
poniedziałek, 01 maja 2000,  

godz. 12.06 
Miałem cichą nadzieję, że nikt więcej nie będzie ze mnie robił szpiega. Bo choć 

służyliśmy szlachetnym celom, wciąż jednak nie mogłem się pozbyć wrażenia 

uczestniczenia w czymś ciemnym, brudnym i niemoralnym.  

A jednak wezwano mnie znów.  

Nie przyszedłem pierwszy, ale i nie ostatni. Zaraz po tym, kiedy dostrzegłem 

barczystego Janusza, jasnowłosą Patrycję i wysoką, wesołą Ewelinę, do sali wpadł 

Mirek. Wpadł – to dobrze powiedziane. O ile bowiem inni chodzili, kroczyli, 

spieszyli, on zawsze dziko pędził, na swoim wyczynowym rowerze prześcigując 

tramwaje i autobusy, którymi poruszali się zwykli ludzie.  

Na szczęście nie rozpoczął swoich opowieści i żartów – gdzie jak gdzie, ale tu, 

w tej spokojnej sali pełnej wyczekiwania, w dwie godziny po pogrzebie Mistrza, 

byłoby to zachowanie cokolwiek nie na miejscu.  

Czekaliśmy.  

Było mi trochę za ciepło w garniturze, ale przecież zaproszono mnie na poważną 

rozmowę, nie mogłem się rozebrać, pozostając w samej koszuli. To prawda, że inni 

nie przejmowali się ubiorem, przyszli w dżinsach i swetrach, Patrycja miała na 

nogach swoje nieśmiertelne górskie buty, a Ewelina adidasy. Ich sprawa.  

Jedyną osobą, po której mogłem się spodziewać stroju odpowiedniego do 

sytuacji, była Katarzyna. A dotychczasowe postępy w treningach wskazywały na 

to, że właśnie ją ujrzę za chwilę w drzwiach. Spokojna, opanowana, zawsze pełna 

wdzięku, zaskoczyła mnie kiedyś, twierdząc, że nie pochodzi z rodziny szlacheckiej. 

Cóż, z manierami się nie rodzimy, a nabywamy je. Lub nie.  

Rozmyślając o nagłym wezwaniu i kryjącą się za nim tajemnicą, omiotłem 

wzrokiem jasną salę.  

Na sześciu pulpitach stały kartki z naszymi imionami, a obok ktoś położył 

spakowane już plecaki i torby. Na szczęście przede mną nie leżał zielony wojskowy 

wór, a bardzo wygodna czarna torba podróżna. Cokolwiek kryła, przynajmniej nie 

będę się wstydził z nią pokazać.  

Ekran wielkiego telewizora, umieszczonego niemal pod sufitem na środku 

najdłuższej ściany, odbijał tylko nasze twarze. Widocznie z załączeniem sprzętu 

czekano do przybycia wszystkich zaproszonych.  

Kilka minut ciszy wśród grupy szesnastolatków to widok niecodzienny. Maj, 

zieleń, śpiewy ptaków, a my staliśmy wsłuchani w swoje myśli.  

Nie musiałbym wykorzystywać specjalnych zdolności, aby wiedzieć, że wszyscy 

milczymy o tym samym.  

Mistrz, człowiek, który nas szkolił, który założył Fundację i chciał walczyć o 

lepsze jutro także dla nas, nie żyje. Wypadek? Tak stwierdziła policja. Ale Mistrz 

powtarzał: w świecie, w który wkraczacie, w tym ponurym i złowrogim świecie, nie 

ma miejsca na przypadki. Nie wierzcie w nie!  

Nie wierzyłem.  

Wreszcie pojawiła się Katarzyna. Zgodnie z moimi przewidywaniami! 

I oczywiście ubrana była stosownie: w czarną sukienkę do kostek. Jej równie 

czarne oczy i włosy kontrastowały z bielą smukłej szyi i jasną twarzą, nadającą 



dziewczynie wygląd szlachetnej, młodej królowej. Młoda królowa! Odtąd nie 

umiałem o niej inaczej myśleć...  

Kiedy drobnymi krokami podeszła do swojego stanowiska, z małych drzwi po 

prawej wyłonił się asystent Mistrza – trzydziestolatek o twarzy smutnego osiołka. 

Kozia bródka dopełniała dzieła – ten człowiek, nawet gdy się uśmiechał – co 

zdarzało mu się nad wyraz rzadko – i tak sprawiał wrażenie kogoś, kto ma się 

zaraz zalać krokodylimi łzami.  

Dziś, kiedy miałby do tego święte prawo, wcale nie wyglądał smutniej niż 

zwykle. Nawet coś jakby błysk satysfakcji przemknęło po jego twarzy. Może 

najnormalniej w świecie ucieszył się, że nikt z nas nie odrzucił zaproszenia do 

udziału w wykonaniu ostatniej woli Mistrza?  

Jakby ktokolwiek mógł odmówić, nie narażając się na potępienie!  

Ekran telewizora rozbłysnął i natychmiast z góry spojrzał na nas pogodnym 

wzrokiem sam Mistrz.  

– Witajcie – powiedział i pogoda znikła z jego twarzy. – Jeśli mnie oglądacie, 

oznacza to, że ja sam już nie mogę z nikim rozmawiać...  

Życie jest ulotne – przemknęło mi przez głowę, słuchając, jak Mistrz dowodzi, 

że to właśnie nasza szóstka uznana została za najlepiej wyszkolonych ludzi. Tak, 

tak: stara sztuczka. Najpierw pochwal rozmówcę, potem daj mu zadanie do 

wykonania. Nie może odmówić...  

Tak stało się i tym razem. Nie odmówiliśmy, choć Mistrz dał nam pół minuty na 

wycofanie się z akcji. A potem przydzielił zadania, stosując niedomówienia i 

szarady słowne. Dziwne.  

– I kolej na ciebie, Waldemarze – usłyszałem wreszcie, kiedy Janusz, Ewelina, 

Mirek i Patrycja wyszli z sali ze swoimi pakunkami i misjami.  

Mistrz patrzył mi z ekranu w oczy; czułem, że to jedyny człowiek, na którego 

nie podziałałaby najsprawniej prowadzona hipnoza. Mimo że uczyłem się tej sztuki 

od szóstego roku życia, nie zaryzykowałbym prób z Mistrzem. Był za silny. Zbyt 

władczy. Pewny swojej mocy.  

Nawet teraz, kiedy istniał już tylko w formie zapisu magnetycznego. 

– Znasz życie na tyle – ciągnął, wciąż przeszywając mnie wzrokiem – aby 

wiedzieć, jak wieloma ścieżkami wędrują ludzie. Rozmawialiśmy zresztą o tym 

wielokrotnie.  

Przerwał, jakby oczekiwał potwierdzenia. Już miałem skinąć głową, ale 

przypomniałem sobie o obecności Katarzyny. Nie będę przecież przy niej wdawał 

się w pogaduszki z telewizorem! 

– Nigdy nie mieliśmy nic przeciwko ludziom, którzy inaczej widzą świat. Inaczej 

niż ty, Kasia – obrócił głowę w lewo, jakby wiedział, że dziewczyna będzie tam stać 

podczas odtwarzania nagrania – i ja. Kiedyś, przy kominku, doszliśmy do 

wspólnego wniosku: ludzie mogą uznawać religie, bogów, ustroje i filozofie 

życiowe, jakie sobie zapragną. Jedyne, czego nie tolerujemy, to krzywdzenie 

innych. Nikt, w imię żadnej filozofii, nie może czynić krzywdy.  

Znów przerwa. Tym razem odruchowo pokiwałem głową.  

– Idź więc i znajdź naszego wspólnego przyjaciela, który prowadził dla nas 

szkolenia politologiczne, pokazywał mechanizmy rządzące światem. Idź i 

wydobądź go z rąk tych, których ganił i potępiał. Dzięki jego pomocy 



zrozumieliśmy, jak myślą terroryści, rasiści, faszyści. Dziś on znalazł się w ich 

rękach. I to on potrzebuje naszej pomocy. Idź i miej otwarte oczy, a może 

pomożesz nie tylko jemu. Operacja HYDRA kończy się w niedzielę – i czekam 

również na twój raport.  

To najwyraźniej było wszystko, bo Mistrz powoli odwrócił wzrok w stronę 

Katarzyny.  

Sięgnąłem po torbę podróżną i z wysiłkiem poniosłem w stronę drzwi. 

W godzinę później kończyłem studiowanie notatek, map i raportów, które 

znalazłem w bocznej kieszeni torby.  

Od początku nie miałem wątpliwości, o kim mówił Mistrz, ale teraz dopiero 

zdałem sobie sprawę, w jakim niebezpieczeństwie jest człowiek, który posiada 

nieprzebrane pokłady wiedzy. W dodatku tak specyficznej, że w rękach złych ludzi 

może stać się bronią o niepoliczalnej sile.  

