okazało się, że grupa wypadowa
rozrosła się o Biggsa i Wedge’a, którzy
przejrzeli zamiary bliskiej przyjaciółki. I tak
wyruszyliśmy we czworo na motocyklach do
strefy mieszkalnej dla pracowników Shinry,
gdzie żyli rodzice Jessie.



Już wtedy zaczęły się problemy, bo skany
tożsamości łatwo wykryły nasze położenie 
i ściągnęły nam na karki patrole. Z nimi nie
miałem zbyt wiele zachodu. Trudniej zrobiło
się, gdy do zabawy włączył się ten dziwak
Roche, inny Soldier, który najwyraźniej był
uzależniony od dużych prędkości i krążącej
w żyłach adrenaliny. Z przyklejoną do
pleców Jessie i panikującymi Wedge’em
oraz Biggsem obok musiałem się pilnować,
a to sprawiało, że uliczne starcie z Roche’em
przedłużyło się o kilka minut. W końcu,
sfrustrowany problemami, oddałem stery
pasażerce, a sam przeskoczyłem na jego
wypolerowaną czerwoną maszynę.
Uszkodziłem jej silnik, wyłączając nowego
rywala z dalszego pościgu. Tak w każdym
razie myślałem.

Okazało się, że pierwsza część planu zakłada
wizytę w domu Jessie, podczas której będę
musiał wykorzystać moment nieuwagi jej
matki, by wykraść kartę dostępu należącą
do drugiego z rodziców. To wtedy poznałem
szczegóły dotyczące rodzinnej tragedii –
ojciec Jessie był zaufanym pracownikiem
Shinry, który wielokrotnie poświęcał
prywatny czas na obowiązki. Przypłacił do
utratą przytomności w miejscu, gdzie
promieniowanie jest duże. W efekcie od lat
leżał w śpiączce, nie dając znaku życia. 
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To z kolei odbiło się na Jessie, która musiała
zrezygnować z kariery aktorskiej w Gold
Saucer. Z tego, co mówili Biggs i Wedge,
miała szansę na sukcesy sceniczne.

Mogłem być pewny, że historie większości
mieszkańców slumsów są podobnie przykre.
Shinra nie brała jeńców i nie przejmowała
się słabszymi, stawiając na swój dynamiczny
rozwój. Była bezlitosna. Od zawsze.

Umówiliśmy się, że Jessie da nam sygnał
flarą, a my odwrócimy uwagę strażników,
robiąc małe zamieszanie przy głównym
wejściu. Ona tymczasem po cichu
wykradnie potrzebne sobie przedmioty 
z pobliskiego magazynu. Cóż, plan się
mocno skomplikował, bo siły Shinry okazały
się większe niż przypuszczaliśmy, a na
domiar złego po kilku minutach na miejsce
wpadł jeszcze Roche, wyzywając mnie na
pojedynek. Narobiliśmy dużo hałasu, a ja
mogłem w końcu zobaczyć w akcji Biggsa 
i Wedge’a, którzy jednak coś potrafią. Sam 
z kolei zyskałem szansę na przyzwanie Ifrita,
który zanurzył w ogniu piekielnym parę
maszyn bojowych z logotypem Shinry na
stalowym boku.



Starcie z Roche’em zakończyło się remisem. Mężczyzna był zachwycony wyzwaniem, które
napotkał i zapowiedział już drugą rundę, nim oczyścił mi drogę ucieczki i oddalił się,
zaśmiewając się przy tym wniebogłosy. Dziwak z niego, ale znowu wśród Soldierów takich
nie brakuje.

Po wszystkim po cichu wymknęliśmy się obławie i wróciliśmy do domów. Nie byłoby to
łatwe, bo na miejsce zjechały liczne wojska korporacji, ale z pomocą przyszli nam sojusznicy
z Avalanche. Wychodzi więc na to, że Barret dowodzi tylko małą komórką większej
organizacji. Nie miałem o tym pojęcia.

Pomysłowa Jessie przygotowała jeszcze kilka niespodzianek. Czekał nas lot na
spadochronach w parach oraz krótki spacer po pogrążonych w mroku slumsach. Gdyby nie
to całe tło misji, pomyślałbym, że dziewczyna chciała mnie zabrać na randkę. Jednego
byłem pewien, z pewnością nie należała do tych kobiet, które kryją się ze swoimi uczuciami.
A może była to tylko jej popisowa rola, na którą się naiwnie złapałem?
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Gdy odpędziliśmy pierwszą falę,
pobiegliśmy bocznymi ścieżkami w stronę
baru, starając się uniknąć kolejnych walk.
Wkrótce naszym oczom ukazał się większy
plac przed Seventh Heaven. Na szczycie
schodów Barret i Jessie prowadzili ostrzał
krążących w powietrzu istot, ale wydawało
się, że nie panują nad sytuacją. Nie
zdołaliśmy do nich dotrzeć, bo drogę
zatarasowały nam kolejne zjawy. Nagle
jedna z nich uwięziła Tifę, a w tym czasie
trzy pozostałe skutecznie odwróciły moją
uwagę. Dopiero wtedy zorientowałem się,
że jeden z duchów ma inną aurę wokół
siebie. Przeczuwając, że może być liderem
grupy, zaatakowałem go. To był dobry traf –
po serii ataków, ulotnił się, a za nim ruszyły
pozostałe.

Niestety ostatnie fantomy pchnęły jeszcze
Jessie, która straciła równowagę i runęła ze
schodów, skręcając kostkę. W tym stanie nie
mogła udać się na tak ważną misję. Barret
nie miał wyboru. Polecił Wedge’owi ochronę
koleżanki z Avalanche, a mnie
zaproponował udział w zadaniu. Wraz z Tifą
mieliśmy zastąpić nieobecnych członków
drużyny. Mając w pamięci wcześniejsze
słowa Tify i złożoną w Nibelheim obietnicę,
zgodziłem się. Widziałem w jej oczach ulgę,
więc trochę się nawet ucieszyłem, że tak to
wszystko się ułożyło.

Wieczorem spotkaliśmy się na peronie,
gdzie jeden z ostatnich pociągów miał
ruszyć w trasę ku sektorowi piątemu. Tam
znajdował się nasz cel. 

Nie planowałem nic na kolejny dzień, no
może poza próbą wykręcenia się przed
wieczornym zaproszeniem Jessie do jej
mieszkania. Tymczasem z samego rana
zbudziło mnie łomotanie do drzwi. W głosie
Tify dało się usłyszeć przerażenie, więc
szybko sięgnąłem po miecz i wybiegłem 
z pokoju. Moim oczom ukazały się slumsy
bezradne wobec ataku tajemniczych zjaw.
Tym razem jednak widziałem je nie tylko ja.

Tifa nalegała, żebym pobiegł za nią, bo
Seventh Heaven jest w niebezpieczeństwie,
a Barret i Jessie mogą długo nie wytrzymać
bez wsparcia. Ruszyliśmy ku celowi, ale
momentalnie miejsce zastąpiły nam
tajemnicze duchy. Wyjątkowo odporne na
ataki, zwinne i liczebne, stanowiły poważną
przeszkodę, umiejętnie kradnąc cenny czas.

Atak na
reaktor nr 5
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Pasażerów było niewielu, bo po poprzednim
zamachu sporo osób nadal obawiało się
kolejnych ataków terrorystycznych ze strony
Avalanche. Stanowcza reakcja ludzi z Shinry
i wprowadzone kontrole też zniechęcały do
przemieszczania się.

Szybko zrozumiałem, jak ważna podczas tej
misji będzie obecność Tify. Pełniła rolę głosu
rozsądku i przewidywała potencjalnie
ryzykowne sytuacje, jak wtedy w wagonie,
gdy zauważyła, że Barret jest mocno
poddenerwowany i może wdać się w
niepotrzebną pyskówkę. Miała rację, choć
tym razem został sprowokowany przez
napotkanego wcześniej pracownika Shinry.
W ostatniej chwili zapobiegłem bójce, która
tylko utrudniłaby nam wykonanie zadania.

Na niewiele się to zdało. Jakimś sposobem
korporacja dowiedziała się o naszej
obecności w pociągu i aktywowała
dodatkowe kontrole tożsamości, na które
nie byliśmy przygotowani. Zostaliśmy
wykryci i zaatakowani przez drony bojowe.
Musieliśmy podjąć trudną i ryzykowną
decyzję o wcześniejszym opuszczeniu
transportu. Wyskoczyliśmy w połowie drogi.
Na moment zostaliśmy rozdzieleni od
Barreta, ale nadrobiliśmy dystans i wkrótce
znowu byliśmy w komplecie.
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Wtedy Avalanche zaimponowało mi po raz
pierwszy. Okazało się, że przewidzieli
możliwość komplikacji i przygotowali
alternatywne scenariusze – aż do wariantu E,
w którym się znaleźliśmy. Mogliśmy więc
dalej kontynuować marsz ku reaktorowi,
teraz przebijając się przez długie tunele
metra i dostając na poziom techniczny pod
sektorem szóstym. Prowadziły nas
wskazówki zostawione przez informatorów –
rysunki propagandowego psa Shinry,
którego nos zawsze wskazywał właściwy
kierunek.

Jedyne czego moi nowi towarzysze nie
wzięli pod uwagę to potwory, które
zagnieździły się w rzadko patrolowanych
przez oddziały Shinry lokalizacjach.
Odwalaliśmy więc za korporację brudną
robotę, niszcząc oślizgłe Grashtrike’i i ich
kolonie jaj. Przy okazji zyskaliśmy szanse, by
nieco usprawnić naszą współpracę, a także
wzmocnić materie. Z każdym kolejnym
pojedynkiem coraz lepiej się uzupełnialiśmy.
Szybkość Tify, która dzięki materii Chakra
odnawiała sobie też część punktów zdrowia
z otrzymanych obrażeń, sprawiała, że
potrafiła dopaść i wykończyć każdego.
Barret katował kolejnych przeciwników
ostrzałem z dystansu. Potężna seria
zwieńczona Focused Shotem mało kogo
pozostawiała przy życiu.



