
Johannes Crimes 

- Ja, Johannes Crimes, młody, szaro-włosy i przystojny a już na pewno skromny wampir, za 

chwilkę zostanę najlepszym złodziejaszkiem we wszechświecie. Mam go jak na wyciągnięcie 

ręki. Mieniący się na wszystkie kolory świata kryształ w kształcie ośmiościanu trójkątnego z 

przyczepioną do niego zawieszką. Najdroższy i najbardziej pożądany przedmiot we 

wszechświecie, a dokładniej kryształ Regula. Spyta mnie pani, dlaczego jest on taki cenny? 

Otóż jest wykonany z rdzenia gwiazdy. Osoba, która go stworzyła niestety została 

zamordowana a jej zapiski gdzieś przepadły, przez co jest on jedyny w swoim rodzaju, a to 

oznacza, że bardzo wartościowy… 

- No dobrze, ale może przeszedłbyś do konkretów i odpowiedział w końcu na moje pytanie. Jak 

go ukradłeś? – odpowiedziała mi trochę poirytowana rudowłosa policjantka 

- No dobrze, już dobrze pani Elizabeth? Zgadza się? 

- Nie, nie zgadza się! Nie widzisz imienia na moim mundurze!? Jestem Eleonor, najlepsza 

Policjantka KKP (Kosmicznego Komisariatu Policji) w całej Acrillice – poprawiła mnie z 

dumą w głosie 

- Acrillica tak? To w tej cholernej dziurze się znajduje 

- Jak śmiesz! Acrillica to czterdziesta trzecia pod względem wielkości galaktyka! – wstała z 

krzesła i uderzyła pięścią w stół. Zaśmiałem się – Ty, nowa.  

- Ta-Tak jest pani kapitan? – odpowiedziała widocznie zmieszana i zdziwiona nagłym 

zamieszaniem świeża posterunkowa policji, która najwyraźniej została wyznaczona razem z 

tym drugim frajerem, do pilnowania mnie podczas przesłuchania 

- Przynieś mi kawy z tej kawiarni obok. Potrójne espresso bez cukru i z nutką mleka – 

powiedziała kapitan z wymuszonym spokojem 

- Espresso z mlekiem? Kto pije coś takiego? 

- Ja. Zazwyczaj piję tylko w domu, ale zrobię wyjątek. A teraz gadaj… Od czego to się zaczęło 

- Więc to byłby rok ok 3612 

- Aż tak dawno!? Ty chyba sobie kpisz… To było jakieś 1201 lat temu 

- Wow, zaskakująco szybko liczysz Elizo 

- Eleonor… 



- Mniejsza z tym i nie, nie żartowałem. Wtedy to się wszystko zaczęło, a mianowicie urodziłem 

się JA!  

- Ty… CHODZI MI O TO, W JAKI SPOSÓB UKRADŁEŚ KRYSZTAŁ!! 

- Mogłaś tak od razu Elżbieto – zostawiła to bez komentarza, więc zacząłem opowiadać – Jak 

dobrze wiesz od dobrych paru set lat nie pracuje już w Agencji, lecz mam tam znajomości… 

- ZARAZ! To ty jesteś TYM Johannesem Crimesem? Jednym z najlepszych agentów MDDSS 

(Międzygalaktycznego Departamentu D/S Specjalnych) w historii – dało się zauważyć lekką 

ekscytację w jej głosie 

- No niby tak, ale czy nie chciałaś usłyszeć historii Emilio? – tylko zerknęła na mnie z pogardą 

i odwróciła wzrok prosząc abym kontynuował – Wracając… mam różne znajomości. Takim 

przykładem jest Frii Kraun, czyli smoczyca z plemienia Oma 

- Oma? Czy to nie kowale? Oni wszyscy chyba zginęli w bliżej nieokreślonych 

okolicznościach, prawda? 

- Nie. Zostali zamknięci w między przestrzennym więzieniu przez agencję. Jeśli pozwolisz na 

kontynuację… Zaoferowałem Frii pomoc w ucieczce w zamian za przysługę, po którą się 

kiedyś zwrócę. Nie musisz długo myśleć, aby wiedzieć, że się zgodziła. Jakieś pół roku temu 

przyszedłem odebrać, co moje. Zaproponowałem jej największy skok w dziejach. Z trudem się 

zgodziła, ale nie miała wyboru. Kogoś od broni już miałem. Następnym celem był ktoś, kto 

umie walczyć i zabijać. Postawiłem tu na mojego przyjaciela z dzieciństwa, którego znam całe 

życie i akurat jest złodziejem. Mowa tu o Mahherze. Nazywaliśmy go „Małym”, chociaż był 

bendawgiem i miał ponad dwa i pół metra wysokości. 

- Zaraz? Bendawgiem? – zapytała ze zdziwieniem 

- Tak, to taka rasa, która nie ma włosów, mają kwadratowe szczęki i zazwyczaj ogromne 

mięśnie. Nie posiadają nosów i oddychają otworami usznymi. Niski bendawg ma co najmniej 3 

metry wzrostu 

- Czekaj, czy ty mówisz o tym, którego… 

- ZARAZ, ZARAZ! Enolo! Nie zdradzaj czytelnikom takich szczegółów! 