Wstałem z parkowej ławki i zarzuciłem na ramię pasek torby podróżnej.  

Pociąg do Katowic odchodził za pół godziny.  

Nasz nauczyciel, politolog, specjalista od rozpracowywania terroryzmu, 

psycholog patologii grup zorganizowanych, Zaid al Muhammad, czekał na moje 

kroki. Dlatego musiały być bardzo rozważne.  

 

 

poniedziałek, godz. 16.30 
Przylgnąłem do ściany między drzwiami prowadzącymi do łazienki a uchyloną 

szafą. Wstrzymałem oddech i poczułem, że dłonie robią się wilgotne. Czy ja nie 

przesadzam z tym strachem?!  

A jednak nie poruszyłem się.  

Trzy lata intensywnych treningów w ośrodkach szkoleniowych Fundacji dały 

efekt.  

Musiałem w końcu zacząć oddychać, otwarłem jednak szeroko usta 

i powstrzymując się przed nagłym łapaniem powietrza, powoli odetchnąłem raz i 

drugi. Czekałem.  

Delikatny dźwięk, przypominający szmer stopy przesuwanej po dywanie, 

powtórzył się. Tym razem bliżej pokoju, w którym przed chwilą swobodnie 

myszkowałem.  

W środku dnia, w ogromnych Katowicach, w domku przy głównej ulicy dzielnicy 

Ligota, taki szmer nie powinien dziwić ani tym bardziej napawać przerażeniem. A 

jednak – przecież wszedłem do domu Zaida, podważając zawiasy okna 

wychodzącego na mały ogródek. Cały dom oklejony był policyjnymi plombami i w 

środku nie miało być nikogo.  

A to oznacza, że ktoś podążył w ślad za mną.  

Kroki były tak delikatne, że gdyby nie miesiące treningów, w ogóle nie byłbym 

w stanie odróżnić ich od szmerów, trzasków i nawoływań dobiegających z ulicy. 

Ten ktoś, kimkolwiek był, poruszał się bardzo cicho.  

Nie zadręczałem się bezsensownymi pytaniami w stylu: A któż to może być? 

Cóż on tu robi?  



Należy założyć, że mamy do czynienia z niebezpiecznym przeciwnikiem. Jeśli 

się pomylimy, krzywda nam się nie stanie. Jeśli nie – będziemy gotowi na odparcie 

ataku.  

Wciąż pamiętając o bezszmerowym oddychaniu, przykucnąłem w mroku za 

szafą. Jak to dobrze, że nie zdecydowałem się na odsłonięcie okien! Penetracja 

pokoju stałaby się może łatwiejsza, ale teraz byłbym jak mucha na suficie. A grube 

zasłony niemal nie przepuszczały światła.  

Zgasiłem kieszonkową latarkę. Oparłem stopę w miejscu zetknięcia podłogi ze 

ścianą. Jeśli będę musiał skoczyć, wybiję się jak sportowiec z bloku.  

Wlepiałem wzrok w uchylone drzwi. Tam właśnie, na korytarzu, blisko wejścia 

do pomieszczenia gospodarczego, pojedyncze promienie słońca wydobyły z mroku 

pyłki kurzu. Setki, tysiące maleńkich pyłków. Za dużo, jak na samodzielną pracę 

słabego przeciągu. Tam stał mój przeciwnik.  

Bardzo powoli przesunąłem się w stronę okna, gdzie osoba wchodząca do 

pokoju nie dostrzegłaby mnie od razu. Przylgnąłem do podłogi przy dużym, 

solidnym biurku i zamarłem.  

Nie wychodź do przeciwnika – niech on przyjdzie do ciebie!  

Czekałem więc.  

Wzrok przyzwyczaił się do półmroku na tyle, że dostrzegałem już nie tylko 

kształty mebli, ale i warstwę kurzu zalegającą na rękawie mojej marynarki. Zaid 

był porządnym człowiekiem, ale gosposia z niego, niestety, kiepska...  

Czemu myślę o nim w czasie przeszłym? – przeraziłem się, wstrzymując 

oddech. – Przecież po to tu jestem, aby go odnaleźć! Zaid JEST porządnym 

człowiekiem... 

Za drzwiami przemknął cień. Poczułem, że w pokoju zaczyna brakować 

powietrza. Sądząc po rozmiarach cienia, czający się człowiek miał rozmiary dobrze 

odżywionego goryla.  

Przełknąłem ślinę i sięgnąłem do kieszeni marynarki. Znalazłem mały pojemnik 

w kształcie walca i mocno ścisnąłem go w dłoni. Cieszyłem się, że ukrywając swoją 

torbę podróżną w ogrodzie, wpadłem na pomysł zabrania z niej pojemnika z 

gazem! Wprawdzie użycie go w pomieszczeniu może i mnie przyprawić o łzy, kaszel 

i zawroty głowy, ale lepsze to niż utrata zębów. A przecież musiałem się liczyć i z 

takim scenariuszem.  

Ponieważ czekanie na kogoś-tam w półprzysiadzie pod biurkiem nie jest 

najbardziej fascynującym zajęciem na świecie, rozejrzałem się uważnie.  

W ciągu godziny nie znalazłem w tym domu niczego, co pozwoliłoby odgadnąć 

przyczyny zniknięcia Zaida. Przejrzałem szafki i szuflady, kufer i półki. Zaid zresztą 

nie miał wielu rzeczy i choć wynajmował cały domek, w zasadzie większość jego 

majątku znajdowała się tu, w tym pomieszczeniu. Przejrzałem książki i stertę 

listów, do których zresztą musiała już zaglądać policja. Oczywiście nie zrozumiałem 

niczego z tych pisanych po arabsku, ale adresy zwrotne prowadziły do Ghassem, 

rodzinnej wioski Zaida. Korespondował więc po prostu z bliskimi.  

Od dłuższej chwili miałem wrażenie, jakbym coś pominął. Mózg podsuwał mi 

jakąś myśl, mała żaróweczka błyskała, ale wciąż nie mogłem odczytać tej 

zaszyfrowanej wiadomości. Czy zobaczyłem coś, co było nietypowe, nie na 

miejscu? A może właśnie czegoś nie widzę? Brak jakiegoś sprzętu?  



Wciąż wpatrzony w uchylone drzwi zrobiłem w pamięci przegląd. Telewizor, 

lodówka, pralka... Komputera nie miał – używał go tylko na uczelni. Radio? Jest, 

razem z wieżą i mocnymi kolumnami. Co on tu jeszcze miał...?  

Mój wzrok zatrzymał się na listwie łączącej ścianę z podłogą. Pod biurkiem 

dostrzegłem w ścianie mały otwór i prowadzący od niego cienki kabelek. Znikał 

pod dywanem. Kiedy pochyliłem się, wiedziałem już, w czym rzecz. Gniazdo 

telefoniczne! Oczywiście! Kilkakrotnie dzwoniłem do Zaida na stacjonarny telefon. 

Tylko gdzie on jest?  

Nie odrywając wzroku od drzwi, płaską dłonią wybadałem delikatne zgrubienie 

dywanu. Kabel wiódł w stronę okna i stojącej obok szafy. Cofnąłem się na kolanach 

– spodnie do prania! – i wyczułem, że przewód wyskakuje spod dywanu, 

przyklejając się do pleców szafy. Ale przecież przejrzałem jej zawartość centymetr 

po centymetrze! Żadnego telefonu tam nie znalazłem.  

Na chwilę odwróciłem wzrok od drzwi. Szybkim spojrzeniem omiotłem spory 

mebel. Jedyne, co rzucało się w oczy, to wiszący na ścianie szafy drewniany zegar. 

Jego wahadło nie poruszało się, a tarcza wskazywała wciąż szesnastą trzydzieści 

trzy.  

Odruchowo zerknąłem na swój zegarek. Szesnasta trzydzieści sześć!  

Nie miałem jednak czasu na zbadanie sprawy. Usłyszałem delikatny szelest 

drzwi szorujących o dywan i znów przywarłem do podłogi. Serce pracowało 

szybciej, niż podczas biegu na sto metrów, a dłonie zwilgotniały dziwnie. Co ja tu 

robię? Dlaczego nie siedzę grzecznie nad wypracowaniem z polskiego?!  

Po raz pierwszy w życiu wcale nie byłem zadowolony z tygodniowego zwolnienia 

ze szkoły. Jak bezstresowo siedzi się na sprawdzianie z matematyki... Oczywiście 

w porównaniu z sytuacją, w której właśnie się znalazłem.  

Spod biurka dostrzegłem tylko dłoń. Ale to wystarczyło. Ściskała bowiem 

sękaty, metrowy kij. Jeśli użyje go przeciw mnie, nie będę miał wiele do 

powiedzenia...  

Przeciwnik przyszedł. Kiedy znajdzie się na twoim terytorium, atakuj!  