Podróż do reaktora zakładała przedostatnie
się po poziomie technicznym pod płytą
sektora szóstego. Wcześniej jednak
musieliśmy tam wejść i pech chciał, że
natknęliśmy się jeszcze na porzuconego na
bocznicy robota Shinry, który stanowił relikt
dawnej wojny z Wutai. Był to prototyp, na
którym stworzono później choćby Scorpiona
z reaktora pierwszego. Mech wyposażony 
w ogromną liczbę narzędzi mordu i mocny
pancerz zatrzymał nas na dobre kilkanaście
minut, ale ani przez moment nie zagroził
powodzeniu misji. Byliśmy po prostu zbyt
konsekwentni i opanowani, by dać się
nabrać na jego pułapki.

Plan szybkiego przebicia się przez poziom
techniczny spalił na panewce, bo okazało
się, że windy, z których mieliśmy skorzystać,
nie mają wystarczających zapasów energii.
Trzeba było podjąć niełatwą decyzję 
o wyłączeniu lamp, które zapewniały światło
mieszkańcom poniższych slumsów.
Zostawiałem to w gestii towarzyszy, którzy
organizowali akcję i lepiej znali potrzeby
osób żyjących w cieniu płyt. Oboje uznali to
za konieczność. Musieliśmy tylko nabiegać
się w tę i z powrotem, odblokowując sobie
ścieżki do poszczególnych lamp i odłączając
od nich zasilanie. W końcu uporaliśmy się 
z tym problemem i wjechaliśmy na górę, do
reaktora numer pięć.
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Szło gładko. Brak strażników dawał do
myślenia, ale uznaliśmy, że to sygnał
słabości Shinry, która ma coraz większe
kłopoty kadrowe. O przyczynach
nieobecności zwyczajowych obrońców
mieliśmy dowiedzieć się już parę chwil
później, gdy tylko podłożyliśmy ładunki
wybuchowe. Nagle okazało się, że jesteśmy
gwiazdami rodem z pierwszych stron gazet
i reportaży wieczornych wiadomości…



Jak się okazało plan Shinry zakładał
zlikwidowanie nas za pomocą najnowszego
wynalazku – zaawansowanego, potężnego
robota wyposażonego w silniki odrzutowe,
rozbudowany moduł sztucznej inteligencji 
i zabójcze bomby o dużym zasięgu.
Problem w tym, że maszyna nie przeszła
jeszcze wszystkich testów, więc sporo rzeczy
mogło w trakcie sprawdzianu w warunkach
bojowych zawieść. Zwłaszcza, gdy jeszcze
ktoś przyłoży do tego dłoń.

Szukając drogi wyjścia z reaktora,
zawitaliśmy przy okazji do kilku
pomieszczeń technicznych, z których
żołnierze Shinry wysyłali ostatnie moduły do
Airbustera. Zdobywając kolejne klucze
dostępu, byliśmy w stanie anulować
transport części tych istotnych elementów.
Barret i Tifa pozostawili mi wybór, których
fragmentów chcę się pozbyć. Postawiłem
na moduł SI. Doświadczenia z boju nauczyły
mnie, że nawet najlepszy oręż nie zdaje się
na nic, jeśli nie umie się go używać.
Przypuszczałem więc, że Airbuster stanie się
wolniejszy i bardziej przewidywalny, gdy
jego komputer pokładowy będzie pracował
na dwadzieścia pięć procent.

Heidegger i prezydent Shinry na miejsce
przedstawienia wybrali pomost łączący kilka
sekcji reaktora. Zmyślnie. Taka lokalizacja
istotnie ograniczała nasze możliwości ruchu,
a jednocześnie nie hamowała specjalnie
mogącego przemieszczać się w powietrzu
Airbustera. 

Nie bez przyczyny reaktor numer pięć był
pozbawiony strażników. Shinra nigdy nie
grała czysto, a teraz postanowiła zrobić
spektakularny pokaz i upiec kilka pieczeni
na jednym ogniu. Nieświadomi niczego
Avalanche stali się pionkiem, który tylko
pozornie decydował o swoich ruchach. To
wielka korporacja od początku do końca
decydowała o posunięciach Barreta i spółki.

Heidegger opowiedział o  planie, informując
nas o trwającej właśnie transmisji, która
uświadomi obywateli Midgaru, kim są źli
terroryści. Poczułem złość, widząc znajomą
twarz na hologramie. Nie ze względu na
przeszłość. Bardziej z troski o losy tej grupy
wariatów, którzy rzucili wyzwanie
molochowi, podążając za swoimi ideałami.
Biedna Tifa znalazła się tutaj przypadkiem, 
a teraz jej życie zawisło na włosku. Nie
mogłem dopuścić, by spotkało ją coś złego.

Pułapka
Shinry
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W oczach Barreta, a zwłaszcza Tify,
dostrzegłem rosnącą wściekłość i ogromną
motywację. Wtedy poczułem, że możemy
zwyciężyć, jeśli tylko damy z siebie wszystko.
Ruszyliśmy do boju. W tle batalii przyglądał
się temu majestatyczny budynek korporacji,
górujący nad całym miastem.

Wysłany w bój Airbuster rzeczywiście
dysponował potężnymi narzędziami mordu,
jak bomby i lasery, ale zgodnie z moimi
przypuszczeniami, używał ich w bardzo
czytelny sposób. Łatwo było uniknąć
kolejnych ataków, a następnie przypuścić
kontratak w dogodnym momencie. Barret
naruszał korpus robota kolejnymi salwami 
z dystansu, a ja z Tifą wymiennie
uderzaliśmy z krótkiego dystansu. Wszystko
szło idealnie do chwili aż maszyna nie
uciekła na kilkadziesiąt metrów, decydując
się prowadzić dalej ostrzał artyleryjski.
Rozbiegliśmy się, trzymając bezpieczny
dystans od siebie. Barret był jedynym, który
mógł w tym momencie atakować bez
większych zmian, ale wspierałem go, na ile
mogłem, czarem Thundary.

Niespodziewanie Airbuster podleciał bliżej,
jakby w końcu sprowokowany i zirytowany
nieskutecznością dotychczasowych działań.
Wykorzystaliśmy to, by z Tifą szybko podbiec
i złapać go w precyzyjnym ataku limitami.
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Tifa uszkodziła pancerz, a ja trzema cięciami
naruszyłem istotne podzespoły. Za moment
pojazd nadleciał nad łącznik i targany
błyskawicami eksplodował, nim zdążyliśmy
się rozbiec. Barret pochwycił Tifę i odciągnął
ją wystarczająco daleko, ja tymczasem
zawisłem nad przepaścią kilkadziesiąt
metrów nad slumsami. Dłoń zacisnęła się na
urwanym pręcie, ale wkrótce poczułem, że
zaczynam się ześlizgiwać. Ostatkiem sił
krzyknąłem do Barreta, by zabrał stąd Tifę 
i uciekał. Za moment runąłem w dół…

Aerith. Parę razy w życiu spotykamy osoby,
które w kilka chwil zmieniają nasz świat.
Doskonale pamiętam pierwszy raz, gdy
zobaczyłem tę drobną kwiaciarkę w różowej
sukience o hipnotyzująco głębokich oczach.
To właśnie one powitały mnie, gdy
odzyskałem przytomność po upadku. Pod
plecami czułem miękką otulinę z kwiatów.
Podniosłem się i usiadłem, a szybki rzut oka
uświadomił mi, że jestem w zniszczonym
kościele. Jak przetrwałem tak długi lot 
i zderzenie z ziemią? Nigdy się tego nie
dowiem, ale mógłbym podejrzewać o udział
nadnaturalne siły.

Aerith wyglądała na uradowaną naszym
niespodziewanym spotkaniem. Jakby wrócił
dawny znajomy, którego nie widziała od lat.
Miła atmosfera nie trwała długo.



Za moment wrota kościoła otworzyły się,
głośno przy tym trzeszcząc, a próg obiektu
przekroczyli dwaj żołnierze Shinry i członek
elitarnych Turksów, Reno. Ten rudowłosy
pyszałek z przerośniętym ego miał misję
zabrania Aerith. I tak oto nagle zostałem
ochroniarzem damy, niczym w jakimś
ckliwym romansie.

Nie mogłem odmówić pomocy i stanąłem
do walki z przekonanym o swoich
umiejętnościach agentem korporacji. Reno
postanowił błyskawicznie udowodnić,
dlaczego czuje się tak pewnie. Uzbrojony w
specjalnie zaprojektowaną dla niego pałkę,
był jednym z najszybszych ludzi, jakich
kiedykolwiek widziałem. Poruszał się
zwinnie, gibko i w sposób trudny do
przewidzenia. Moje otępiałe po upadku
ciało nie nadążało. Przyjmowałem kolejne
razy, tylko utwierdzając tak groźnego
przeciwnika w poczuciu wyższości.

W końcu umysł wojownika wybudził się ze
snu. Zorientowałem się, że biegając za Reno,
jak kot za myszą, narażam się tylko na
śmieszność i bolesne kontry. Przeszedłem
więc na styl Punishera i opanowałem
emocje. Skoncentrowałem się i przyjąłem
kolejny atak na gardę. Tym razem to ja
wyprowadziłem celne uderzenie zwrotne.
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Turks pomyślał, że to tylko przypadek, ale
zaraz udowodniłem mu, że stracił już swoją
przewagę. Po kilku kolejnych ciosach upadł
na kolano, ciężko dysząc. Wiedział już, że
Soldier klasy 1 to dla niego za wysokie progi.

Niespodziewanie w kościele pojawiły się
zjawy, wywołując zamieszanie. Aerith
zawołała mnie i ruszyliśmy na tyły budynku,
szukając drogi ucieczki. Przez moment
sądziłem, że to kiepski pomysł, bo damy się
wystrzelać żołnierzom Shinry jak kaczki, ale
okazało się, że z jakichś względów nie mogli
używać przeciwko nam broni, by nie
ryzykować zranienia dziewczyny. Jeden z
tych rekrutów o tym najwyraźniej zapomniał
i kilka kul świsnęło koło naszych głów. Aerith
straciła równowagę i spadła na dół. Zjawy
jakby rzuciły się jej na ratunek, a ja zyskałem
chwilę, by odciąć żyrandol i otworzyć jej
drogę ucieczki schodami.

Wykorzystując moment, wydostaliśmy się na
strych. O dziwo Reno wtedy już zrezygnował
z pościgu. Wszystko to wydawało się mi
trudne do zrozumienia. Aerith nie pozwalała
zbyt długo zatopić się w myślach. Nie
zapamiętałem jej jako tak bardzo gadatliwej
i skłonnej do żartów. Ciekawska, owszem,
ale i lubiąca wbijać szpilki. Ruszyliśmy
razem do zamieszkałej strefy sektora
piątego, gdzie znajdował się jej dom.



