
Tirrit – 8128 

-- Odczyty techniczne w normie, załoga wybudza się ze stazy. To były pierwsze słowa jakie 

usłyszałem, kiedy „Tuńczyk” wszedł do kwadratu X2-Y344. Kapitanie, Tirrit znów nadaje – teraz wiem, 

że po tym zdaniu powinien był zawrócić statek i nie zatrzymywać aż do stacji Sithis. Ale jestem tutaj. 

Leżę na metalowym pustkowiu, elektryczne łuki tańczą na moim kombinezonie i słyszę tylko 

statyczny szum radia przerywany uderzeniami piorunów. Kątem okaz znów widzę te maszyny. 

Niezliczone pary nóg przemieszczają się gdzieś na granicy mojej widoczności. Chyba dopadną mnie 

przed zmianą fazy. Jeszcze tylko 4 godziny do ciszy….. 4 godziny i znajdę załogę…. 4 godziny i….  -- 

:LOG nr. 2359, z komunikatora znalezionego przez grupę badawczą na Tirrit – 8128 po zaginięciu 

transportowca „Tuńczyk” 

Tirrit – 8128 to planeta, którą ludzie odkryli stosunków niedawno. Stało się to całkowitym 

przypadkiem. Jedna z baz wojskowych w sąsiednim klasterze testowała najnowszy ultra-czuły radar 

wojskowy, gdy złapała niewyraźny przekaz. Było to kilka rzędów wydawałoby się losowych liczb, z 

rzadka przeplatanych bezsensownymi zlepkami liter. Żaden komputer nie mógł odkodować tej 

wiadomości, ale niektórzy eksperci wskazywali, że każda grupa cyfr była liczbą pierwszą. Co więcej, 

wszystkie litery układały się w palindromy. Wojskowi od razu zaczęli się głowić nad nową zagadką, ale 

namierzenie źródła wydawało się niemożliwe. Dopiero gdy 2 lata później w kwadracie X2-Y344 

zaginął bez śladu transportowiec, a następnie z użyciem jego sygnatury zostało nadane kilka 

komunikatów szeroko strumieniowych z samymi liczbami, wiedzieliśmy gdzie szukać. Zaraz po 

przybyciu na miejsce statki badawcze zanotowały gwałtowne zmiany pola elektromagnetycznego i 

skoki energii w pewnym rejonie. Tamte odczyty traktuje się jako chwilę T = 0. Po dokładniejszym 

przyjrzeniu się zobaczyliśmy zaciągniętą granatowymi chmurami planetę. Miała idealnie sferyczną 

powierzchnię a spod szalejącej na niej burzy błyskała metalowa pokrywa. Pierwsza grupa robotów 

eksplorujących została zrzucona w T = +4h. Połowa z nich nie dotarła na powierzchnię, ginąc w 

orbitalnej nawałnicy. Druga część okazała się niewiele bardziej przydatna. Maszyny, którym udało się 

wylądować nie odbierały żadnych poleceń, a ich czujniki wariowały, podając odczyty wypadające 

poza skalę. Naukowcy stwierdzili, że winnym jest potężne, zmienne pole magnetyczne planety i 

postanowili, że na miejsce zejdzie grupa badawcza złożona z ludzi ze sprzętem przystosowanym do 

pracy w okolicy pulsarów. Taki ekwipunek jest odporny na ekstremalne warunki. Grupa Bx1 (10 

badaczy, 5 żołnierzy) wyruszyła w T = +10h. Pierwszy człowiek postawił stopę na Tirrit w chwili T = 

+10,5h.  Po wylądowaniu natychmiast rozpoczęto badania. Dziwnym zbiegiem okoliczność, burza 

ustała a niebo stało się chwilowo czyste. Oto pierwsze zdjęcia planety wykonane przez Bx1: 

       

 