Odbiłem się od krawędzi ściany i wyskoczyłem zza biurka. Zanim cokolwiek 

zobaczyłem, kciuk mojej lewej dłoni naciskał już główkę pojemnika z gazem. 

Jeszcze w locie wyciągnąłem przed siebie dłoń i skierowałem w twarz przeciwnika. 

Lekki syk oznaczał, że porcja gazu łzawiącego wydostała się na zewnątrz.  

Teraz miałem za zadanie wytrącić człowiekowi broń i pchnięciem lub uderzeniem 

pozbawić go równowagi. Ale poprzestałem na gazie.  

Kiedy wylądowałem na dywanie, znieruchomiałem, i mimo pieczenia w oczach 

nie wycofałem się. Jak zahipnotyzowany wpatrywałem się w pokonanego, który 

łapiąc hausty powietrza, słaniał się pod drzwiami.  

To nie była charakteryzacja. Mężczyzna musiał mieć siedemdziesiąt lat i 

najwyraźniej nie spędził tego czasu w luksusie. Mimo że mierzył przynajmniej dwa 

metry, a rozpiętość jego ramion przypominała trzydrzwiową szafę, nie mógł być 

czynnym zawodowo bandziorem. Pomarszczona, podłużna twarz ginęła w długiej 

siwej brodzie, której artystyczny nieład nie pozwalał domyślić się kształtu 

podbródka. Wąsy i bokobrody najwyraźniej nie widziały maszynki do golenia od 

czasów ostatniego zlodowacenia Europy. Ale dłonie miał umyte, musiał też czasem 



brać kąpiel, bo mojego nosa nie podrażnił żaden kwaśny zapach, jakiego można 

się spodziewać po wędrownym włóczędze.  

– Co pan tu robi? – zapytałem odruchowo, pochylając się nad nim.  

Złapałem rękaw marynarki pamiętającej pewnie czasy, kiedy debiutował Elvis 

Presley, i pociągnąłem go w stronę korytarza.  

Oczywiście nie odpowiedział na moje pytanie – gaz CS jest jednak skuteczny – 

ale pozwolił się wyprowadzić z pokoju. Usadziłem go przy schodach i podałem 

chusteczkę higieniczną.  

I tak musiałem odczekać, aż się wypłacze i wróci do jako takiej normy, 

wskoczyłem więc na powrót do zaciemnionego pokoju i teraz już bez wahania 

odsłoniłem kotarę i pociągnąłem za klamkę okna. Wreszcie, wciąż czując napływ 

łez do oczu, uchyliłem szafkę zegara.  

– Aha! – ucieszyłem się na widok zgniecionej puszki po coca-coli.  

Widziałem już kiedyś podobną zabawkę we Wiedniu.  

Uniosłem ją delikatnie. Połączona była cienkim kablem ze ścianką zegara. Kiedy 

się pociągnęło, kabel wysuwał się natychmiast. Sprytne.  

Jak przypuszczałem, „zgnieciona puszka” miała zamontowany głośnik 

i mikrofon, a pod spodem rząd klawiszy pozwalający wybierać numer. Telefon 

wyposażono też w mały ciekłokrystaliczny wyświetlacz.  

Przez chwilę marszczyłem czoło, po czym nacisnąłem przycisk z zieloną 

słuchawką. Na wyświetlaczu pojawił się numer telefonu. Ostatnio wybrany numer! 

Zapamiętałem go, powtarzając trzykrotnie, po czym odstawiłem gadżet na 

miejsce.  

Dziadek siedział na schodach i przecierał twarz własną bawełnianą chustką. 

Nawet nie zaszczycił mnie spojrzeniem, kiedy usiadłem obok.  

– Co pan tu robi? – zapytałem po raz drugi, nawet nie starając się ukryć w 

głosie poczucia winy.  

Nie wyglądał na człowieka, który przyszedł kogokolwiek skrzywdzić. Nie 

wyczuwałem u niego żadnych wrogich myśli. Jedyne, co zdołałem wyłowić z jego 

mózgu, to nastrój – smutek i rezygnację.  

Jeszcze przez chwilę oddychał ciężko, po czym spojrzał w moją stronę.  

– Jak i ty, szukam pana Zaida – powiedział powoli, równo składając chustkę. – 

Pan Zaid był mi przyjacielem i podporą, nie odmówił nigdy strawy, grosza, a zimą 

nawet noclegu, choć starałem się nie nadużywać jego gościnności. A teraz go nie 

ma. Mówią, że porwany. Wszedłem, bo myślałem, że wrócił potajemnie. Chciałem 

mu się wreszcie do czegoś przydać.  

– Skąd pan wie...?  

– Że porwany? Policjanci też ludzie, nudziło im się, kiedy ci z pionu 

kryminalnego przeszukiwali dom. Do tego przyjechali jacyś smutni panowie, chyba 

ze służb specjalnych. No to sobie pogawędziliśmy.  

– Nie, nie to – machnąłem ręką i sięgnąłem po chusteczkę higieniczną. 

Przetarłem oczy i wyszeptałem: – Skąd pan wie, że szukam Zaida, a nie wdarłem 

się tu w celach rabunkowych na przykład? 

Mężczyzna westchnął.  

– Drogi chłopcze, złodziej nie przyszedłby po południu, tylko nocą. Złodziej nie 

chodziłby po mieszkaniu i nie czytał listów, pozostawiając wszystko na swoim 



miejscu. Złodziej wreszcie poczęstowałby mnie gazem, ale potem kopniakiem, po 

czym z łupem zniknąłby w pół minuty, a nie wdawał się ze mną w dysputy. Szukasz 

pana Zaida i pamiętaj, że jestem z tobą.  

Nie bardzo wiedziałem, jak zareagować. Prócz wyglądu ten mężczyzna nie 

mieścił się w stereotypie obdartego dziadka. Nie posługiwał się językiem, jakiego 

można by się po nim spodziewać, nie zachowywał się jak klasyczny bezdomny 

z dworca kolejowego. Do tego czułem w nim mocną osobowość, stanowczość i tę 

nieuchwytną aurę, jaka rozciąga się wokół ludzi o gruntownym wykształceniu i 

wysokiej inteligencji.  

Czy to możliwe?  

– Wie pan coś więcej o zaginięciu Zaida? On jest naszym przyjacielem, uczył 

mnie i moich kolegów. Podjąłem się zadania odnalezienia go.  

Mężczyzna milczał długą chwilę. Zadumany dziadek...  

– Nie chce pan mi nic powiedzieć? – ponagliłem go.  

– Nie w tym rzecz – odparł, jakby obudził się ze snu. – Wybacz, zamyśliłem się. 

Człowiek w mojej sytuacji nie spieszy się. Zamyśla się. Ucieka. Już nawet 

zapomniałem, jak to jest gnać gdzieś na czas, pędzić z zegarkiem w dłoni. Od 

dawna nigdzie się nie spieszyłem – dla ludzi bez domu, bez celu, bez przyszłości, 

czas płynie inaczej. Mamy swoje małe i wielkie marzenia, ale ponieważ nie znamy 

ścieżek, które nas do nich doprowadzą, siedzimy na rozstaju dróg i wpatrujemy 

się w dal. Ale już  odpowiadam. Dokładnie przed tygodniem nocowałem u pana 

Zaida, na dole, na tym materacu przy kuchni – wskazał palcem na zakręt schodów. 

– Nocą obudziły mnie jakieś słowa. To pan Zaid mówił do telefonu. Usłyszałem, 

jak prosi o połączenie z działem trzynastym, po czym chwilę słucha, wreszcie 

krzyczy: „Nie i jeszcze raz nie! Słuchaj pan, panie Wieczorkowski, nie mam pojęcia, 

skąd wam przyszło do głowy, że znam się na takich sprawach, jestem doktorem 

politologii, nie agentem zero zero siedem. A nawet gdybym był, nie sądzicie chyba, 

że wolno by mi było prowadzić szkolenia za pieniądze. Żegnam więc i nie chcę 

pana więcej słyszeć! I proszę mnie nie straszyć swoją łysą bandą!”.  

– Łysą bandą? – zdziwiłem się.  

Brzmiało to cokolwiek bajkowo.  

– Tylko powtarzam słowa zasłyszane. Nie umiem ich wytłumaczyć – odezwał się 

znów bardziej jak profesor niż bezdomny.  

– I co było dalej?  

– Rano wyszedłem, jak to już bywało, o świcie, zatrzaskując za sobą drzwi. 

Kiedy przechodziłem tamtędy dwie godziny później, zobaczyłem policję przed 

domem... Pana Zaida już nie było. Ktoś musiał się o niego niepokoić, skoro tak 

szybko zorientował się, że go nie ma.  

Słuchałem uważnie.  

– Powiedział pan o tej rozmowie policji?  