Kilka pojedynków potwierdziło mi wtedy po
raz pierwszy, że Aerith nie jest tak
bezbronna, jak mogłoby się wydawać. Jej
umiejętności magiczne stały na niezłym
poziomie, ale szczególnie przydatne
okazywały się lecznicze modlitwy i zdolność
aktywowania pól podwajających czary.

Wkrótce dotarliśmy do slumsów sektora
piątego. Aerith zaprosiła mnie do domu,
który stał na uboczu i wyglądał, jakby został
tam przyciągnięty z zupełnie innego świata.
Otoczony przepięknym ogrodem
kwiatowym, zupełnie nie pasował do
ponurej, szaroburej rzeczywistości slumsów.
Oaza pokoju i radości pośrodku
zabieganego i zaślepionego świata.
Poczułem się dość nieswojo, a jednocześnie
z dużym trudem ukrywałem zdumienie.

Za moment poznałem Elmyrę, matkę
Aerith, która akurat szykowała obiad. Jakimś
sposobem wplątałem się bardziej w rolę
prywatnego ochroniarza i wylądowałem na
nowo w slumsach, gdzie mogłem
przysłużyć się lokalnej społeczności. Im
dłużej obserwowałem z bliska życie tych
ludzi, tym więcej zauważałem. Pomimo
niełatwej sytuacji, wielu z nich nadal
walczyło o lepsze jutro. Pozbawione
możliwości łatwego startu dzieci nie różniły
się niczym od bogatych rówieśników,
czerpiąc radość z zabawy i dając upust
wyobraźni. Aż dałem się namówić i sam
pobiegałem z mieczem za wielkimi
pudłami, śrubując rekordowy wynik
punktowy w lokalnej gierce.

Wokół nas piętrzyły się ruiny domostw, tony
porzuconego żelastwa i fragmenty
zniszczonych konstrukcji. Zapomniane
resztki postępu i mozolnej drogi ku
świetności Midgaru. Mimo to nie mogłem
nie przystanąć, by spojrzeć na ten
specyficzny widok. Na wykreowany ludzkimi
rękami nieprzyjazny świat i okalający go
wysoki mur. Za nim kryła się zielona kraina,
ogromne przestrzenie. Tam był tętniący
życiem i pełen niebezpieczeństw świat, od
którego ludzie z metropolii zdecydowali się
z różnych względów odciąć. Oboje
patrzyliśmy tak w milczeniu przed siebie. 
W naszych umysłach kłębiły się pewnie
dziesiątki różnych myśli.

Trzeba było ruszać dalej. W okolicach stacji
kolejowej natknęliśmy się na oddziały
Shinry, więc nasz spacer wydłużył się, bo
musieliśmy skorzystać z bocznych dróg. 

Chwile 
z Aerith
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Sielanka nie trwała długo, o ile w ogóle
pracę można nazwać w ten sposób.
Wracając do domu Elmyry natknęliśmy się
na drugiego z członków organizacji Turks,
Rude’a. Teraz on próbował zabrać Aerith do
swoich przełożonych, więc musieliśmy
stanąć do walki. Momentami sam nie
mogłem uwierzyć, jak wytrzymały jest to 
i efektywnie dysponujący swoją siłą
przeciwnik. Choć uzbrojony był w siłę
własnych pięści, długo stawiał mi opór.
Aerith nie mogła nawet za bardzo pomóc,
bo gdy tylko próbowała się aktywniej
włączyć, usypiał ją celnie rzuconym czarem.
W końcu pogodził się ze swoją porażką na
piaszczystym polu i zrezygnował z dalszej
walki, dla własnego dobra.

Zainteresowanie Turksów tylko utwierdziło
mnie w przekonaniu, że Aerith nie jest
zwyczajną dziewczyną. Ten świat skrywał
wiele tajemnic, więc każdego dnia trzeba
było być gotowym na nowe odkrycia. Co
leżało jednak u podstaw jej sekretu, miałem
dowiedzieć się później. W tamtej chwili
moja uwaga była podzielona pomiędzy nią,
a pozostawionych podczas ostatniej misji
towarzyszy. Gdy więc Elmyra poprosiła mnie,
w rozmowie na osobności, bym zostawił
Aerith w spokoju i nie narażał jej na
niebezpieczeństwa, nie protestowałem. 
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Zgodziłem się wymknąć jeszcze tej samej
nocy i wyruszyć do sektora siódmego.

Wydawało się mi, że byłem cichy i dyskretny.
Umiejętnie wyminąłem mogące wywołać
hałas przedmioty i na palcach zszedłem po
schodach na parter. Z uwagą i precyzją
otworzyłem i zamknąłem za sobą drzwi.
Wydawało się, że zupełnie niezauważony
wymknąłem się z domu Elmyry. A mimo to
u wejścia do miasteczka napotkałem
czekającą na mnie Aerith, która z dużym
rozbawieniem zapytała tylko, czy
zamierzałem odejść bez pożegnania.
Szybko wypunktowała mnie, zwracając
uwagę, że nie znam nawet dobrej drogi do
sektora siódmego i w samotnej podróży
pewnie pobłądzę. Choć duma krzyczała, nie
mogłem zaprzeczyć, że istniało wtedy takie
ryzyko.

Aerith opowiedziała mi o Wall Market, które
majaczyło w oddali, rozświetlając mrok nocy
za sprawą dziesiątek neonów, a później
poprowadziła mnie przez skrót – zawaloną
autostradę. Swoistą makabryczną pamiątkę
tragicznego wypadku, w którym przed laty
runęła jedna z płyt. Pod gruzami zniknęły
setki istnień, ale dla Shinry pewnie były to
tylko stracone miliony gil.



Niektórzy pewnie powiedzieliby, że podróż przez ruiny dłużyła się. Owszem, przyznaję, że
przestawianie kontenerów mechanicznymi rękami było czasochłonne, ale w towarzystwie
Aerith czas płynął bardzo przyjemnie. Ani się obejrzałem, a dotarliśmy do zniszczonego
parku i granicy dwóch sektorów.

Znaliśmy się ledwie od paru godzin, byliśmy od siebie tak różni, a jednocześnie ciężko było
się nam rozstać. Aerith okazała mi ogrom zaufania, zapraszając do swojego domu,
oprowadzając po slumsach i zdradzając kilka małych sekretów. Niewiele mogłem jej dać 
w zamian. A teraz nadszedł czas pożegnania.

Żadne z nas nie potrafiło umiejętnie przerwać niezręcznej ciszy. Mogliśmy tylko, trochę
dziecinnie i bardzo niezdarnie, powiedzieć sobie do widzenia. Już miałem wskoczyć do
tunelu prowadzącego pod murem oddzielającym sektory, gdy nagle wielkie wrota zatrzęsły
się i zaczęły z hukiem otwierać. Naszym oczom ukazał się ciągnięty przez chocobo powóz.
Jego pasażerką była…Tifa!
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To przypominało istne szaleństwo i było
doświadczeniem zupełnie innym od
wszystkich, które miałem okazję zebrać 
w czasie swojej wcześniejszej służby.
Zaczęło się w momencie, gdy
dowiedzieliśmy się z Aerith o konkursie na
nową wybrankę serca dona, w którym
najwyraźniej zamierzała wystartować Tifa.
Dla osób z zewnątrz to jedyna okazja, by
znaleźć się tak blisko samozwańczego króla
podziemia, z reguły osłoniętego gęstym
wianuszkiem ochroniarzy.

Próba wycięcia sobie drogi mieczem
odpadała, bo wiązała się ze zbyt dużym
ryzykiem. Wściekły Corneo mógł w odwecie
zemścić się na niewinnych ludziach, a jego
macki sięgały zbyt daleko, żebym mógł 
w pojedynkę zadbać o bezpieczeństwo
każdego. Aerith zaproponowała, że też
weźmie udział w castingu i pomoże Tifie.
Niechętnie się zgodziłem.

W ten sposób poznałem trio z Wall Market,
które stanowi pierwszą selekcję kandydatek.
Chocobo Sam wystawił Tifę, więc na jego
wsparcie nie mogliśmy liczyć. Andrea
Rhodea z HoneyBee Inn nie miał czasu na
spotkania z przypadkowymi nieznajomymi.
Została nam więc tylko prowadząca salon
masażu dłoni Madam M.

Lokal znajdował się nieco na uboczu. Jakby
próbował uciec przed oślepiającymi
światłami neonów i zgiełkiem barowych
rozmów.

Wall Market zwą rozrywkowym centrum
Midgaru, gdzie ludzie różnej profesji, rangi
oraz zamożności oddają się cielesnym
uciechom wszelakiego typu. Miejscem tym
zarządza Don Corneo, który współpracuje 
z Shinrą i spełnia wszystkie zachcianki
korporacji, a w zamian może cieszyć się
względną swobodą. I właśnie z takim
człowiekiem postanowiła teraz spotkać się
w cztery oczy Tifa.

Zawsze wiedziałem, że dla swoich przyjaciół
i bliskich jest gotowa zaryzykować wiele, ale
jej najnowszy plan wykazywał oznaki
szaleństwa. Choć próbowała mnie uspokoić,
że panuje nad sytuacją, czułem duże obawy
o jej los. W gruncie rzeczy to jednak Aerith
pchnęła mnie, bym popędził za dobrą
znajomą i znalazł się w centrum Wall
Market. Nie przypuszczałem, do czego będę
zmuszony w kolejnych godzinach.

W Wall
Market
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Gdy się jednak lepiej zastanowić, ta
lokalizacja dużo lepiej pasowała do
przybytku, w którym klienci mieli się
relaksować. Właścicielka była nietuzinkową
personą. Początkowo zirytowana naszym
zapytaniem i niechętna pomóc, nagle
zaciekawiła się mną i zgodziła przemyśleć
kandydaturę Aerith. Miała jednak kilka
warunków. Najpierw wyciągnęła ze mnie
tysiąc gil na dość bolesny masaż, który
okazał się wyjątkowo korzystnie wpływać na
ścięgna ręki. Później zasugerowała, że
wejdziemy w układ, o ile wygram na turnieju
Dona Corneo i zapewnię jej małą fortunę.
Nie było innego wyjścia, musiałem się
zgodzić.

