
 

 

Corporal Tuck Vucker  no. 12 – 

CODENAME „ICE” 

3:16th Expeditionary Force 

Company Delta 

3rd Platoon 

Gun Section 

 

FA – 8 

NFA – 2 

Reputation: zimny, oderwany od uczuć 

Strengths: 

1. Największy z braci 

2. Zimny jak stal 

3. Ostatni bastion 

4. Uniwersalny żołnierz 

5. Jeśli ma silnik to poleci 

Weaknesses: 

1. Pozbawiony człowieczeństwa 

2. Nienawiść do Obcych 

3. Bez domu, bez rodziny 

4. Kiedy spoglądasz w pustkę, ona patrzy na ciebie 

5. Czym  jest Ziemia? 

 

 



 

 

 

 

Do: Sztabu Głównego Sił Zbrojnych Terry 

Od: Projekt „Ławica gwiazd”, prof. Stanley Roberts 

 Rozruch fabryki zakończony sukcesem, pierwsza, pilotażowa seria 

wyszła z kadzi. Trzysta sztuk modelu „Karl Carley” jest gotowych do 

modelowania i programowania posthipnotycznego. Testy wykazały 

bezawaryjność oraz absolutną lojalność i posłuszeństwo. Zgodnie z 

zaleceniami sztabu, po przeszkoleniu na każdy pododdział Sił 

Ekspedycyjnych będzie przypadać jedna sztuka modelu „Karl Carley”. Wedle 

ostrożnych rachunków za rok, po testach bojowych „Karla”, przystąpimy do 

produkcji innych modeli.  

 

 Jestem klonem, operatorem broni ciężkiej Sił 

Ekspedycyjnych Terry. Jestem ucieleśnieniem wojny, narzędziem 

Sztabu Terry – skutecznym i bezlitosnym. Lata eksperymentów i 

doświadczeń uczyniło moją linię – „Tuck Vucker” klasycznym 

modelem bojowego klona wyspecjalizowanego w obsłudze 

podstawowej broni wsparcia pododdziału Sił Ekspedycyjnych 

Terry – Emitera  Plazmowego „Hellsun” lub Działka Rotacyjnego 

„Mommsen zk23”, protoplasty dwudziestowiecznych gatlingów i 

minigunów. O tych dwu maszynkach mógłbym mówić godzinami. W 

moich dłoniach mają duszę. „Hellsun”, 

kilkudziesięciokilogramowy promiennik plazmy zdolny usmażyć 

dziesiątki wrogów za jednym naciśnięciem elektronicznego 

spustu. Możesz nim zaprogramować temperaturę i rozmiar kuli 

plazmy. Możesz niemal wszystko. Szaraki zostaną spopielone 



 

 

przy lada zetknięciu z 

miniaturowym słońcem 

lub tylko skonają w 

cierpieniu, widząc jak 

z ich ciał wytapia się 

wielkimi, połyskliwymi 

kroplami tłuszcz. 

Bateria fuzyjna 

zapewnia amunicji na 

20-100 strzałów, w 

zależności od siły i 

temperatury emisji. Oficjalnie mówię dowódcy, że oszczędzam 

energię w baterii, ale tak naprawdę nie lubię, gdy wróg 

wyparowuje w ułamku sekundy. To sprawia, że wojna staje się 

abstrakcyjna. Brakuje krwi, brakuje trupów. Emiter ma jednak 

pewną wadę, na niektórych planetach jest groźny dla 

użytkownika. Można by ów proces fizyczny wytłumaczyć na 

kilkudziesięciu stronach rozprawy naukowej, opatrując setkami 

wzorów i obliczeń. Ale po co? W skrócie mogę powiedzieć, że 

przy atmosferze kwasowej  „Hellsun” potrafiło prostu się 

stopić, a na planetach tlenowych prowadzi do samoistnego 

zapalenia się tlenu. 

Ale wtedy mam 

„Mommsena”.  

Zwykłe 

pięciolufowe działko 

rotacyjne kaliber 

0,66, zasilane 

amunicją z bębna lub, 

w wersji stacjonarnej, prosto taśmą ze skrzynki amunicyjnej. 

Brak klasycznego oprzyrządowania optycznego nadrabia komputer 

pokładowy operujący elektronicznym systemem namierzania 

sprzężonym z układami informatycznymi skafandra bojowego. Tu 

jest wszystko, wskazywanie celów na HUDzie, automatycznie 



 

 

uwzględnione poprawki do celowania, monitoring stanu broni 

(temperatura, awaryjność, amunicja etc.), zrzut z kamery 

holograficznej z broni na HUD. „Mommsen” nie robi tylko pały, 

ale nie płaczę z tego powodu. Specjaliści z laboratoriów 

sztabowych tak pogrzebali w układzie nerwowym naszej serii, że 

libido niemal zupełnie zanikło, na rzecz ukierunkowanej 

nienawiści. 