– Tak – skrzywił się. – Ale nawet tego nie zapisali. Może trafiłem nie na tego 

policjanta, którego powinienem spotkać. U nich też są ludzie o niezwykłej 

inteligencji, ale są i umysły płaskie, i ciasne.  

Miałem jeszcze mnóstwo pytań, ale nie odezwałem się ani słowem. Złapałem 

mężczyznę za rękaw i uniosłem dłoń w nakazie milczenia.  



Na dole coś się działo: do moich uszu dotarł dźwięk przypominający gulgotanie. 

Nie miałem pojęcia, co to może być, ale towarzyszyło mu narastające napięcie; 

czułem, że ten, kto od strony ogrodu podszedł do uchylonego okna, ma zamiary 

tak bardzo wrogie, jak to tylko możliwe.  

Po dziesięciu sekundach obaj zrozumieliśmy, czym jest tajemnicze gulgotanie.  

Do naszych nosów dotarł charakterystyczny zapach, którego nie da się pomylić 

z niczym innym.  

– Benzyna – szepnął mężczyzna i wstał szybko, łapiąc w dłoń swój sękaty kij.  

Ruszył w dół, a ja pobiegłem za nim.  

– Nie tędy – zawróciłem go szeptem, odciągając od małego pokoiku, przez który 

obaj dostaliśmy się do środka. – Ktokolwiek tam jest, raczej nie pozwoli nam 

wyjść!  

Zrozumiał natychmiast. Zawrócił i pobiegł za mną.  

Kiedy nacisnąłem klamkę szerokich drzwi, ujrzałem sporą, kwadratową kuchnię. 

Jej okno musiało wychodzić na wąski chodniczek oddzielający dom od małego 

osiedlowego parku.  

Zanim jednak wbiegłem do środka, usłyszałem kolejny niepokojący dźwięk – 

jakby nagły wiatr przeszedł przez dom. Ale tym razem odgłos nie był dla mnie 

tajemnicą, zwłaszcza że twarz owiała mi fala gorąca.  

Ktoś oblał dom benzyną, a teraz właśnie rzucił zapałkę.  

Czy wiedział, że jesteśmy w środku? Musiałem zakładać, że tak.  

 

 

poniedziałek, godz. 17.10  
Pożar! Kolejny pożar w moim życiu. To tylko przypadek, powtarzałem, czysty 

przypadek.  

Dłonie dygotały mi coraz bardziej, a wspomnienia języków ognia oplatających 

głowę odbierały zdolność myślenia. Dziki wewnętrzny żar ogarniał mnie z siłą 

wodospadu. Czemu nie woda, dlaczego nie zawalony strop, niechby cokolwiek, ale 

nie ogień! Nie wytrzymam tego, nie dam rady!  

Skronie pulsowały coraz szybciej. Mimo całej siły woli powróciłem do dnia, kiedy 

nielegalna instalacja elektryczna sąsiada z dołu dała pierwszą iskrę... Ostatnią 

dogasili strażacy w dwa dni później. Wówczas już od dwóch dni byłem półsierotą.  

Nie miałem matki. Została tam, wśród resztek spalonego budynku...  

Dziadek położył pod drzwiami kilka mokrych ścierek i podszedł do mnie.  

– Możesz mi, młodzieńcze, poświecić tą twoją latareczką? – poprosił, bez 

pytania wyjmując mi z dłoni scyzoryk.  

– ...szę baaadzo... – wybełkotałem wdzięczny, że wyrwał mnie z zaklętego 

kręgu wspomnień.  

Przełożyłem latarkę z ust do ręki i rozejrzałem się gorączkowo.  

Dziadek przytknął małe ostrze do śruby w futrynie i przekręcił ją, jakby była 

nasmarowana olejem. Wreszcie złapał jej główkę i dwoma palcami przekrzywił tak, 

że nie miała już szans przytrzymywać okna. Cyrkowa sztuczka! Najwyższy czas!  

Na białych kuchennych drzwiach pojawiły się ciemne plamy – znak przegrzania 

lakieru. Coraz trudniej też było oddychać, w powietrzu ubywało tlenu, za to 

przybywało dwutlenku węgla. Za chwilę może się też pojawić śmiertelnie trujący 



tlenek węgla – czyli po prostu czad. Tworzy się tam, gdzie spalaniu towarzyszy 

niedobór tlenu: w zamkniętych pomieszczeniach...  

Dziadek złapał klamkę okna i szarpnął mocno. Posypały się kolejne warstwy 

lakieru, pękła też jedna z czterech szybek.  

– Wyskakujemy! – krzyknąłem i rzuciłem się do okna, by podważyć zatrzask 

przytrzymujący okiennice.  

Ale także po to, by odetchnąć świeżym powietrzem.  

Nie wyskoczyliśmy jednak. Tuż za oknem zobaczyłem wmurowane w ścianę 

grube, czarne kraty.  

 

 

poniedziałek, godz. 17.21 
– Podpalacze na pewno dawno już uciekli! – rzuciłem się do kranu, z którego, 

na szczęście, wciąż płynęła woda. – Musimy się maksymalnie zmoczyć, zarzucić 

na głowę mokre ścierki i przebiec przez korytarz do tamtego pokoiku...  

Mówiąc to, nabierałem do litrowego garnka wodę i oblewałem swoje ubranie. 

Kiedy już ociekałem wodą, zmoczyłem włosy i przez ścierkę złapałem klamkę 

płonących kuchennych drzwi.  

– Polać pana wodą? – zapytałem w nadziei, że bieg przez płomienie odciągnie 

się jeszcze na kilka sekund.  

Coraz szybciej oddychałem, ale płomienie wysysały tlen z pokoju. Jeszcze 

chwila i będzie za późno na wszystko. 

Nie odpowiedział.  

Dopiero teraz dostrzegłem w półmroku, co robi. Potężnie zbudowany, choć 

wyraźnie niedożywiony Dziadek wykonywał jednostajne ruchy – w przód, w tył, w 

przód, w tył – trzymając obiema dłońmi czarną kratę. Wysiłki wydawały się 

bezsensowne – przecież po to zamontowano kraty, aby nikt nie mógł ich tak po 

prostu wyrwać i wejść do środka.  

– Proszę zmoczyć chociaż głowę! – krzyknąłem, ale on nie zareagował.  

Uznałem, że mężczyzna jest w szoku, i podbiegłem, aby go oderwać od okna. 

Objąłem go w pasie i próbowałem pociągnąć.  

Równie dobrze mógłbym się siłować z parowozem. Moc jego ruchów była tak 

wielka, że bezwładnie upadłem na podłogę.  

Mimo że okiennica w pewnej chwili uchyliła się, oddychałem z coraz większym 

trudem. Za to dopływ tlenu spowodował, że ogień niemal wskoczył do kuchni, od 

razu obejmując stół i dwa niskie taborety.  

– Uciekamy! – wrzasnąłem i już nie czekałem na mężczyznę.  

Nie miałem na niego żadnego wpływu. Zrobiłem, co mogłem.  

Nabrałem w płuca odrobinę powietrza, narzuciłem na głowę mokrą ścierkę i 

kopnąłem płonące drzwi. Kiedy zbliżyłem się do wyjścia, żar odepchnął mnie na 

powrót do kuchni.  

– To jedyna szansa – powtórzyłem sobie i wskoczyłem w to, co nie tak dawno 

było korytarzem.  

Gdzieś za sobą pozostawiłem obawy i wspomnienia. Działaj albo zginiesz! – 

wołałem do siebie.  



Musiałem przebiec tylko sześć metrów. To odległość, jaką przeciętny licealista 

pokonuje w skoku w dal! Tymczasem pierwsze dwa kroki uświadomiły mi, że oto 

znalazłem się jednak w sytuacji bez wyjścia.  

Płonęło wszystko. Żółte i czerwone języki ognia wspinały się po ścianach, 

trawiąc resztki tapety, setki czarnych płatków sadzy jak wronie pióra wirowały 

niesione gorącą trąbą powietrzną. Spod sufitu kapały płonące krople plastiku, 

niepozwalające zapomnieć, że jeszcze niedawno korytarz oświetlały lampy 

jarzeniowe obudowane gustownymi kloszami. Czarne płonące kule spadały na 

podłogę, podpalając ją jeszcze tam, gdzie dotąd brązowy gumolit nie zamienił się 

w gotującą, bezkształtną masę.  

Oderwanie stóp od tego podłoża było walką straszliwą. Miałem wrażenie, że oto 

ktoś wrzucił mnie w bagno zalane płonącą benzyną.  

I oto wśród płomieni dostrzegłem jakąś postać. Pod ścianą, przy wejściu na 

schody, wśród płomieni stała nieruchomo jak pomnik wysoka kobieta w ciemnej 

sukience. Lekko uniosła dłonie i nic sobie nie robiąc z potwornego żaru i braku 

powietrza, uśmiechnęła się smutno, nie spuszczając ze mnie oka.  