I tak, wraz z Aerith, która wymogła
zgłoszenie nas w duecie, zapisaliśmy się 
w annałach historii Wall Market. Byliśmy
bojową parą. Pierwszą tego typu w historii
turnieju. Przybysze znikąd, którzy
niespodziewanie gromili kolejnych
faworytów. Jedni stracili na zakładach
przeciwko nam fortunę. Ci skłonni do
szaleństw zyskali z kolei potężny zastrzyk
finansowy. Don wyczuł pieniądz i z ukrycia
zadecydował nawet o dodatkowym meczu.
Wystawił przeciwko nam swój przedziwny
dom prosto z piekieł. 
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Wiele rzeczy już widziałem. Projekty Shinry
powinny mnie przygotować na wszystko, ale
nigdy nie miałem okazji bić się z
budynkiem. Jego sekret poznaliśmy z Aerith
w połowie długiego i wyczerpującego
starcia, gdy okazało się, że to po prostu
zabójcza maszyna, którą ktoś postanowił
umieścić w małym domostwie.

Madame M zarobiła swój milion gil, a ja
nieoczekiwanie zyskałem uwagę innego
członka trio, co miało zapewnić mi
największą przygodę życia od lat.

Gdy Aerith była poddawana metamorfozie,
dostałem szansę wykorzystania swoich
umiejętności do wykonania paru zleceń.
Czas dłużył się niemiłosiernie, gdy robiłem
za chłopca na posyłki dla Chocobo Sama, 
a później biegałem po całym Wall Market za
Johnnym, który wyglądał na najbardziej
nieogarniętego mieszkańca całej metropolii.
Zawsze jednak to lepsze niż bezczynne
czekanie w salonie Madame M.

W końcu ujrzałem efekt prac tajemniczej
masażystki. Ta skromna Aerith, teraz ubrana
w krwistoczerwoną suknię z licznymi
falbanami u dołu, ze swoimi pięknymi,
długimi włosami, które tworzyły cudowne,
hipnotyzujące fale, wywoływała furorę.
Wyglądała po prostu oszałamiająco.



Przyznaję szczerze, że po raz pierwszy od
bardzo dawna zabrakło mi słów. Nie była to
jedyna niespodzianka tego wieczora.
Najwyraźniej Aerith i Madame M praktycznie
wykorzystały spędzany razem czas, by uknuć
nową intrygę i również mnie wprowadzić na
casting.

Tak, sam również nie mogę w to uwierzyć,
ale skończyłem paradując w długiej do
ziemi sukni z rogówką, z gustownym
wisiorem pod szyją, przypiętymi blond
włosami z tyłu i dyskretnym makijażem na
twarzy. A wszystko to moment po tym, jak
odtworzyłem iście szalony układ z Andreą
Rhodeą przed publicznością zgromadzoną
w HoneyBee Inn. Obym nigdy więcej nie
musiał tego powtarzać.

Cel uświęca środki, więc zagryzłem mocno
zęby i wraz z Aerith udałem się na casting
do rezydencji dona. Plan zakładał szybkie
wyciągnięcie Tify i ucieczkę, ale przyjaciółka
stanowczo odmówiła, gdy już się
zobaczyliśmy. Corneo posiadał podobnież
bardzo cenne informacje. Dodatkowo od
dłuższego czasu kręcił się w pobliżu
Avalanche, więc spotkanie z nim było
koniecznością. Casting musiał odbyć się
zgodnie z planem.
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Sam nie wiem, czy powinienem się cieszyć,
czy zacząć może poważniej analizować
temat, ale ostatecznie to ja wylądowałem
wtedy w sypialni dona. Obok obleśnego
grubasa o wybujałym ego i perwersyjnych
skłonnościach. Starałem się jak najdłużej
utrzymać nerwy na wodzy, zastanawiając
się, jak podejść kryminalistę, gdy do środka
wpadły Tifa i Aerith, które uporały się
właśnie z jego strażnikami.

Nowiny okazały się gorsze od tych, które Tifa
zakładała w najczarniejszych scenariuszach.
Shinra miała dość pogrywania z Avalanche 
i planowała raz na zawsze rozwiązać ten
problem. Odpowiednia manipulacja
informacją i drastyczny krok miały
wystarczyć. Korporacja planowała zrzucić
płytę sektora 7 na slumsy, zabijając tysiące
mieszkańców miasta. A potem o wszystko
obwinić buntowników, którzy rzekomo nie
cofną się przed niczym w swojej niczym
nieuzasadnionej walce.

Oszołomieni odpowiedzią dona Corneo,
opuściliśmy gardę i wpadliśmy w jego
pułapkę. Z triumfem na twarzy, pociągnął
wajchę i zrzucił nas do kanałów, gdzie już
czekał jego pupilek – bestia Abzu, która nie
tylko dysponuje potężną siłą, ale potrafi
również kontrolować wodę za pomocą
magicznych mocy.



Musieliśmy w pełni wykorzystać naszą przewagę liczebną, by uporać się z przeciwnikiem.
Trzymając dystans od siebie, mieszaliśmy Abzu w głowie. Uniemożliwialiśmy mu w ten
sposób zlikwidowanie nas za pomocą jednej celnej fali ścieków. Znów nieoceniony stał się
też Ifrit, który w połowie walki dołączył do bitwy, zadając kilka mocniejszych razów
potworowi. W tamtym momencie uświadomiłem sobie, że nawet lata praktyki w jednostce
SOLDIER nie wystarczą, jeśli nie będę regularnie szlifować swoich umiejętności. Na każdym
kroku czekały coraz trudniejsze wyzwania.

Kolejne były właśnie przed nami. Abzu uciekł po otrzymaniu większych obrażeń. Pozostawił
nas samym sobie w cuchnącym i odstręczającym obszarze pod powierzchnią slumsów.
Musieliśmy jak najszybciej znaleźć wyjście z kanałów i wyruszyć do sektora 7, by ostrzec
Barreta i resztę. Ich życie wisiało na włosku.

Niedługo później zyskałem niepowtarzalną okazję, by zacząć mówić, że możesz spędzić
parę dekad w mieście Midgar i nie wiedzieć nic o tym miejscu. Sam stawiałem w metropolii
dopiero pierwsze kroki. Pomimo wielu doświadczeń ze służby, nie przestawałem tutaj być
zaskakiwany.
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Tifa wspomniała o kilku historiach, przy
których zwykłym ludziom włosy jeżą się na
głowie. Nie mieliśmy jednak specjalnie
wyboru. Wobec zagrożenia tragedią,
musieliśmy przeć naprzód.

Duchy szybko nas powitały i potwierdziły, że
istnieją naprawdę. Okazało się, że te
wszystkie przekazywane z ust do ust
opowieści są tylko w części zmyślone. Tam
naprawdę doszło do kilku tragedii, w wyniku
których uwięzione na długie lata zostały
m.in. dusze najbardziej niewinne, bo
dziecięce.

Spotkanie ze zjawami uświadomiło mi dwie
ważne rzeczy. Niezależnie od losów
człowieka i okoliczności jego śmierci, jakaś
cząstka własnego ja zostaje z nim na wieki.
Napotykane przez nas duchy były więc
równie groźne i nieobliczalne, co infantylne 
i skłonne do psot. Zachowywały się, jak
dzieci, którymi przecież przed laty były, nim
nagle straciły życie. Taki sam był też ghul,
który omal nie wykończył nas w centrali. Dla
niego wszystko to było tylko zabawą. Aerith,
co było drugim odkryciem tego dnia,
potrafiła nawiązać z nim kontakt. Jak się
dowiedziała, wszystkie przerażające
mieszkańców slumsów złośliwości, wynikały
wyłącznie z tego, że był znudzony i bardzo
samotny.

Nie dziwiłem się Tifie, która czuła się
wyjątkowo nieswojo. Przeżywała dziwną
mieszaninę emocji, współczując duchom,
ale równocześnie bojąc się ich.

Większość obywateli Midgaru, mieszkańców
slumsów i bogatych dzielnic na płytach, żyje
w nieświadomości tego, co dzieje się poza
zasięgiem ich wzroku. Shinra doskonale
kamufluje swoje aktywności, więc o ich
tajemniczych eksperymentach słyszeli tylko
najbardziej zaufani pracownicy. Inni
niespecjalnie interesowali się źródłami
kolejnych sukcesów technologicznych czy
zasadami funkcjonowania reaktorów Mako.
Dopóki co wieczór paliły się światła i było co
włożyć do garnka, nikt nie zagłębiał się 
w detale. A te potrafiły szokować.

Gdy wraz z Tifą i Aerith wydostaliśmy się 
z kanałów, byliśmy nadal kawał drogi od
sektora siódmego. Najszybsza droga
prowadziła przez obszar otoczonymi
wieloma legendami – cmentarzysko
pociągów, gdzie rzekomo od lat straszy. 

Dawne zjawy 
i młode duchy
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Nie mieliśmy czasu na dłuższe rozważania,
bo z sektora 7 zaczęły dobiegać odgłosy
walki. Nad slumsami zbierały się śmigłowce,
a ciszę nocy przerywały regularnie
powtarzane odgłosy wystrzałów.

Nie było czasu do stracenia. Zamieszkująca
cmentarzysko siła nie zamierzała wypuścić 
z rąk szansy na pojmanie kogoś tak
niezwykłego jak Aerith. Gdy  wydawało się,
że zbliżamy się do wyjścia, nasza
przyjaciółka została porwana przez dziwną
siłę. Ruszyliśmy z Tifą za prowadzącymi nas
odgłosami i wkrótce, na placu pomiędzy
starymi lokomotywami oraz zniszczonymi
wagonami, stanęliśmy naprzeciw Eligora.

Przypominająca Żniwiarza istota zasiadała 
w rydwanie, który z łatwością osiągał duże
prędkości i bez problemu mógł oderwać się
od ziemi. To mocno utrudniało zadanie mi 
i Tifie, bo pomimo refleksu ciężko nam było
utrzymać tempo przeciwnika i zadawać
sensowne obrażenia w powietrzu. W tej
bitwie kluczowa była rola Aerith, która
mogła razić Eligora magicznymi pociskami.
Wziąłem na siebie zadanie leczenia, a jej
pozwoliłem przejąć rolę ofensywną. Pole
walki nauczyło mnie przed laty, że sztywno
przypisane zadania rzadko kiedy się
sprawdzają. Sytuacja zmienia się zbyt
dynamicznie i trzeba umieć się dostosować.
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Wraz z ostatnim skutecznym atakiem zjawa
zaskowyczała, odchodząc w niebyt. Okazało
się, że to jej moc więziła na ziemskim
padole dusze tych wszystkich dzieci. Teraz
mogły udać się na zasłużony spoczynek.

