Widok 1: Plan B
Góra Przeznaczenia, Szczeliny Zagłady. Po prawej stronie barierka, przy niej dwóch orków montuje znak
„Uwaga: Gorąca lawa”. Wchodzi Sauron z leżakiem i książką. Rozkłada leżak, siada, zakłada okulary
przeciwsłoneczne i zaczyna czytać. Wchodzi Ork Generał.
Ork Generał
(Salutuje) Najwyższy Szefie, Władco Pierścieni Sauronie, melduję, że chłopaki z laboratorium
poskładały Nazgûle na tyle, by mogły zdać meldunek z operacji „Shire Baggins”. (Wyciąga raport i
czyta). „Zatopiono nas pod Rivendell. Stop. Straciliśmy fizyczną formę. Stop. Numery od dwa do
dziewięć zapomniały obu wyuczonych na misję słów. Stop. Wracamy do telepatii. Stop. Wróg
przedostał się do Rivendell. Stop.”
Sauron
Dobrze, bardzo dobrze. Tak jak przewidziałem. W Pierścieniu zaimplementowane są pewne funkcje,
dzięki którym wróg z pewnością będzie chciał go dostarczyć do Gondoru, zniknąć największą balistę,
jaką znajdzie, podjechać pod Czarną Bramę i strzelić mi prosto w oko. A my będziemy na to czekać.
Generale, przyspieszamy projekt „Skrzydlate Bestie”. Ile czasu zajmie doprowadzenie Upiorów do
gotowości bojowej?
Ork Generał
Szacowałbym, że to kwestia dwóch, trzech dni w przypadku Numeru Jeden, reszta dłużej, nowa
maszyneria nie jest całkiem kompatybilna z ich pierścieniami. Do dwóch tygodni będą gotowi.
Sauron
Przekaż w laboratorium, że mają dziesięć dni. Przyspieszyć dozbrajanie bestii, jak tylko Nazgûle staną
na nogach, rozpoczynamy loty próbne. Nim Pierścień trafi do Gondoru, każdy z nich ma być w stanie
przechwycić w locie pocisk z balisty.
Ork Generał
Tak jest. Na kiedy przygotować poligon do testów?
Sauron
Mamy tam teraz mûmakile, tak? Jakie są wyniki próbnych rzutów trollami?
Ork Generał
Melduję, że niezadowalające. Boją się.
Sauron
Trolle czy mûmakile?
Rozlega się krzyk orła. Sauron spogląda w górę, a potem opuszczając nieco okulary w dół nosa,
spogląda ponad nimi na Orka Generała.
Sauron
Generale, czy którykolwiek z twoich żołnierzy jest w stanie dosiąść latającej bestii i zdjąć tego orła?
Ork Generał
Melduję, że nie. Skrzydlate Bestie zjadają moich żołnierzy jak tylko podejdą. Pracujemy nad
oduczeniem ich tego. Chłopaki w laboratorium pracują nad dodatkiem do jedzenia, zmieniającym smak
orków...

Sauron daje mu znak, by zamilkł.
Sauron
Rozumiem. A Nazgûle nie są jeszcze w stanie samodzielnie się poruszać. (Spogląda w górę) Fatalnie.
Z góry spada Pierścień i wpada za barierkę. Rozlega się głośny plusk. Sauron chwyta się za serce i
umiera. Orkowie montujący tablicę spoglądają na Saurona, potem na Orka Generała.
Ork Generał
(Daje znać orkom, by podeszli) To my się odmeldujemy, Najwyższy Szefie, Władco Pierścieni Sauronie.
Wychodzą.
Ork Generał
(Zza sceny) Chopaki, wielki szef zszedł! Niezapowiedziany długi weekend!