– Mama? – wydarłem z gardła szept, którego sam nie mogłem usłyszeć pośród 

huku płomieni. Również znieruchomiałem, mimo że płomienie sięgnęły moich 

spodni. – Mama?!  

W mgnieniu oka przeniosłem się do innego domu, w inny świat. Tam także 

płomienie trawiły wszystko, co dotąd było dla mnie pewne, stałe i wieczne. Ten 

sam huk, ta sama niezwykła moc, żółtopomarańczowe światło i palący brak tlenu...  

Mama wypchnęła mnie przez próg w chwili, kiedy przepalony sufit zawalił się z 

potwornym zgrzytem i piskiem.  

Nie słyszałem jej krzyku. Słów. Niczego.  

Już nigdy nie słyszałem jej głosu.  

Została tam...  

Ból w lewej łydce przywrócił mi świadomość. Zniknął obraz mamy, nie uciekły 

jednak płomienie.  

Poczułem, że zaczynam dygotać, a serce wali tak mocno, że zdaje się być 

jedynym dźwiękiem zdolnym zagłuszyć ryk ognia. Przestałem odczuwać zapach, 

czarne pióra sadzy osiadły mi na twarzy, zaklejając szczelnie oczy. Zniknął widok 

piekielnych płomieni, uciekł ich dziki i złowrogi szum. Podłoga zachwiała się, i 

ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, była solidna drewniana komoda. Jeszcze tylko 

ona opierała się żywiołowi.  

Tam skierowałem kroki, ale na wskoczenie na nią zabrakło już sił.  

Ogień opanował korytarz, musnął moją twarz, odblokował wspomnienia... 

Zimne, w tym kotle czarownic – zupełnie lodowate dreszcze wspomnień 

sparaliżowały moje ciało; jedyne, co jeszcze wiedziałem, to to, że nic już nie wiem, 

nic się nie liczy, nie mam myśli ani wspomnień.  

Pochyliłem się, niemal upadłem.  

Kiedy opierałem dłoń na blacie komody, odniosłem wrażenie, że czyjeś silne 

dłonie łapią mnie i unoszą w górę, wysoko, wysoko...  

 

 

poniedziałek, godz. 18.00 



Zimno. Zimno i jasno.  

Małe baranki wędrują grzecznie po błękitnej połoninie, nie zatrzymując się ani 

na sekundę. Błękit nieba jest tak soczysty, jak chyba nigdy dotąd.  

Ptaki. Gdzieś blisko słyszę gruchanie gołębi, całego stada.  

Mokro.  

Wilgotne ubranie klei się do ciała, i choć najwyraźniej świeci słońce, parująca 

woda odbiera ciepło skórze...  

Ciepło? Zimno? Dźwięki?! Ja żyję!  

Wniosek, choć oczywisty, nasunął mi się dopiero po dłuższej chwili. Bez 

większego problemu uniosłem się, rezygnując z oglądania chmurek.  

Siedziałem na trawie między jabłoniami. Wokół siebie zobaczyłem kilka 

obskurnych nibydomków zbudowanych z wszelkich możliwych odpadów: płyt, 

desek, skrawków metalowej blachy. Przed jedną z takich budek dostrzegłem starą, 

żeliwną wannę. Każdy z tych pałaców oddzielony był od pozostałych siatką albo 

wysokim płotem z desek, jakby rudery i rosnące wokół nich marchewki 

rzeczywiście warte były odgradzania od niepowołanych gości. Ogródki działkowe, 

bez dwóch zdań.  

Dopiero teraz dostrzegłem za sobą leżącego na trawie mężczyznę. Dziadek miał 

zamknięte oczy i brudną, niemal czarną twarz. Okopcone i częściowo opalone 

włosy poskręcały się pod wpływem żaru w fantazyjne strąki, a całe liche ubranie 

wyglądało tak, jakby jego właściciel uciekł z płonącego domu.  

Bo tak było rzeczywiście.  

Podpełzłem do mężczyzny i pochyliłem się nad nim, niemal przykładając ucho 

do jego ust. Poczułem ruch powietrza. Uspokojony, że mój wybawca oddycha, 

wstałem i poruszyłem kończynami. Nie miałem żadnych oparzeń, nic też nie było 

złamane ani zwichnięte. Cud!  

Radowałem się dobre pół minuty, zanim nie zerknąłem w resztki rozbitego lustra 

zawieszonego na ścianie domku, przed którym się obudziłem.  

– O, babciu droga! – wyszeptałem i cieszyłem się, że jej tu nie ma.  

Nie jestem pewien, ale kiedy mój praprapradziadek wracał do domu po ciężkich 

walkach w powstaniu styczniowym, po tym, jak ładował działo, uciekał przez rowy 

i bagna, chował się w kominie folwarcznym i przejechał dwieście kilometrów, 

płacąc za podróż sypaniem węgla do rozgrzanej paszczy parowozu, mógł wyglądać 

równie atrakcyjnie, jak ja w tej chwili.  

Że garnitur nadawał się tylko do wyrzucenia, to było oczywiste. Buty ze 

stopionymi od żaru podeszwami również nikomu już nie przypadną do gustu. I 

czarna koszula, która wczoraj była błękitna. Ale to nie był wielki problem. W końcu 

Fundacja płaci moje rachunki podczas takiej akcji. Kupię nowe ubrania.  

Ale gdzie ja dostanę nową twarz?!  

Czarno-żółta buźka przypominała zamaskowanego komandosa. Włosy, nad 

którymi przedwczoraj pracował fryzjer, dziś nadawały się już tylko do kolejnego 

cięcia. Nawet brwi miałem nadpalone. Wolałem na razie na to nie patrzeć.  

Opuściłem wzrok i dostrzegłem kilka butelek wody mineralnej. Teraz dopiero 

uświadomiłem sobie, że usta mam wyschnięte na wiór, a język przypomina dębowy 

kołek. Wstałem, rozejrzałem się, porwałem jedną z butli i opróżniłem ją, nie 

odstawiając od ust. Litr wody ugasił pragnienie.  



– Chcesz go nadal szukać? – usłyszałem znajomy głos.  

Nie oglądając się, wzruszyłem ramionami.  

– Nie mam wyboru. Podjąłem się tego. Zaid jest wyjątkowym człowiekiem. Poza 

tym jestem to winny komuś, dla kogo już nic więcej w życiu nie będę mógł uczynić.  

Dziadek nie mógł wiedzieć niczego o Mistrzu, ale nie zadał żadnego pytania. 

Minął mnie i zniknął we wnętrzu domku. Po chwili wyniósł stamtąd miednicę z wodą 

i mydło.  

– Ciepłej nie ma – oświadczył – ale i ta się przyda.  

Skinąłem głową.  

– Umyję się trochę i muszę wrócić do ogrodu Zaida. Ukryłem tam moją torbę. 

Mam nadzieję, że, mimo tego zamieszania, nikt jej nie znalazł.  

– Znalazł, znalazł – odparł Dziadek i znów zniknął w domku. – Pewnie masz tam 

jakieś zapasowe ubrania. To ta, prawda? – podał mój bagaż.  

– Ta! Strasznie panu dziękuję... I nie tylko za torbę. Wyniósł mnie pan z pożaru. 

Jestem pana dłużnikiem.  

Machnął ręką.  

– Chcesz mi podziękować, chłopcze, znajdź pana Zaida. To złoty człowiek. 

Pamiętam, co o nim powiedziała jego gospodyni, pani Halina, która przychodziła 

sprzątać raz w tygodniu. Kiedyś spotyka mnie w ogrodzie i pokazuje złoty 

łańcuszek, który od niego dostała z okazji Dnia Kobiet. Wiesz, chłopcze, co 

powiedziała? Szepnęła: „To taki uczciwy człowiek, taki uczciwy, taki dobry, aż dziw, 

że obcy...”.  

Roześmiał się, jak po niezłym dowcipie, a ja odwzajemniłem grymas.  

Pociągnąłem jednak swoją myśl:  

– Jeszcze raz dziękuję, chociaż nigdy nie zrozumiem, jak można wyrwać gołymi 

rękami kratę w oknie.  

Mężczyzna tylko spojrzał mi uważnie w oczy, po czym jego twarz 

spochmurniała.  

– Każdy ma swoją przeszłość – powiedział, a ja nie mogłem zrozumieć, co to 

ma wspólnego z moim pytaniem. – A ty? Jak masz na imię?  

Sięgnął do kieszeni i wyjął stamtąd skórzany mieszek wypełniony do połowy 

czymś twardym. Schylił się i spod nóg podniósł mały krzemień.  

– Waldemar – odparłem zgodnie z prawdą, kończąc mycie.  

Skinął głową i wyciągnął w moją stronę mały kamień.  

– Waldemar – powtórzył. – Następny kamyk do mieszka przygód. Ten, jeśli się 

nie obrazisz, będzie nosił twoje imię.  