Ktoś mógłby pomyśleć, że to anomalia.
Odosobniony przypadek miejsca, w którym
dziwna moc wykorzystała ludzką tragedię.
W Midgarze śmierć nie jest niecodzienna.
Każdego dnia stykają się z nią różni ludzie.
Dzieci tracą rodziców w wypadkach czy też
rabunkach. Dorośli żegnają wieloletnich
przyjaciół i bliskich, którzy odeszli
przedwcześnie lub z przyczyn naturalnych,
kończąc długą walkę o lepszy los. Śmierć
jest sprawiedliwa, bo nie oszczędza nikogo.
Równie często nawiedza slumsy, co
luksusowe osiedla na płytach. Na dole
towarzyszy jej głód i choroby, na górze
wyczerpanie fizyczne lub psychiczne.

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy,
ale nie wszyscy traktują śmierć z równym
szacunkiem. Dla Shinry umierający
mieszkańcy i ginący pracownicy to tylko
zmieniające się cyferki w arkuszach danych.
Mały koszt postępu i szalonych dążeń do
stworzenia świata, który wymarzyło sobie
paru notabli. Tylko wchodząc do wnętrza
bestii, można się o tym przekonać. Niewielu
później wraca, by opowiedzieć o tym innym.



A teraz kolejny raz z bliska widzę, jak ta
wielka i zamożna korporacja poświęca
tysiące istnień, by zrealizować błahy,
polityczny cel.

Wiele przeżyłem podczas swojej służby jako
SOLDIER. Shinra już wtedy lekceważyła
znaczenie życia ludzkiego, ale nie
pamiętam, czy kiedykolwiek jej ignorancja
osiągnęła taką skalę. Zrzucenie całej płyty na
slumsy sektora 7, by tylko raz na zawsze
uporać się z problemem Avalanche, było
niczym nieuzasadnione. Miałem więc
przynajmniej kilka powodów, by wraz z Tifą 
i Aerith nie dopuścić do tragedii.

Marsz przez cmentarzysko i liczne potyczki 
z duchami opóźniły nas wystarczająco, by
pod podstawę filara dotrzeć, gdy walka
trwała już na dobre. Nad nami świszczały
kule i szalały płomienie. Śmigłowce
rozświetlały mrok snopami światła z lamp,
polując na garstkę bojowników, którzy
stanęli do nierównej walki. Nie było czasu do
stracenia. Ranny Wedge, po upadku z kilku
metrów, wyglądał kiepsko, więc zostawiłem
z nim swoje towarzyszki, a sam pomknąłem
na górę, by wesprzeć Barreta.

Shinra nie żartowała i nie szczędziła
środków, by zrealizować morderczy plan. 
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Na miejsce wysłano wiele drogich maszyn 
i żołnierzy wyposażonych w nowoczesny
ekwipunek. Cywile z karabinami nie mieli
szans, więc przypominało to rzeź. Sam
miałem duży problem z przebijaniem się
przez kolejne piętra. Po drodze minąłem
ciężko rannego Biggsa, który zrobił
wszystko, co w jego mocy, walcząc zaciekle
o ocalenie niewinnych. Wyżej czekali na
mnie znajomi z Turksów, których obecność
ostatecznie potwierdziła przypuszczenia.
Shinra nie zamierzała się wahać i nie
dopuszczała myśli, że plan wysadzenia filara
może zakończyć się niepowodzeniem.

Przygwożdżony ogniem ze śmigłowca,
czekałem na moment do kontrataku, gdy
nagle zauważyłem wbiegającą po schodach
Tifę. Zaryzykowała. Byłem wściekły, ale
jednocześnie ucieszyłem się na jej widok. 
W tamtym momencie potrzebna była każda
pomoc, by przeciwstawić się siłom wroga.
Ostrzeliwani przez Reno, przemykaliśmy
poziom po poziomie, aż dotarliśmy do
gruzowiska, pod którym leżała Jessie.
Krucha istota uwikłana w brutalną walkę,
która biła się dzielniej niż wielu wojaków 
z Shinry. Choć była na straconej pozycji,
nigdy nie ustąpiła o krok. Dlaczego? Dla
ideałów? A może dla przyjaciół? Z zemsty
czy dla marzenia? Prawdopodobnie nigdy
już nie poznam odpowiedzi.



Wkrótce znaleźliśmy się na szczycie filara,
gdzie Barret w pojedynkę bronił dostępu do
mechanizmu. Dotarliśmy na czas, bo
właśnie Turksowie rozpoczęli realizację
ostatniej części planu. Reno nie byłby sobą,
gdy odmówił walki, co dawało nam pewną
szansę.

Choć mieliśmy przewagę liczebną,
musieliśmy bardzo uważać. Reno
umiejętnie wykorzystywał okazje do ataku, a
i mógł liczyć na wsparcie Rude’a ze
śmigłowca. Na szczęście u nas był Barret,
który zrobił użytek ze swojego miniguna, by
sprawnie rozpłatać nękającą nas pociskami
maszynę. Wtedy pojedynek nieco się
wyrównał, bo na placu boju znalazł się
dotychczas pilotujący maszynę agent Shinry.

Obaj doskonale się uzupełniali i asekurowali.
Największym problemem okazał się fakt, że
uniemożliwiali nam rzucanie czarów
leczących. Błyskawicznie doskakiwali do
każdego, kto tylko zaczynał skupiać energię,
by rzucić jedno z zaklęć. Chwilę zajęło nam,
nim wypracowaliśmy model odwracania
uwagi i osłaniania towarzyszy, którzy mieli
zamiar użyć Cury. Wokół panował mrok,
rozświetlany przez wijące się języki ognia
oraz wciąż działające lampy na platformie.
Po długim dniu, wszyscy byliśmy już
zmęczeni, ale nikt nie myślał o odpoczynku.
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Na szali były wszak tysiące ludzkich istnień.

Kilka udanych kontrataków znokautowało
Reno. Parę chwil później osamotniony Rude
musiał uznać naszą wyższość, zasypany
gradem pocisków przez Barreta. Wygraliśmy
bitwę, ale wojna została przegrana. Agenci
wykorzystali resztki sił, by aktywować
kluczowy mechanizm rozłączenia filaru
podtrzymującego płytę. Rozpoczęło się
odliczanie. Sekundy upływały błyskawicznie,
przybliżając nadejście katastrofy.

Ocaleliśmy dzięki sprytowi Barreta, który
zachował spokój i odnalazł zaczep liny
zabezpieczającej. Zdołała nas wynieść poza
obręb sektora, na który właśnie spadały tony
gruzu. Przecinaliśmy powietrze pomiędzy
setkami domów, które właśnie stawały się
trumnami, pieczętującymi los swoich
właścicieli.

Avalanche nie doceniło przeciwnika? Sam
nigdy bym nie przypuszczał, choć poznałem
wiele makabrycznych sekretów Shinry, że
korporacja będzie zdolna do takich czynów.
Stojąc pośrodku gruzowiska, musieliśmy
odnaleźć w sobie na nowo siłę, by
kontynuować tę nierówną walkę.
Najważniejsza jednak była odpowiedź na
jedno pytanie. Czy Aerith zdołała uciec
 z terenu sektora z Marlene…?



Aerith jakimś cudem ocalała i zdołała nawet
wydostać maleńką Marlene, którą zostawiła
pod opieką swojej przyszywanej matki
Elmyry. To właśnie wtedy poznaliśmy
prawdę o kwiaciarce ściganej przez
Turksów. Wiedziała doskonale, że jako
ostatni żyjący potomek Cetry jest
smakowitym kąskiem dla owładniętych
żądzą zdobycia nieograniczonych
możliwości ludzi z Shinry. Mimo to nie bała
się ryzykować i nie zawahała się ani przez
moment, gdy przyszło do postawienia
własnego życia na szali dla Avalanche. Teraz
za to miała odpokutować, trafiając pod
obserwację szalonych naukowców, z Hojo
na czele.

Elmyra długo walczyła ze sobą, ale
ostatecznie musiała pogodzić się z faktem,
że tylko my możemy wyciągnąć jej
ukochaną córkę z wiecznej niewoli
korporacji. Przez chwilę oszukiwała się, że
Shinra sama odda jej dziecko, ale w głębi
serca musiała wiedzieć, że nie ma na to
szans. Takich skarbów nie wypuszczają z rąk
dobrowolnie.

I tak grupa szaleńców, bo inaczej trudno
było nas nazwać, zdecydowała się ruszyć do
głównej siedziby organizacji. Wcześniej
jeszcze poświęciliśmy chwilę, by wspomóc
lokalnych mieszkańców odnaleźć się w tej
nowej sytuacji. Okazało się to o tyle
wartościowsze, że pod gruzami w sektorze 7
natrafiliśmy na dawne tajne laboratorium
Shinry, gdzie przeprowadzano przedziwne
eksperymenty z udziałem ludzi i zwierząt.

Czy możemy w ogóle przeciwstawić się tak
potężnej sile? Shinra przez lata stworzyła
ogromną organizację, która efektywnie
wykorzystuje zasoby i dysponuje armią
oddanych żołnierzy i wierzących w każde
obwieszczenie zwolenników. Możemy być
bohaterscy, stawiając jej czoła, ale musimy
liczyć się z dotkliwymi ciosami. Zgliszcza
sektora siódmego dobitnie nam to
przypominały.

Wielu mieszkańców slumsów zdołało
ewakuować się, ale niemal każdy stracił cały
swój dobytek. Lata ciężkiej pracy zniknęły
pod gruzami. Materialne dobra w takiej
chwili traciły jednak na znaczeniu, bo wokół
nie brakowało osób, które nagle zostały
pozbawione najbliższych. Shinra jednym
ruchem odebrała zwykłym mieszkańcom
Midgaru tak wiele.

Rana Midgaru
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Jeśli ktokolwiek z nas łudził się wcześniej, że
Aerith może być bezpieczna, wtedy stracił
już nadzieję. Czekała ją niechybna śmierć, 
o ile nie zdążymy z misją ratunkową.
Niespodziewanie w zwałach betonu
natrafiliśmy na nieprzytomnego Wedge’a,
który jakimś cudem zdołał uciec śmierci.
Ciężko ranny i nieprzytomny, potrzebował
czasu na regenerację. Barreta zdążyłem
poznać jako człowieka, który dość
oszczędnie pokazuje emocje, ale wtedy
wyraźnie widać było po nim radość i ulgę.
Odzyskał przyjaciela, z którym przeżył tak
wiele w minionych latach.