- Jakim czytelnikom? O czym ty teraz do cholery bredzisz? – ona chyba o nas nie wie, więc 

postaram się o to, żeby nie zdradziła nic ważnego aż do końca historii – Dobra, z resztą nie 

ważne… Kontynuuj proszę 

- Więc Mahher był wyrzutkiem ze względu na jego wzrost. Rada uznała go za niegodnego 

bycia Bendawgiem i wygnała. Większość dzieciństwa spędziliśmy na ulicy więc był często 

zmuszony, aby kraść. Po tym jak do niego zadzwoniłem od razu się zgodził. Brakowało nam 

tylko jednego. Kogoś, kto potrafi różne triki technologiczne i takie tam… Wiesz o co mi 

chodzi, co nie Eugenio? – spojrzała na mnie przeraźliwie – Dobrze, że się rozumiemy. Po 

około dwóch miesiącach poszukiwań znalazłem go. Był to Timothy „Ton” Berg. O dziwo 

człowiek. Przygnębiony okularnik, który wszędzie chodził z tą jakąś latającą MP3 własnego 

projektu, czy coś. Potrafił załatwić każdy elektroniczny sprzęt, którego zapragnąłeś… no 

prawie. Gdy drużynę mieliśmy już gotową wystarczyło obmyślić plan na wykradnięcie Reguli 

z rezydencji chomolika Bena. Chomoliki to takie jakby chochliki, tylko, że mają trzy głowy i 

zamiast kończyn macki. Na świecie zostało ich już tylko dziesięciu. Ben był najbogatszym 

mieszkańcem sto pięćdziesiątej ósmej pod względem wielkości galaktyki, czyli Ekimpe. Po 

kilku tygodniach nadarzyła się do tego idealna okazja, ponieważ Ben urządzał imprezę z okazji 

jego czterysta czterdziestych czwartych urodzin oraz poszukiwał ochroniarza. Najlepiej 

bendawga, ponieważ w nazwie ich rasy znajdowało się jego imię. Tym zajął się Mahher. Gdy 

przyleciał na miejsce Ben oprowadził go po całej rezydencji i potem dla sprawdzenia jego 

wiedzy przepytywał, gdzie znajdowały się poszczególne pomieszczenia i drogie przedmioty. 

Mały nie miał dobrej pamięci ani nie był najbystrzejszy. Na szczęście Ton wszczepił mu 

niezdolny do wykrycia implant, dzięki któremu widzieliśmy i słyszeliśmy wszystko co Mahher, 

i na odwrót, więc znaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale oprócz tego również 

położenie kryształu. O dziwo znajdował się w ukrytym pokoju numer czterysta czterdzieści 

cztery. Sama posiadłość liczyła sobie podobno trzysta siedemdziesiąt dwa pokoje. Okazało się, 

że tak naprawdę ma ich tam około pięciuset. W niektórych były specjalne urządzenia blokujące 

fale, aby sygnał nie mógł się wydostać, jednak byliśmy w stanie usłyszeć co nieco. Ton nie jest 

pierwszym lepszym gościem w okularach, jednak tylko Mały zobaczył wszystko na własne 

oczy. Długo nie trzeba było czekać, aby dostał tę fuchę. Gdy już przyszło co do czego Frii 

ogarnęła nam chusteczki zmieniające się w blastery a Timothy, na podstawie nagrań, które 

zyskaliśmy dzięki Mahherowi sporządził plan budynku i skonstruował na szybko narzędzie 

zdolne wywołać rozładowanie elektryczne w całej placówce. Przyjęcie zaczęło się około 



godziny szesnastej, co oznacza, że na planecie Bena było jeszcze widno. Ciemno robiło się 

dopiero po trzydziestej pierwszej. Godzina trwała tam tyle co piętnaście ziemskich minut. 

- Dlaczego nagle wspominasz o tak mało znaczącej planecie? 

- Po pierwsze pochodzę z niej Elzo, a po drugie dla czytelników – zmieszana Eleonor nakazała 

abym kontynuował opowieść – W pierwszym etapie planu poszliśmy do kawiarni, zwykle 

napić się kawy przed robotą. Mahher musiał oczywiście opuścić nas szybciej. Zjawiliśmy się 

około godziny siedemnastej ich czasu. Nie potrzebowaliśmy zaproszeń, ponieważ Mały 