Po czym wrzucił kamyk do woreczka, całość w pośpiechu zawiązał i jak 

największy skarb schował do kieszeni.  

Zanim zdążyłem o cokolwiek zapytać, odwrócił się i prężnym krokiem odszedł 

w stronę ścieżki prowadzącej przez zarośla.  

Pozostało mi zrobić tylko jedno – zabrałem torbę i wycofałem się.  

Kiedy w śmietniku przy wejściu do działek upychałem resztki zniszczonego 

garnituru, po drugiej stronie ulicy dostrzegłem Patrycję.  

Więc ona też w Katowicach?  

O ile pamiętałem, dostała zadanie związane z poszukiwaniem skarbów.  



Chciałem zawołać, przywitać się, ale dostrzegłem, że w ślad za Patrycją podąża 

starszy mężczyzna. Granatowa kurtka i spodnie prasowane w kant nie pasowały 

do okolicy, w której widywało się raczej niedomytych bezdomnych i dzieci noszące 

ubrania po starszym rodzeństwie.  

Natychmiast zorientowałem się, że śledzi dziewczynę: szedł tym samym 

tempem, nawet zrównał z nią krok, i wciąż wpatrywał się w jej plecy. Zachowywał 

się jak kompletny amator, ale i amator mógł stanowić zagrożenie dla szczupłej 

Patrycji.  

Mężczyzna zbliżał się, zupełnie nie zwracając na mnie uwagi. Pochłaniała go 

jasnowłosa szesnastolatka w dżinsach i wojskowych butach.  

W tym momencie Patrycja nagle zerwała się i skręciła w boczną uliczkę. Więc 

jednak wiedziała, że jest śledzona!  

W żargonie operacyjnym można by stwierdzić, że właśnie postanowiła się 

urwać. Zgubić ogon.  

Człowiek w granatowej kurtce zatrzymał się dwa metry ode mnie, po czym z 

przekleństwem na ustach skoczył przed siebie. Jeśli dziewczyna nie uzyska 

prędkości dźwięku, raczej nie ma szans uciec! Chyba że...  

Choć od urodzenia uczono mnie, aby nie sięgać do śmietnika, złamałem dobry 

obyczaj i błyskawicznym ruchem wyjąłem wrzucony tam przed chwilą garnitur. 

Kiedy mężczyzna przebiegał tuż obok, zarzuciłem mu na głowę zniszczone ubranie, 

szarpnąłem, po czym z całym impetem wpadłem na niego, koziołkując po 

wyboistym chodniku. Boleśnie uderzyłem się w lewy bark, ale jeszcze przez kilka 

sekund nie wypuściłem z objęć mojej ofiary.  

– Puszczaj, wieprzu! – krzyknął do mnie mężczyzna, tytułując mnie co najmniej 

niegrzecznie.  

– Puszczam, psze pana – wysepleniłem, starając się nadać głosowi zupełnie 

odmienne brzmienie. Nie wiedziałem, z kim przyjdzie mi się zadawać, lepiej więc 

pozostać anonimowym. Z tego samego powodu wykrzywiłem twarz i wysunąłem 

dolną szczękę. Zapamięta mnie jako młodzieńca z wysuniętą szczęką...  

– No to puszczaj! – szarpnął i odrzucił mnie w bok.  

– Nody puszczam! – powiedziałem i złapałem go za rękę. – Ale pan się nie 

gniewa, nie, panie? Ja żem się ino potknął! Pan jest dobry, się nie gniewa?  

Próbował się zerwać, ale zrobił tylko dwa kroki ze mną przyczepionym do 

swojego nadgarstka jak rzep.  

– Nie gniewam się, ale zaraz zacznę, jak mnie nie puścisz, śmierdziuchu! – 

szarpnął dłoń.  

– Puszczam, puszczam! – powiedziałem i uniosłem ręce.  

Chyba rzeczywiście wciąż pachniałem spalenizną.  

Uwolniony mężczyzna skoczył w stronę zakrętu, wyjrzał zza rogu, po czym 

otwartą dłonią wściekle uderzył w odpadający szary tynk.  

Odwróciłem się i jeszcze raz wrzuciłem resztki garnituru do śmietnika.  

Cokolwiek wyjdzie z zadanej mi akcji, przynajmniej do czegoś moja obecność 

w Katowicach się przydała.  

Patrycja była wolna!  

 

 



poniedziałek, godz. 18.25 
– Korporacja Brex, słucham?  

– Z działem trzynastym proszę.  

– Łączę – odpowiedział uprzejmy głos i przez chwilę słuchałem Wiosny z 

Czterech Pór Roku Vivaldiego.  

Wreszcie odezwał się damski głos.  

– Korporacja Brex, dział trzynasty, w czym mogę pomóc?  

Jak znam życie, teraz powinienem podać jakieś hasło, numer identyfikacyjny 

albo poprosić o konkretne połączenie. Te standardowe procedury obowiązywały 

także w Fundacji.  

Nie miałem jednak pojęcia, co powiedzieć.  

– Proszę pani, ja dzwonię w sprawie Zaida al Muhammada. Muszę się z nim 

pilnie zobaczyć. Może mi pani podać jakiś aktualny namiar?  

Z tamtej strony zapanowała cisza. Wreszcie kobieta oprzytomniała:  

– Przepraszam, ale to musi być pomyłka.  

– W takim razie najmocniej przepraszam. A mogę rozmawiać 

z Wieczorkowskim?  

Rozłączyła się.  

Jeszcze przez chwilę słuchałem Vivaldiego, po czym opuściłem głowę 

i przebiegłem wzrokiem notatki dostarczone mi przez Fundację.  

Nasi analitycy rzadko się mylili. Korporacja Brex pojawiła się w zapiskach jako 

firma podejrzana o nielegalny handel bronią.  

To wykraczało daleko poza moje zobowiązania i możliwości, ale to właśnie Zaid 

podawał ich przykład jako doskonale zakamuflowanej grupy przestępczej. I to ich 

numer wybrał jako ostatni – tuż przed swoim zniknięciem.  

Jeśli nawet ktoś wierzy w przypadki, tym razem musiałby spasować – zwłaszcza 

że w Brexie nie przyznali się do znajomości z Zaidem.  

Wyobraziłem sobie, jakie zamieszanie powstanie po moim telefonie. Nie tylko 

dlatego, że dzwoni ktoś, kto zna powiązania Zaida z Korporacją. Także dlatego, że 

za żadne skarby nie będą w stanie ustalić numeru telefonu, z jakiego dzwoniłem. 

A na pewno mają najlepsze urządzenia dostępne na rynku.  

Odpiąłem kabelki od zegarka, do którego przed chwilą mówiłem.  

 

 

poniedziałek, godz. 18.50  
Toalety z prysznicem pojawiły się na stacjach benzynowych dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.  

Jak poradziłbym sobie wcześniej – nie wiem, ale teraz, odświeżony i ubrany w 

to, co zostało mi w torbie i co udało mi się przed chwilą kupić, czułem się znacznie 

lepiej.  

Musiałem się pospieszyć, jeśli chciałem zdążyć do Brexa jeszcze dziś. Ale to w 

końcu tylko trzy przecznice dalej.  

 

 

poniedziałek, godz. 19.00 
– Właśnie zamykamy – strażnik pokręcił głową i zatrzymał mnie ruchem ręki.  



– Ale ja tylko na sekundę.  

W nowym garniturze powinienem zrobić na nim korzystne wrażenie, ale okazał 

się nieugięty.  

– Proszę przyjść jutro.  

– Jutro nie mogę. Muszę się zobaczyć z panem Wieczorkowskim.  

– Zamknięte! Do widzenia.  

Skinąłem głową, po czym klapnąłem na ławce i zapatrzyłem się na szerokie, 

szklane drzwi, za którymi mogła się kryć zagadka zniknięcia Zaida al Muhammada.  

Właśnie wtedy, kilka minut po dziewiętnastej, przez boczne, mało widoczne 

wejście dla personelu, budynek opuszczali dwaj ludzie.  

Nie czekając, ruszyłem za nimi. Nie musiałem zaglądać w notatki podesłane 

przez Fundację, aby rozpoznać człowieka: wysoki, ale chudy, kościsty, lekko utykał 

na lewą nogę, miał wielkie dłonie i nieproporcjonalnie małą głowę. Wojciech 

Wieczorkowski, szef ochrony Korporacji Brex.  

Ale jeszcze ciekawszy był jego rozmówca.  

Niezbyt wysoki, zaokrąglony tu i tam, żeby nie powiedzieć tłuściutki, miał na 

zero zgoloną głowę, a jego ubranie stanowiły postrzępione dżinsy i czarna 

skórzana kurtka z uczepionymi do niej kilkoma błyszczącymi łańcuchami.  

W kilka minut później wszedłem za nimi do pizzerii.  