Nie było czasu na świętowanie. Wróciliśmy
do Wall Market, by odnaleźć drogę za mur
prowadzący do gruzowiska sektora
siódmego. Dotarliśmy do etapu, w którym za
plecami mieliśmy zostawić jedną twarz
Midgaru, a powitać zaraz tę drugą –
rzekomo lepszą i bardziej oficjalną. Ścieżka
ta nie mogła być bardziej symboliczna.

Jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki po
gruzowiskach sektora siódmego
pomogliśmy Lesliemu, do niedawna
oddanemu podwładnemu Dona Corneo,
który postanowił w końcu rozliczyć się ze
swoją przeszłością. 
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Wykorzystał nas do swoich własnych celów,
to prawda, zmuszając do żmudnej
bieganiny po kanałach, ale jak się okazało,
miał ku temu dobry powód. Żadne z naszej
trójki nie mogło mieć mu tego za złe, nawet
wtedy, gdy musieliśmy stawić czoła królowi
tych cuchnących podziemi – wiernemu
pupilkowi dona w postaci Abzu. Choć tym
razem bestia wsparta została dziesiątkami
swoich małych pobratymców, nie znaczyła
nic w starciu ze zmotywowaną drużyną
Avalanche.

W bitewnym chaosie, w którym śmieci, fale
nieczystości i dziesiątki obleśnych potworów
wywoływały trudne do opisania słowami
zamieszanie, to my kontrolowaliśmy
sytuację. Abzu miotał się i wściekał bez
większego efektu. Swoje zadanie wykonał
celująco, pozwalając zbiec Corneo przed
gniewem Lesliego. Sprawiedliwość nie
znalazła tym razem szczęśliwego finału.

Chłopak odwdzięczył się za uratowanie
życia. Uzbroił nas w karabinki do wspinaczki,
z którymi wyruszyliśmy w górę, ku
czekającemu nas przeznaczeniu.

Shinra wysłała na teren tragedii spore siły, by
przeczesywały okolice. Być może dla pokazu
udawanej troski, a być może z obawy, że
któryś z buntowników zdołał przeżyć. 



W tych trudnych warunkach przyszło nam wspinać się po rusztowaniach z betonu i stali.
Wokół roiło się wrogów, a każdy zły krok mógł oznaczać upadek z kilkudziesięciu metrów.
Towarzyszył nam niezwykły widok. Im wyżej się znajdywaliśmy, tym chmury gryzącego dymu
i unoszonego przez wiatr pyłu rozrzedzały się, ustępując miejsca promieniom zachodzącego
słońca. Ciepły malinowy kolor przypominał opatrunek, który świat próbował założyć na tę
otwartą ranę wyrządzoną w strukturze metropolii przez bezlitosnych pracowników Shinry.

Będąc już kilkaset metrów nad ziemią, na skrawku autostrady, która oparła się na
dziesiątkach ton gruzu, spojrzeliśmy w niebo. Przed nami widniały granice miasta, za
którymi czekał wielki, oferujący nowe możliwości świat. Jakże proroczym widokiem okazał
się być ten krajobraz, który na moment ukoił serca całej naszej trójki. Ostatni oddech i chwila
spokoju przed iście samobójczym atakiem na dom bezlitosnego giganta.
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Nasz wielki kompan zaakceptował ten
pomysł, czego szybko zaczął żałować, gdy
przyszło do skakania przez kładkę nad ulicą
prosto na pakę przejeżdżającej kilka
metrów niżej ciężarówki. Nie bez kłopotów,
ale wylądowaliśmy w komplecie na
pojeździe.

I plan cichego przekradnięcia się do
głównego lobby na parterze może by
wypalił, gdyby nie nieuwaga Barreta, który
spadł z pojazdu na bramkach wjazdowych.
Moment dekoncentracji sprawił, że stracił
równowagę, gdy kierowca ciężarówki
docisnął pedał gazu, by ruszyć. Hałas był
wystarczający, by zaalarmować wszystkich
strażników z poziomu -1. Musieliśmy stanąć
do walki, eliminując małe zgrupowania
jednostek ochrony i wyszkolone do walk 
z intruzami psy. Wyszła z tego niezła
rozgrzewka, choć Tifa słusznie zauważyła, że
to dopiero początek, a już musimy mierzyć
się z naprawdę solidnymi siłami wroga.

Korporacji można zarzucić wiele, ale na
pewno nie brak wyczucia stylu. Lobby ich
głównej siedziby onieśmielało  rozmachem 
i od pierwszych chwil budowało misternie
wyszywany wizerunek organizacji.
Promowało zaawansowanie technologiczne
i miało potwierdzać lata doświadczeń oraz
ciężkich prac nad urządzeniami i licznymi
pojazdami, które mają służyć światu.

Prezydent Shinra nie był głupcem. Wiedział
doskonale, że swoją pozycję na szczycie
zawdzięcza w równym stopniu bezlitosnym
posunięciom, co ostrożności. W Midgarze
nikt nie mógł mu specjalnie zagrozić, lecz
mimo to cały budynek siedziby korporacji
był pilnie strzeżony. Na wszelki wypadek,
gdyby Avalanche, czy inna plejada
buntowników, zdecydowała się na
samobójczy atak.

Barretowi niespecjalnie przeszkadzał widok
kilkunastu strażników i paru pojazdów
opancerzonych przed głównym wejściem.
Był gotów wejść tymi frontowymi drzwiami,
wywalając je razem z framugą przy
akompaniamencie wybuchów. Na szczęście
byliśmy z nim ja i Tifa, a więc osoby nieco
bardziej rozsądnie oceniające nasze siły oraz
szanse. Postanowiliśmy dostać się do środka
po cichu, przez garaże podziemne. 

W siedzibie
Shinry
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W nocy wszystkie osiągnięcia inżynierów
Shinry zyskiwały jeszcze na pewnej
tajemniczości i uroku, gdy były rozświetlane
światłami lamp, podkreślającymi ich
kształty. Były wtedy niczym wyłaniające się 
z mroku cuda, które mają ratować ludzkość.
Szkoda, że za tą piękną fasadą kryły się
upiory, o których żaden człowiek nie
chciałby wiedzieć.

Po kilku chwilach zorientowaliśmy się, że
potrzebujemy dostać się do recepcji, by
otworzyć sobie dalszą drogę. Energetyczna
bariera skutecznie broniła dostępu do
interesującego nas komputera. Jedyna
dostępna droga prowadziła od góry, ale to
oznaczałoby ryzykowny spacer kilka metrów
nad ziemią, uwzględniający skoki po
żyrandolach. Takiej misji podołać mogła
tylko najbardziej wysportowana z nas Tifa,
której lekkość i zwinność dawały szansę na
pokonanie kolejnych przeszkód.

Nawet ona miała jednak niemałe kłopoty.
Gdy w pewnym momencie źle wymierzyła
jeden ze skoków, zamarliśmy z Barretem  
w bezruchu, patrząc tylko jak leci kilka
metrów w dół. Szczęśliwie jedynie lekko się
poobijała, lądując na skórzanej pufie dla
gości. Druga próba zakończyła się już
powodzeniem i wkrótce mogliśmy wyruszyć
dalej w górę. 
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Pozostało tylko wybrać odpowiednią drogę –
winda lub schody. Zawsze wolałem
samemu decydować o swoim losie, dlatego
wybrałem opcję forsowaną przez Tifę, a więc
schody. Czekała nas długa i żmudna
przebieżka po klatce aż na 60. piętro. Lepsze
to, niż dobrowolne wejście do niewielkiej
puszki, która stanowi wprost idealną
pułapkę na nieprzyjaciół. Znając możliwości
Shinry, przewidywałem, że mogłoby się to
skończyć wypuszczeniem na nas trującego
gazu czy w ogóle wysadzeniem całej windy.

Nie wziąłem tylko pod uwagę, ile cierpienia
przysporzy mięśniom wbiegnięcie po tych
kilkudziesięciu piętrach na górę. Pomimo
aktywnego trybu życia, już po jednej trzeciej
dystansu znalazłem się u krawędzi
wytrzymałości. Tifa zniknęła dawno z oczu,
prezentując najlepsze tempo. W jej
sporadycznie rzucanych do nas
odpowiedziach również słyszałem zadyszkę.
Miałem ochotę przystanąć, odpocząć
choćby na jedną minutę, ale tuż za mną
podążał Barret. Kląc na cały świat i rzucając
do siebie motywacyjne hasła, wciągał swoje
wielkie ciało metr po metrze na górę. Nie
mogłem okazać się od niego słabszy. Ta
rywalizacja sprawiła, że znaleźliśmy nowe
pokłady energii, by pokonać cały dystans. 



Znaleźliśmy się jakby w zupełnie innym
świecie. Luksusowe, nowoczesne biura.
Wykonane z dbałością o szczegóły makiety 
i projekty robiące użytek z rzeczywistości
rozszerzonej. Całość skąpana w kojących
nutach jazzowych utworów, które
przygrywają w tle. Można by pomyśleć, że
ludzkość stworzyła pokojowy świat, a jej
cywilizacja perfekcyjnie koegzystuje teraz 
z naturą. Trudno było  w tę bajeczkę
uwierzyć, spoglądając z tej wysokości na
rozświetlone sektory Midgaru wokół siedziby
i widząc na horyzoncie pracujące pełną parą
reaktory. Urządzenia odbierające życie
planecie i zaspokajająca krótkowzroczne
potrzeby ledwie garstki istot z tego świata.

Przedarliśmy się przez sekcję muzealną i tę
przybliżającą główne idee przyświecające
przywódcom organizacji. Zbyt dobrze
znaliśmy wroga, by którekolwiek z tych
propagandowych kłamstw mogło zrobić na
nas wrażenie. Jedynie w Barrecie narastała
wściekłość, gdy uświadamiał sobie z jak
doskonale zaprogramowaną machiną
obłudy próbuje się mierzyć.