 W chwili T= +13h dotarły do nas kolejne informacje. Grupie Bx1 udało się stwierdzić, że na 

powierzchni planety panuje cykliczny sztorm. Gęste chmury trą o siebie zbierając ładunek 

elektryczny, który jest potem wyłapywany przez struktury ukazane na zdjęciach. Kiedy taka wieże 

zostanie uderzona piorunem to jej poziome, spiczaste zakończenia wywołują wiatr elektronowy, 

który może osiągać naddźwiękowe prędkości. Według raportu Bx1 takich „wiatraków” było na 

powierzchni tysiące. Niedługo potem dowiedzieliśmy się czym była zmiana fazy, o której pisał kapitan 

„Tuńczyka”. W chwili T = +18h cisza ustała a niebo momentalnie zaciągnęło się czernią. Wiatr zaczął 

wiać w przeciwną stronę a członkowie Bx1 zniknęli z radarów. Nie udało się odzyskać z nimi kontaktu. 

Po tym tragicznym wydarzeniu obserwowaliśmy z orbity jak dokładnie co 28 godzin wiatr 

elektronowy na Tirrit chwilowo ustawał, by chwile później zmienić swój zwrot i uderzyć ze zdwojoną 

mocą. Nikt nie chciał zejść na powierzchnię by dalej badać tę anomalię. Ale nie było wyboru. Ta 

planeta pochłonęła życie załogi całego transportowca, a 15 osób z grupy badawczej nadal było gdzieś 

tam na powierzchni. Teraz nie było odwrotu. 6 dni po odkryciu planety na powierzchnię zeszła druga 

grupa badawcza Bx2. Członkowie tej ekspedycji zostali wyposażeni we wzmacniane egzoszkielety, 

które miały zapobiec destruktywnemu działaniu burzy. Wszyscy na orbicie wstrzymywali oddech, gdy 

Bx2 wchodziła w oko cyklonu. Podczas burzy, zgodnie z załączonym LOG-iem nr. 2359, na pancerzach 

badaczy pojawiały się mikro wyładowania elektryczne. Takie łuki skakały pomiędzy częściami 

kombinezonów, wywoływane przez wiatr elektronowy. Okazało się też, że to właśnie wtedy planeta 

ożywa. W okropnej wichurze członkowie Bx2 zaczęli dostrzegać szkieletowate kształty. Czy były to 

maszyny opisane w LOG-u? Te tutaj przypominały metalowe stonogi, ale o wiele krótsze i wyższe. 

Jeden z członków ekspedycji dostrzegł, że poruszały się w kierunku równoległym do płaszczyzn ich 

wielu par nóg. Na wydłużonych korpusach maszyn rozciągały się jakby wirniki, napędzane przez 

szalejący huragan. Badacze raportowali, że tworów pojawiało się coraz więcej. Kiedy Bx2 wkroczyła w 

najbardziej rozwścieczoną część burzy komunikacja stała się utrudniona. Członkowie grupy 

raportowali, że nie widzą dalej niż 1 metr przed sobą a ich egzoszkielety ledwo stawiają czoła 

nawałnicy. Część z nich panikowała i krzyczała, że słyszą miarowe dźwięki mnóstwa kroków wokół 

nich. Przez komunikator usłyszeliśmy strzał fazera i połączenie zostało przerwane. Sylwetki 

wszystkich badaczy momentalnie zniknęły z radarów. Komunikację audio odzyskaliśmy dopiero po 

godzinie. Zamarliśmy, kiedy dotarł do nas jedynie świst wiatru oraz spokojny, jednostajny dźwięk 

setek oddalających się stalowych nóg.  Po tym zdarzeniu postanowiliśmy uciec z orbity planety i nie 

wspominać o tym, że transportowiec i 2 drużyny badaczy zniknęły na Tirrit bez śladu. Teraz prawie 

nikt już nie zapuszcza się do kwadratu X2-Y344. Nieliczni śmiałkowie zostają pochłonięci przez 

elektronową burzę, tajemnicze maszyny lub coś jeszcze gorszego. A ja z moja załogą nadal słyszmy 

upiorne kroki setek par stalowych odnóży, kiedy zamykamy oczy do snu. 

 

 

 

 

 