Po smażeniu się w płonącym domu, ekspresowych zakupach, szybkiej wizycie 

u fryzjera i pod prysznicem, wciąż miałem ściśnięty żołądek i nie czułem ochoty na 

posiłek. Cóż z tego? 

Zawsze uzasadnij swój pobyt w danym miejscu tak, aby każdy, kto cię 

obserwuje, nabrał przekonania, że jesteś tu w swoich, zupełnie niedotyczących go 

sprawach.  

Reguły zachowania w akcji były nieugięte, więc zamówiłem pizzę i herbatę, po 

czym zająłem miejsce tyłem do skina towarzyszącego Wieczorkowskiemu. Nie 

musiałem ich widzieć – wystarczyło słyszeć rozmowę.  

– Niezła sałata – odezwał się wygolony chłopak.  

Dopiero z bliska przekonałem się, że musi mieć przynajmniej dwadzieścia lat. 

W tym wieku nadal ubiera się jak rozwydrzony nastolatek?  

Uśmiechnąłem się do siebie w duchu – zaczynam myśleć jakbym sam 

przekroczył czterdziestkę.  

– Niezła – potwierdził z pełnymi ustami Wieczorkowski. – A właśnie, sałata. 

Pieniądze za tego Araba poszły już przelewem, jak chciałeś.  

– Całe trzy dychy?  

– No a co, Ludwiku, na raty? – oburzył się szef ochrony Korporacji Brex. – Aha, 

no i mam jeszcze dychę wolną.  

Wygolony przestał jeść i uśmiechnął się szeroko.  

– No to miło, bo ja jestem na szmalcowym głodzie ostatnio. Co jest do 

zrobienia?  

Wieczorkowski nachylił się do skina i bąknął:  

– Przecież nie mogę tego gościa trzymać u nas bez przerwy. Dziś w nocy musicie 

go zabrać. Tylko jedź przez działki.  

– To znaczy jak? – zapytał skin.  

Wieczorkowski wyjął serwetkę z pliku i narysował na niej kilka linii.  



– Jedziecie przez najbliższe działki, te z domkami... Potem, od miejsca, gdzie 

był zabytkowy pałacyk von Tiele-Wincklerów, pojedziecie tędy w lewo, na przełaj i 

do siebie tą uliczką. Potem prosto – rysował na kartce pojedyncze linie. – Tę trasę 

od działek obstawię po cichu moimi ludźmi, gdyby ktoś chciał was niepokoić.  

Resztę słów zagłuszył śmiech czterech dziewcząt, które chrupały sałatki przy 

sąsiednim stoliku.  

Pochyliłem się nad swoją porcją i udało mi się zjeść kilka kęsów, kiedy 

Wieczorkowski wstał i zmiął kartkę. Rzucił ją do kosza w rogu pomieszczenia i 

szybko opuścił lokal.  

Jego rozmówca sięgnął po telefon komórkowy i po chwili powiedział:  

– Dziś, druga w nocy, podjedźcie pod Brexa. Wieziecie Araba do bazy. Tak, na 

przesłuchanie. Nie ty będziesz przesłuchiwał, kretynie, bo nie zdążyłby nic 

powiedzieć, he, he... Jak to nie masz ludzi, baranie? Gdzieś ich posłał? Słuchaj, 

dziś mają się zgłosić nowi chętni na szkolenia. Weź dwóch, trzech i przyjedź. No 

to wio.  

Z pizzerii wyszedł pierwszy.  

A ja, jakby była to dla mnie czynność naturalna, pochyliłem się i przegrzebałem 

brudne serwetki i tacki w koszu.  

Wreszcie dłonią oblepioną ketchupem i musztardą wyjąłem stamtąd małą, 

porysowaną serwetkę. Nie zważając na zdziwione spojrzenia amatorów pizzy, 

skierowałem się do wyjścia. Gdyby to widziała moja babcia!  

Jeszcze raz i wyciąganie odpadów ze śmietnika wejdzie mi w nałóg.  

 

 

poniedziałek, godz. 19.40 
– Patrycja? Próbuję cię namierzyć od dziesięciu minut. Tu Waldi, witaj.  

Odchrząknęła lekko.  

Odbierając połączenie, wiedziała, kto się do niej odezwie, ale dobre wychowanie 

wymagało przedstawienia się osobie, do której się dzwoni.  

– Dzień dobry, Waldemarze – powiedziała ciepłym głosem. – Cieszę się, że cię 

słyszę. Mam nadzieję, że doskonale dajesz sobie radę.  

– Tak... – szepnąłem. W zasadzie dopiero wkraczałem w świat, w którym będzie 

trzeba „dawać sobie radę”. – Ale mam do ciebie prośbę.  

– Dla ciebie wszystko, Waldemarze.  

Po takim wyznaniu uśmiechnąłem się do siebie. Wysoka, szczupła Patrycja o 

pociągłej twarzy i jasnych włosach zaskakiwała mnie nietypowymi przemyśleniami 

i słowami, które tworzyła naprędce. Potrafiła z rękawa sypać cytatami i recytować 

poezję. A przy tym jej pogoda ducha nie pozwalała czuć się przygnębionym. 

Wspaniała młoda kobieta...  

– Jesteś jeszcze? – zapytała miodowym głosem, a ja otrząsnąłem się 

z zamyślenia.  

– Tak, oczywiście. Nie mogę znaleźć pewnego adresu, a mam informację, która 

może mnie naprowadzić. Ty się interesujesz geografią i historią.  

– Słucham więc. Mam chyba kilka minut.  

– No więc jest tak – westchnąłem. – Mam numer domu, wiem, jak wygląda 

ulica, ale dzielnicy nie mogę odnaleźć.  



– Historyczna?  

– Nie wiem, szczerze mówiąc.  

– Rozumiem, że w Katowicach?  

Nawet tego jej nie powiedziałem!  

– Katowice, oczywiście. A skąd wiesz?  

Patrycja odchrząknęła.  

– Chyba powinnam zacząć od podziękowania ci za uwolnienie mnie od tego 

natarczywego ogona, który szedł za mną przez całe miasto. Wiesz, że w pierwszej 

chwili cię nie poznałam? Dopiero kiedy schowana w klatce schodowej 

obserwowałam ulicę, rozpoznałam swojego wybawcę. Mam nadzieję, że stan 

twojego ubioru nie jest efektem jakiejś katastrofy?  

– No cóż... – nie było sensu opowiadać jej teraz o Dziadku i podpalaczu. – 

Miałem drobne problemy. Ale już wszystko pod kontrolą.  

– Słucham więc, mów, czego szukasz.  

– Wiem, dokąd mam się udać, zdobyłem mapkę, ale nie wiem, skąd zacząć. 

Mówi ci coś hasło: „zabytkowy pałacyk von Tiele-Wincklerów”?  

Milczała tylko przez chwilę.  

– O ile sobie przypominam, to na ich terenach założone zostało miasto 

Katowice. Najpierw jako mała wioska.  

– Ale gdzie znajdę ten pałacyk? – niecierpliwiłem się.  

– Nigdzie.  

Nie powiem, aby ta odpowiedź mnie zadowoliła.  

– Jak to? Pałace tak po prostu nie znikają...  

Patrycja dmuchnęła w słuchawkę.  

– Pewnie masz rację. Ale tego już nie ma. O ile sobie przypominam, pałacyk 

von Tiele-Wincklerów został zniszczony po wojnie w ramach modernizacji centrum 

miasta.  

Zmiąłem w dłoni mapę zdobytą z takim trudem. Cały plan na nic.  

– ...ale jeśli chcesz odnaleźć miejsce, w którym stał, to znajduje się ono gdzieś 

po wschodniej stronie alei Korfantego.  

Rozłożyłem kartkę na stole. A więc jednak!  

– Dziękuję ci, jesteś złotą dziewczyną, jeśli będę mógł coś dla ciebie zrobić...  

– Zapamiętam! – odpowiedziała i rozłączyła się.  

Aleja Korfantego? To mi wystarczy. Przecież mam tu narysowanych kilka 

punktów orientacyjnych. Spodek, Rondo Słoneczne, Sąd Wojewódzki... Tylko 

trzeba znaleźć ten dworek...  

 

 

poniedziałek, godz. 19.55 
– Z maksymalnym zoomem.  

Kobieta spojrzała na mnie z uśmiechem i pochyliła się nad szklaną szafką. 

Wyjęła ze stojaka płaski aparat fotograficzny i postawiła przede mną.  

– Zoom trzysta pięćdziesiąt. Naprawdę profesjonalna rozdzielczość,  osiem 

milionów pikseli, do tego może pan dokupić dodatkowe karty pamięci. W niskiej 

rozdzielczości można w nim zmieścić sześć tysięcy fotografii, w najwyższej 

czterysta. Tu mam – znów się pochyliła i wyjęła pudełko wielkości portfela – 



przenośną bazę. Ma pamięć sto razy większą od tej w aparacie, komunikuje się z 

maszynerią za pomocą kabla albo portu IRDA.  