Wielu w takich chwilach by zwątpiło, ale nie
on. Wiedział dla kogo walczy. Wkrótce też
przekonał się, że nie jest w tym
osamotniony.
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Avalanche mogło być niedoceniane, bo
dysponowało dużo mniejszymi środkami niż
przeciwnik, ale miało swoich ludzi nawet na
wysokich stanowiskach w centrali wroga.
Tym kimś był m.in. sam burmistrz Domino,
zepchnięty przez prezydenta Shinrę i jego
popleczników do hańbiącej roli marionetki 
i archiwisty. Ta pozycja zupełnie mu nie
odpowiadała, a że mimo ograniczeń nadal
mógł wiele, postanowił wykorzystać swoje
stanowisko do wsparcia buntowników.
Wreszcie zrozumiałem, jakim cudem
Avalanche zdołało tak długo skutecznie
wymykać się rozbiciu.

Z drobną pomocą naszego nowego
sojusznika dostaliśmy się dokładnie tam,
gdzie chcieliśmy. Laboratorium szalonego
doktora Hojo było jedynym miejscem, gdzie
mogła być przetrzymywana Aerith. Teraz
pozostało już tylko ją odbić, a później uciec
z budynku, nim sytuacja wymknie się spod
kontroli. 



W rzeczywistości był nikim więcej, jak tylko
szaleńcem, który dawno zatracił zdolność
racjonalnego osądzania kierunku rozwoju
ludzkości.

Nasza niespodziewana wizyta nie przeraziła
Hojo. Wprost przeciwnie, ucieszyła go, bo
nagle zyskał dodatkowy materiał badawczy.
W jego eksperymentach zawsze najbardziej
skomplikowany był etap testów bojowych,
w trakcie których mógłby sprawdzić
zdolności swoich zmutowanych potworów.
Przychodziliśmy mu, o zgrozo, z pomocą,
oferując jakże potrzebne dane dotyczące
makabrycznych wytworów.

Na szczęście była już u naszego boku Aerith,
więc mogliśmy spokojniej wyczekiwać na
dogodny moment do kontrataku. Wspierał
nas też uwolniony Red XIII, inna ofiara
badań naukowca. Potrafiący mówić
czworonóg o wysokim ilorazie inteligencji 
i najwyraźniej dużej wiedzy o otaczającym
nas świecie. Zagadkowa postać, którą na
pewno chcielibyśmy lepiej poznać, jeśli
zyskamy taką szansę. Wyglądało na to, że
kryje się za nim unikalna historia. Na razie
nie było na to czasu. Musieliśmy ulec
żądaniom Hojo i wziąć udział w jego chorej
grze, by zyskać szansę na ucieczkę.

Wszystko wskazywało, że nasza obecność 
w biurze Shinry nadal pozostała tajemnicą,
choć nie mogliśmy wiedzieć, czy Hojo nie
poinformował już czasem strażników.
Byliśmy zdani na jego łaskę, więc czas nie
grał wcale na naszą korzyść. 

Są wśród nas jednostki, które już dawno
wyzbyły się człowieczeństwa. Takie, które
zaślepione dążeniem do obranego celu,
odrzuciły wszelkie zasady i szczelnie
zamknęły dostęp do własnego sumienia.
Hojo był dokładnie kimś takim. Wieloletni
szef projektów badawczych Shinry miał ręce
splamione krwią bardziej niż niejeden
żołnierz walczący od wielu lat na froncie.

Wiedziałem, że to właśnie do tego
psychopaty i rzeźnika trafi Aerith. Nie
dopuszczałem do siebie myśli, że
moglibyśmy nie zdążyć do niej dotrzeć, nim
Hojo zacznie swoje eksperymenty, licząc na
odkrycie tajemnicy Cetry. Był tak zaślepiony
zrozumieniem nieznanego, że nie liczył się
absolutnie z niczym. Wsparcie finansowe 
i wątły kręgosłup moralny zwierzchników
tylko go napędzały i utwierdzały w chorym
przekonaniu, że działa na korzyść cywilizacji. 

Szaleniec Hojo
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Sytuację dodatkowo komplikował Sephirot,
który byłem pewien, że jest w budynku. Od
paru dni pogrywał  sobie ze mną. Pojawiał
się i znikał, odpowiadając półsłówkami na
zadawane pytania i układając szarady. Jakby
chciał coś przekazać, ale jednocześnie
sprawdzał, czy jestem godzien posiąść te
informacje. Wiedziałem, że spotkam go
jeszcze, nim opuścimy siedzibę Shinry.

Tymczasem podzieleni na drużyny
wyeliminowaliśmy wszystkie monstra
naukowca. Gdy dzisiaj wracam pamięcią do
tej przeciągającej się gry w kotka i myszkę 
z szaleńcem, zwracam uwagę na detale,
które wtedy mi umknęły. Jak powstały
potwory, które posłaliśmy na tamten świat?
Czy rozumiały swoje położenie? Miały dusze?
Wspomnienia? Skupieni na konkretnym
celu, nie przykładaliśmy do tego większej
wagi, a to wcale nie musiały być zwyczajne
potwory poddane chorym badaniom. To
mogli być ludzie, których toksyczne
substancje i eksperymenty prowadzone 
z materiami zmieniły nie do poznania.

Wtedy stanowiły tylko następną przeszkodę.
Uporaliśmy się z efektami badań
genetycznych Hojo, ale również jego
szybkim mechanicznym strażnikiem, który
przypominał skrzyżowanie piły z wężem. 
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Wraz z Barretem mocno go osłabiliśmy,
więc ewakuował się do drużyny Tify, która
dokończyła dzieła zniszczenia przy
głównym ogniwie w centrum.

Doktor Hojo zdołał zbiec naszej zemście,
choć w pewnym momencie Red XIII znalazł
się o krok od dopadnięcia go. Był już
kilkadziesiąt centymetrów od karku
mężczyzny, gdy zatrzymała go przedziwna
machina, zdolna uwięzić dowolną istotę 
w bezruchu na określony czas. Przeklęta
technologia znów ratowała potwora. Na
domiar złego w budynku zaczęły pojawiać
się tajemnicze zjawy, które symbolizowały
nadchodzące kłopoty. Tymczasem Sephirot
ujawnił wreszcie swoje zamiary, zabierając
istotę umieszczoną u szczytu ośrodka
badawczego. Dlaczego jej szukał i jak
zamierzał wykorzystać? Enigmatyczny
uśmiech, którym mnie pożegnał, nim
runąłem w dół, nie zwiastował niczego
dobrego. Musieliśmy się pospieszyć.

To nie był najlepszy moment, by stracić
przytomność. Głosy w głowie zrobiły się
jednak zbyt silne, a ten przeciągły dźwięk 
o rosnącym natężeniu pozbawił mnie
zupełnie sił. Słyszałem tylko głos Sephirota
powtarzającego słowo „Jenova”. Świdrujący
umysł i odbierający siły. Jenova.



Obudziłem się w niewielkim pokoju. Okazało się, że przed laty służył on za lokum dla
maleńkiej Aerith i jej prawdziwej matki, którą wówczas poddawano eksperymentom, by
poznać sekrety Cetry. Przypominająca mieszkanie cela śmierci. Przeklęty Hojo. Zasłużył na
zemstę i męczarnie na miarę tych, które przeszły jego ofiary. Nie mogliśmy teraz pozwolić
sobie na poszukiwanie go po całym budynku. Barret nie zamierzał jednak odpuścić
zamachu na prezydenta Shinrę, którego miał bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzielił nas
ledwie krótki korytarz i jedne drzwi. Zgodziliśmy się, że wykorzystamy tę szansę. To był
moment, na który od lat wyczekiwało całe Avalanche. A w każdym razie tak nam się wtedy
wydawało…
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Wisiał kilkaset metrów nad ziemią,
kurczowo trzymając się barierki i błagając
kogokolwiek o pomoc.

Barret stanął przed jedną z najtrudniejszych
decyzji w życiu. Mógł jednym ruchem dłoni
pozbyć się człowieka, który wyrządził mu
tyle krzywd i odpowiadał za śmierć tysięcy
niewinnych osób. Potężny mężczyzna,
którego w pierwszej chwili przypadkowy
człowiek spotkany na ulicy uznałby za
bandytę, nie był jednak bezdusznym
mordercą. Tifa i Aerith wiedziały o tym, ale
spanikowane, że mógłby zatracić się gdzieś
w gniewie, błagalnymi głosami prosiły, by
opanował emocje.

Sekundy później prezydent organizacji,
ubrany w drogi, krwistoczerwony garnitur,  
z impetem wylądował na dachu. Barret nie
zamierzał dawać mu choćby chwili, by dojść
do siebie. Z miejsca wyjawił swoje żądania,
licząc, że postawiony pod ścianą złoczyńca
zgodzi się przyznać przed mieszkańcami
Midgaru do wyrządzonych krzywd. W swojej
naiwności przeliczył się, umożliwiając
Shinrze dotarcie do biurka i sięgnięcie po
ukryty w szufladzie pistolet. Szale nagle się
odwróciły.

Teraz to życie Barreta wisiało na włosku.
Odzyskawszy kontrolę nad sytuacją,
prezydent wyjaśnił członkowi Avalanche, że
moralności i wyrzutów sumienia wyzbył się
już dawno. Byłyby to ostatnie słowa
usłyszane przez mojego kompana, gdyby
znikąd nie pojawił się Sephirot. 
.

Aktorzy odgrywający swoje role w spektaklu
zwanym życiem. Na oczach milionów
realizujący to, co napisało im przeznaczenie.
Tak czułem się ja, a być może też i moi
kompani podczas ostatnich chwil
spędzonych w siedzibie korporacji Shinra.

Było tak bardzo cicho i pusto. Dziwnie łatwo
dostaliśmy się do gabinetu prezydenta
największej organizacji tego świata.
Pomieszczenie onieśmielało nas rozmiarami
i idealnie wpisywało się tak w wybujałe ego
swojego właściciela, jak i realizowaną z
rozmachem politykę Shinry. Mrok za
oknami i przytłumione światło lamp
wprowadzały w serca atmosferę niepokoju 
i suspensu. Nie pasował do tego tylko
przerażony głos samego prezydenta, który
dało się usłyszeć gdzieś w oddali.
Podążyliśmy za nim i znaleźliśmy
poszukiwany przez nas cel. 
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Jego potężny miecz przebił ciało prezydenta
na wysokości klatki piersiowej, błyskawicznie
pozbawiając go życia. Na tym jednak
nieproszony gość nie poprzestał. Sekundy
później zaatakował i śmiertelnie ranił
również Barreta.