Mahher stał na bramce i wpuścił nas od razu. Chomolik powitał nas osobiście i życzył dobrej 

zabawy oraz zażądał prezentu. Daliśmy mu starannie zapakowaną paczkę, w której znajdowało 

się wcześniej wymienione urządzenie kumulujące elektryczność, aby doprowadzić następnie do 

rozładowania. Potrzebowało trochę czasu i mogło wyrządzić szkody, więc jako prezent leżący 

w stercie innych był dobrą przykrywką, ponieważ nigdy by się nie dowiedzieli który pakunek 

wybuchł. Ben na głównej Sali nie posiada kamer, dlatego też potrzebny był ktoś kto zajmie się 

ochroną. Wystarczyło poczekać kilka godzin aż nastał wybuch. Wszędzie było ciemno i 

rozpościerały się piski i wrzaski zaskoczonych gości. Wszyscy w czwórkę założyliśmy okulary 

noktowizyjne zaprojektowane wcześniej przez czterookiego i ruszyliśmy w stronę pokoju 

numer czterysta czterdzieści cztery. Gdy już weszliśmy do środka rozległ się kolejny huk a Ton 

gdzieś zniknął. Szybko chwyciłem Kryształ i zaczęliśmy uciekać. Bardzo prosty i bezbłędny 

plan przejęcia Najdroższego przedmiotu we wszechświecie… 

- Skoro taki bezbłędny to, dlaczego tu siedzisz? – zaśmiała się Eleonor 

- Edytko, daj dokończyć 

- Nazywam się Eleonor, idioto! – wrzasnęła poirytowana 

- Ok, zrozumiano. Zatem kontynuując… Podczas gdy uciekaliśmy wrócił prąd. Szybko 

zdjęliśmy okulary i spokojnym krokiem wracaliśmy do Sali balowej. Powiesiłem kryształ na 

szyi i schowałem pod ubraniami. Mahher nas lekko wyprzedził, aby wrócić szybciej i 

powiedzieć Benowi, że nic nie zostało skradzione. Gdy dobiegł do rozwidlenia z sąsiedniego 

korytarza był słyszalny świst, a następnie mój jedyny przyjaciel oberwał z blastera w głowę. 

Padł jak zwykły ziemski owad. Razem z Frii natychmiastowo chwyciliśmy za nasze chusteczki, 

które po potrząśnięci zmieniły się w nasze własne blastery. Wybiegliśmy przed ciało Małego i 

spojrzeliśmy. Naszym oczom ukazał się stojący w korytarzu Ton, a za nim oddziały zbrojne 

MDDSS. Zupełnie bym się tego po nim nie spodziewał. Jak później się dowiedziałem był on 



nowym agentem, który miał podobno mnie zastąpić, a gdy dowiedzieli się, że planuje zamach 

szybko mi go podsunęli. Znałem ich wszystkie słabe punkty więc niedługo potem rozpoczęła 

się strzelanina. Zdejmowałem ochroniarzy jednego za drugim. Kiedy nasze blastery się 

przegrzały Frii zaczęła ziać ogniem. Tonowi oczywiście nić się nie stało. Był chroniony przez 

jakieś dziwne pole siłowe, które wytworzyła ta MP3 co za nim ciągle lata. Miałem przy sobie 

granat. Rzuciłem nim w kierunku ściany i nakazałem Frii, aby odleciała. Zrobiła to. Następnie 

zostałem złapany przez MDDSS i przytargany na ta nędzną komendę… 

- Hmm… A więc w taki sposób ten kryształ się tu znalazł. Chcesz może zobaczyć go po raz 

ostatni zanim zgnijesz w więzieniu? 

- Oczywiście – Eleonor nakazała strażnikowi podać walizkę, w której znajdował się kryształ 

Regula i ją otworzyć. Nagle do pomieszczenia weszła strażniczka wcześniej wysłana po kawę. 

Postawiła ją ostrożnie na ławie. Kapitan wzięła spory łyk po czym zaczęła kaszleć i upadła 

nieprzytomna na ziemię. Wstałem i bez problemu obezwładniłem pozostałą dwójkę zanim 

zdążyli zareagować. Z kajdanek oczywiście uwolniłem się wcześniej, ponieważ sprawdziłem 

ich numer seryjny i wiedziałem w jaki sposób je dezaktywować. Wziąłem kryształ oraz broń 

pani kapitan i wyszedłem z posterunku rozwalając przy tym paru funkcjonariuszy i ukradłem 

radiowóz, aby uciec. Zastanawiacie się jak to się stało? Wspomniałem przecież, że poszliśmy 

na kawę. Oczywiście od początku wiedziałem, że Timothy jest agentem i prędzej czy później 

nas zdradzi, a następnie wyśle zapewne gdzieś do jakiejś galaktyki na odludziu. Skąd 

wiedziałem, że akurat tutaj? Czyste szczęście. Za niewielką opłatą, gdy byliśmy na kawie, 

poprosiłem tutejszego baristę, aby dodał proszku, który mu dałem do potrójnego espresso z 

nutką mleka. Oczywiście przyjął taką propozycję z myślą, że nikt takiego nie zamówi, a on na 

tym zarobi. Skąd wiedziałem, że Eleonor będzie mnie przesłuchiwać? Bo jest „najlepsza”. 

Skąd wiedziałem, że będzie chciała kawę? Nie wiedziałem, ale starałem się ją wkurzyć z 

myślą, że w końcu o nią poprosi. Miałem rację. Mój plan był idealny i bez żadnych wad. I w 

ten oto sposób ja, Johannes Crimes, stałem się najbardziej poszukiwaną osobą we 

wszechświecie. 