Nienawidzę Obcych. Niczego mi nie zrobili. Nie zgwałcili 

nieistniejącej siostry, nie zabili matki (bo i kadź do 

klonowania trudno zabić). Nie zaatakowali mojej ojczyzny, 

której też zresztą nie mam, bo na Terrze nie byłem i nie będę. 

Klonów nie obejmuje Akt Weterana. Walczymy póki się nie 

„zużyjemy”, jak to stwierdza okólnik w sprawie wykorzystania 

personelu klonowanego. A mimo to nienawidzę Obcych, tak tylko, 

jak może nienawidzić istota z zaprogramowaną posthipnotycznie 

nienawiścią. Irracjonalnie i bezwarunkowo. Nic więc dziwnego, 

że jesteśmy tylko personelem bojowym, raczej nie skierują mnie 

na obce planety do ochrony ambasad. No chyba, by wywołać 

skandal dyplomatyczny i dać władzom Terry pretekst do 

wymazania kolejnej inteligentnej rasy. Ale najczęściej wchodzę 

w skład oddziału abordażowego 3:16th Expeditionary Force na 

pokładzie krążownika międzyukładowego I klasy „Nemesis”. 

Oficjalne rozkazy stwierdzają, że zadaniem „Nemesis” jest 

„poszerzanie terrańskiej strefy wpływów”, a ja mam wrażenie, 

że latamy od układu do układu i w jakimś nieokreślonym, 

wariackim porządku rozpirzamy kolejne planety. Nie, nie 

przemawia przeze mnie zmęczenie czy niechęć do swej roboty. W 

zasadzie to wszystko mnie śmieszy. Jestem wojownikiem 

idealnym, bez innych pasji, zainteresowań, celów w życiu. 

Zawsze wykonuję rozkazy, zawsze osłaniam odwroty. Bo przecież 

rodzinie klona nie wypłaca się odszkodowania, a oficjalnych 

meldunkach z frontu nawet nie wlicza się do ofiar 

śmiertelnych. Dlatego, kiedy usłyszysz, że na jakiejś odległej 

planecie zginęło kilkudziesięciu żołnierzy terrańskich to 



 

 

przemnóż liczbę przez trzy (bo TV kłamie, jak zawsze), a potem 

dodaj drugą taką liczbę zabitych klonów. 

W wolnych chwilach leżę na koi lub stoję przy bulaju i 

obserwuję kosmos. Godzinami wpatruję się w gwiazdy. Wtedy mi 

się wydaje, że mam wolną wolę, ale tu też się mylę. To pewnie 

tylko zaprogramowana przez naukowców metoda na spędzanie 

czasu, bym problemów nie sprawiał, nie pętał się pod nogami na 

pokładzie krążownika, gdzie jestem mniej przydatny od starego 

robota sprzątającego. Nie znam się na niczym innym, poza 

walką. Nie umiem nawet obsługiwać innej broni. Karabin 

pulsacyjny jest w moich dłoniach wysokotechnologicznym 

śmieciem. Nawet na maczugę się nie nadaje, bo za lekki. 

Owszem, wiem, jak używać granatów czy noża z polykarbonu, to 

też przydatne umiejętności. I nic więcej. 

No dobra, kłamię. Umiem latać. Nie wiem dlaczego. Nie 

uczyłem się obsługi promów kosmicznych, czy samolotów 

bojowych. Po prostu umiem. Może pomylono się przy moim 

programowaniu, a może celowo dano mi tę umiejętność? Nieważne. 

Umiem latać promami zrzutowymi, barkami desantowymi, a nawet 

pojazdami bezpośredniego wsparcia desantu i wedle niektórych 

robię to dobrze. Kwituję takie uwagi milczeniem. Klony 

wszystko co robią, robią dobrze. Nie, to nie przechwałki, lecz 

rzeczywistość biologicznych komputerów. 

Myśląc o mojej przeszłości, gdy z kilku komórek w 

proteinowym sosie wyrastałem w dojrzałą istotę ludzką, 

zastanawia mnie jeszcze jedno. Jestem większy niż pozostali 

moi bracia. Wyższy, masywniejszy. Ponad dwa metry wzrostu, 200 

kilo wagi. Prawdziwe, hodowlane monstrum, na którego widok 

potrafi się wzdrygnąć nawet oficer krążownika. Ale nic 

dziwnego, on uśmierca miliony naciśnięciem guzika. Ja widzę, 

jak życie wypływa z setek moich ofiar. I lubię to. 

 