Czy to była tylko iluzja? Misterna gra
Sephirota, który od dłuższego czasu bawił
się ze mną w kotka i myszkę? Wtedy jeszcze
nie znałem odpowiedzi na te pytania. Wiem
tylko, że stoczyliśmy z drużyną długi
pojedynek z Jenovą. Zmierzyliśmy się z tą
przedziwną istotą o trudnych do opisania
słowami kształtach, która wyglądała niczym
z innego wymiaru. Obdarzona nieznaną
mocą, potrafiła łatwo przemienić całe
pomieszczenie w nieprzyjazny świat. 

Niebezpieczeństwo mogło nadejść z każdej
strony. Długie i oślizgłe macki smagały
każdego, kto podszedł zbyt blisko.
Znajdująca się w samym centrum istota
rzucała potężne zaklęcia, a podłoga i sufit
stanowiły tylko kolejne miejsca, skąd
wyprowadzane były ataki. To była długa 
i wyczerpująca batalia, w której musieliśmy
wspiąć się na wyżyny umiejętności.
Wielokrotnie zamieraliśmy w bezruchu,
więzieni przez zaklęcia monstrum. Nie
przestawaliśmy jednak atakować. W końcu
bestia zniknęła. 
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Rzuciliśmy się do ciała Barreta, który
niespodziewanie odzyskał przytomność. Po
ranie nie było śladu. Jakby ocaliły go,
przyjmując na siebie cios, tajemnicze zjawy.
To był dopiero początek. Powinniśmy
uciekać, ale nie mogłem pozwolić
Sephirotowi zbiec. Miał odpowiedzi na
wszystkie pytania. Wspólna przeszłość nie
pozostawała bez znaczenia. Podskórnie
czułem, że nasze losy jeszcze niejeden raz
się skrzyżują. Musiałem więc dowiedzieć się,
co zamierza i czego tak naprawdę ode mnie
chce.

Popędziłem za nim na balkon, ale mogłem
tylko obserwować, jak skacze w dół ze
szczytu wieży, z otulonym szatą ciałem na
rękach. Zniknął w ciemnościach. Znów mi
umknął. Sekundy później nad znajdujące się
obok lądowisko nadleciał śmigłowiec.

Nasz helikopter ewakuacyjny zdążył tylko się
zbliżyć, gdy nagle został trafiony i zamienił
się w opadającą bezwiednie kulę ognia.
Plan szybkiego opuszczenia budynku spalił
na panewce. Poleciłem moim towarzyszom
ucieczkę i obiecałem, że za chwilę do nich
dołączę. Musiałem dać im zapas czasu, by
zdołali dotrzeć na parter. A to oznaczało
zajęcie Rufusa Shinry, który właśnie zjawił
się w siedzibie rodzinnej korporacji. 



Ubrany w szykowny biały płaszcz
blondwłosy mężczyzna trzymał pewnie w
jednym ręku strzelbę. U swojego boku miał
genetycznie zmutowanego czworonoga.
Zapowiadało się na jeden z najtrudniejszych
pojedynków, jakie miałem okazję stoczyć.

Rufus nie był typowym synkiem bogatego
biznesmena, który to jadł ze srebrnych
zastaw i większość czasu spędzał na
obijaniu się. O nie. On po swoim ojcu przejął
tę samą chorobliwą ambicję, by być
najlepszym z najlepszych i rzucić cały świat
do swoich stóp. Chciał mieć kontrolę nad
całą planetą, ale jednocześnie też na
każdym zamieszkującym ją istnieniem.
Rozbuchane do granic możliwości ego
ledwo mieściło się w wysportowanym ciele.
To była nie tylko walka, by zyskać trochę
czasu.

Skupiłem ataki na bestii u boku rywala, by
jak najszybciej wyrównać szale potyczki.
Momentami musiałem opuścić gardę, dając
Rufusowi doskonałą okazję na celny atak,
ale otrzymane obrażenia były tego warte.
Czworonóg nie tylko dysponował szybkością
i siłą, ale był też nauczony bardzo groźnych
zaklęć, które mogły zadecydować o wyniku
starcia. Musiałem się go pozbyć. Po kolejnej
celnej kombinacji cięć, Rufus zdecydował
się go odesłać. Została nasza dwójka.
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Nowy prezes Shinry miał jeszcze kilka asów
w rękawie. Był niczym perfekcyjnie
wyszkolony SOLDIER, który dodatkowo
traktuje wytyczne dość swobodnie i lubi
kreatywną wolność. Trzymana w ręku broń
okazała się zabójczo groźna w połączeniu 
z efekciarsko podrzucanymi monetami.
Lotnisko co i rusz zaczęły przecinać potężne
wiązki laserów, które jakimś sposobem
Rufus generował dzięki metalowi
zawartemu w pieniądzach z logiem
korporacji. Na domiar złego, umiejętnie
wykorzystywał też strzelbę jako dopalacz,
dzięki któremu błyskawicznie pokonywał
kilkumetrowe odległości.

Otwarta szarża odpadała. Wymiana ciosów
była zbyt ryzykowna. Musiałem być nad
wyraz cierpliwy. Wyciągnąć wnioski z lekcji
w kościele i tamtejszej konfrontacji z Reno.
Czasami lepiej jest oddać wrogowi
inicjatywę i kontratakować. Wyczekałem
więc na swój moment, skupiając uwagę na
ruchach Rufusa. Zbliżyłem się do niego na
odległość kilku kroków, prowokując go do
ataku z bliska. Złapał haczyk. Jak tylko ruszył
w moją stronę, przyjąłem postawę do kontry
i złapałem atak na ostrze miecza. Tym
ruchem rozpocząłem morderczy taniec,
kilkukrotnie raniąc mężczyznę w bieli.
Zgodnie z jego propozycją, sprawiłem, że tę
noc zapamięta na długo.



Brak obycia na polu walki wyszedł na
wierzch i Rufus popełnił w końcu błąd, dając
się skusić perspektywie ataku. Celnymi
cięciami wytrąciłem mu broń, która zniknęła
w ciemnościach. Nowy właściciel Shirny był
na mojej łasce, jednak tylko przez kilka
sekund. Znikąd zjawił się bowiem
śmigłowiec, zapewniając mu potrzebną
drogę ewakuacji. Na domiar złego pilot
wykorzystał swoją szansę i posłał w moim
kierunku serię z karabinu, niszcząc
metalowe elementy konstrukcji pod
nogami. Usłyszałem brzdęk stali i łamiące
się pod wpływem ciężaru łączenia.

Sekundy później poczułem, jak grawitacja
zaczyna ściągać mnie w dół. Instynktownie
złapałem wystający kawałek drutu
zbrojeniowego. Mocno wygięty nadgarstek
uniemożliwiał pewne złapanie przedmiotu.
Zacząłem osuwać się w nicość. I wtedy
usłyszałem szybkie kroki. Ułamek sekundy
przed tym, jak runąłbym w dół, Tifa ślizgiem
rzuciła się i podała mi dłoń. "Musisz być
lepszy, jeśli masz być bohaterem" – jej słowa
zapamiętam na długo.

Z Barretem, Aerith i Redem XIII spotkaliśmy
się na parterze w chwili, kiedy znaleźli się 
w potrzasku. Z przyjemnością skorzystałem
z szansy, by zmazać pyszałkowaty
uśmieszek z twarzy Heideggera. 
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Powtarzając ruchy Roche’a, bawiłem się
motocyklem, który znalazłem na półpiętrze
wyżej i łatwo rozprawiłem się z wieloma
żołnierzami Shinry. Droga ucieczki stanęła
przed nami otworem.

Wydarzenia, które miały miejsce później
wymykają się logice i wydają niczym
przedziwne połączenie marzenia sennego 
i koszmaru. Siedzibę Shinry otoczyły setki
dobrze znanych nam zjaw, zamykając ją
jakby w potężnym, wirującym kokonie. My
tymczasem pomknęliśmy autostradą ku
granicy metropolii, broniąc się nie tylko
przed żołnierzami korporacji na
motocyklach, ale również jej kolejnym
mechanicznym monstrum. Motor Ball był
wytrzymały, potężny, a jednocześnie bardzo
szybki i mobilny. Przypominał mechaniczne
zwierzę, momentami taranującego każdą
przeszkodę nosorożca, a później zwinną
panterę. Znów musieliśmy wspiąć się na
wyżyny umiejętności i współpracować, by
uporać się z takim przeciwnikiem.

W końcu zadaliśmy mu wystarczające
uszkodzenia, by wewnętrzne systemy
sterownicze zgłupiały. Machina straciła
kontrolę i zniknęła nam z oczu, by parę
sekund później, po upadku z wiaduktu,
eksplodować  kilkanaście metrów poniżej
drogi. Wygraliśmy?



Shinra nie została pokonana. Na krańcu autostrady powitał nas z kolei Sephirot, zapraszając
do przedziwnego uniwersum, w którym poznaliśmy jakby alternatywną rzeczywistość.
Zmierzyliśmy się nie tylko z nim, ale również potężną mocą przeznaczenia. Stawiliśmy czoła
historii, która została już napisana, a w każdym razie tak mogłoby się wydawać z retrospekcji,
które atakowały nas w trakcie tej bitwy na ruinach Midgaru.

W ciągu kilku minut postawiłem stopy w dziesiątkach różnych miejsc. Na fragmencie drogi.
Ścianie budynku. Na trawionej wstrząsami brunatnej ziemi. Na umierającej planecie i gdzieś
w przestrzeni oraz na krawędzi stworzenia.

Czy to była jawa czy tylko sen? Czy rzeczywiście skrzyżowałem miecze z Sephirotem, 
a później odmówiłem mu, gdy zaproponował, byśmy wspólnie stworzyli nowy świat?

Prawdziwe wydaje się tylko tylko to, co tu i teraz. Aerith, Tify, Barreta i Reda XIII, którzy
stąpają u mego boku. Ruszamy w nieznane, mając za cel tylko Sephirota, który zagraża
każdemu stworzeniu i całej planecie. Gdzie zaprowadzi nas ta ścieżka? Jeszcze kilka tygodni
temu powiedziałbym, że znam odpowiedź. Teraz nie mogę być już pewny niczego.

KONIEC?
 
 

Brucevsky z Gralingradu
Gralingrad.pl

 
Znajdź mnie na:

Facebooku
Twitterze
YouTube

BuyCoffee
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https://gralingrad.pl/
https://www.facebook.com/Gralingrad
https://twitter.com/GralingradPL
https://www.youtube.com/user/Brucevsky
https://buycoffee.to/gralingrad
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