Zawiesiła głos, jakby oczekiwała ode mnie zdziwienia.  

– Port podczerwieni – bardziej stwierdziłem, niż zapytałem. – One mają już 

wmontowane oprogramowanie?  

– Wystarczy tutaj nacisnąć – wskazała odpowiednie miejsca. – A wszystko 

maleńkie, jak dla Bonda. Może pan dokupić nawet taką kaburę na rzepa, do 

montowania na ręce pod rękawem albo na nodze... Z tym, że nie jest to tania 

zabawka.  

– I on naprawdę jest wodoodporny?  

– Ma pan na to gwarancję producenta.  

– Płacę kartą.  

 

 

poniedziałek, godz. 20.10 
– Ja już właściwie zamykam... A, to ty, młody człowieku? Coś do poprawy? 

Jeszcze resztki pożaru na głowie?  

Dwie wizyty u fryzjera w ciągu dnia to rzeczywiście przesada, ale nie 

przejmowałem się zbytnio łatką dziwoląga, którą przypnie mi ten człowiek.  

– Tak, resztki pożaru wciąż mi przeszkadzają – potwierdziłem, sadowiąc się na 

fotelu.  

– To jak tniemy? Skracamy grzywkę, mocniej cieniujemy boki?  

– Na zero proszę.  

 

 

poniedziałek, godz. 20.55 
– Trzydzieści złotych.  

Zapłaciłem, po czym wybiegłem z szarym workiem podróżnym z supermarketu 

i rozejrzałem się. Jedyna kałuża w okolicy znajdowała się tuż przed budką 

ochroniarzy.  

Podreptałem w tamtą stronę i zupełnie nie przejmując się zdziwionymi 

spojrzeniami, wrzuciłem wór do brudnej wody, po czym przetarłem nim błoto na 

brzegach kałuży.  

Ochroniarze drapali się w głowy jak zdziwione pawiany, ale nie popełniłem 

żadnego wykroczenia, więc nie interweniowali. Co o mnie pomyśleli, to już ich 

sprawa.  

Ociekający wodą brudny worek pozbawiłem wszelkich metek i przypinek, 

wrzucając je wszystkie do metalowego kosza. Jeszcze tylko brudną od błota ręką 

przetarłem pasek służący do noszenia bagażu na ramieniu.  

Po dziesięciu minutach wór nadawał się do solidnego prania, a w ogóle sprawiał 

wrażenie, jakby już miał za sobą piąte urodziny. I o to chodziło.  

 

 

poniedziałek, godz. 21.15 
– To tutaj? – wielki człowiek wskazał palcem, jakby chodziło o leżący na 

chodniku kamyk.  



Stara, zgarbiona kobieta z trudem uniosła głowę, próbując się rozejrzeć. 

Zerknęła w lewo, potem w prawo, aż wreszcie pokręciła głową.  

– Nie, chłopcze. Nie tutaj.  

Zwracać się „chłopcze” do sześćdziesięcioletniego, dwumetrowego mężczyzny, 

byłoby znaczną przesadą, gdyby nie fakt, że sama kobieta musiała się zbliżać do 

dziewięćdziesiątki.  

– Więc gdzie?  

– Tam!  

Pomarszczona ciemna dłoń pokazała drzewo oddalone od nas o pięćdziesiąt 

metrów.  

A potem kobieta odwróciła się i odeszła wąską uliczką, ani razu nie spoglądając 

w naszą stronę.  

Dziadek uśmiechnął się i objął mnie potężnym ramieniem.  

– Jej nie wolno dziękować. Ona spłaca dług wobec ludzkości.  

Spojrzałem jeszcze raz w ślad za biednie ubraną, starą kobietą.  

– Dług?  

– Zostaw ją. Ona wie wszystko i pomaga każdemu i zawsze. To chodząca 

skarbnica historii tego miasta. Historii prawdziwej, ulicznej, wciąż żywej... Jak i 

ona sama. Kiedyś, podczas wojny, skrzywdziła kogoś... A teraz spłaca. Idź, 

Waldemarze. Idź i znajdź Zaida.  

Rozłożyłem małą karteczkę i zorientowałem mapę z otoczeniem.  

Teraz już nie powinienem mieć problemów.  

 

 

poniedziałek, godz. 21.45  
Ilość miejsca za śmietnikiem nie pozwalała na wygodny odpoczynek, nie po to 

zresztą wybrukowano podjazd, aby ktokolwiek się tu wylegiwał. Cóż z tego, skoro 

wbrew wszelkim chęciom i przyzwyczajeniom w tym właśnie miejscu znalazłem 

jedyny punkt, z którego bezpiecznie mogłem obserwować dwa interesujące mnie 

obszary: wejście do sporej, starej willi z ogrodem i wlot w jednokierunkową uliczkę.  

Na razie w ciągu dwudziestu minut dostrzegłem, że dwaj młodzi ludzie w 

skórzanych kurtkach i pozbawieni włosów weszli do willi, witani przez wysokiego 

człowieka. Poza tym w uliczce panował spokój przerywany przejazdami 

samochodów.  

Wieczór okazał się zimny i wilgotny. Drżałem, ale nie odważyłem się sięgnąć po 

okrycie schowane w torbie, bo od jakiejś chwili słyszałem za sobą niepokojące 

odgłosy. Jakby ktoś skradał się przez opuszczony ogród... Robił to ostrożnie i cicho, 

ale nie udało mu się uniknąć pojedynczych pęknięć suchych gałązek.  

Na piętrze domu płonęło światło, rzucając pojedynczą, żółtą smugę na ulicę. 

Samotna latarnia przy wejściu do willi pozostawała w ciemności, i mogłem się 

założyć, że to nie przypadek.  

Już, już byłem zdecydowany opuścić swoje miejsce obserwacyjne i podążyć w 

stronę drzwi, kiedy w miejscu osadził mnie zgrzyt zawiasów. Z obserwowanej willi 

wyskoczyli dwaj wysocy skini i spojrzeli w górę, na okno piętra. Właśnie wychylił 

się z niego trzydziestoletni mężczyzna z lornetką w dłoni. Wskazał ogród za mną i 

krzyknął:  



– Bierzcie drania, gapi się na nas od godziny!  

Przez chwilę uznałem, że to o mnie chodzi, i spiąłem mięśnie, by wstać i uciec, 

ale przecież człowiek z okna wskazywał daleko poza mój punkt obserwacyjny. 

Zostałem więc, przytulony do ciemnego bruku.  

Tymczasem tajemnicza osoba, która „od godziny” obserwowała willę, zerwała 

się z posterunku. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że leżała wśród zielonych 

krzewów nie dalej niż dziesięć metrów ode mnie.  

Obserwator ubrany w czapkę kominiarkę nie przejmował się już hałasami, jakie 

wywołał. Wiedział, że został zdekonspirowany.  

Skini pędzili w jego stronę, zbliżając się z dzikim wrzaskiem. Ale zamaskowana 

postać schyliła się i spomiędzy krzewów uniosła ciemny plecak. Dopiero teraz 

ruszyła przed siebie, w dłoni ściskając mały pojemnik.  

Gładko ogoleni osobnicy rozdzielili się. Jeden wpadł w krzaki, forsując bez 

problemu resztki płotu okalającego stary ogród, drugi pobiegł dalej ulicą i skoczył 

w krzewy od drugiej strony.  

Kimkolwiek był ścigany, najwyraźniej nie okazał się przyjacielem skinów. Stał 

więc po mojej stronie i nie należało go pozostawiać na pastwę bandytów.  

Ze swojej torby wyjąłem identyczną kominiarkę, zarzuciłem na głowę 

i odczekałem do momentu, gdy przedzierający się przez krzaki łysy chłopak wyłoni 

się zza śmietnika.  

Odbiłem się od bruku i skoczyłem w jego stronę.  

Nie atakuj twarzy, ale te miejsca, które są naprawdę czułe.  

Nauki podczas treningów samoobrony dalekie były od przykazania miłości 

bliźniego, ale też nie mieliśmy się zadawać z ludźmi szanującymi innych. Zadałem 

więc zdradliwy cios łokciem w mostek – przeciwnik zgiął się wpół i upadł.  

Poczułem, że krople potu płyną mi po skroniach. Nigdy jeszcze nie 

wykorzystałem tych umiejętności w akcji – choć maltretowanie manekinów było 

naszą treningową codziennością.  

Co innego jednak uderzyć gumową kukłę, co innego człowieka – nawet takiego 

jak zadeklarowany faszysta. Wprawdzie mój pradziadek machał szablą w którymś 

powstaniu, rąbiąc wrogów na pęczki, a inny biegał podczas powstania 

warszawskiego kanałami i wysadzał niemieckie transportery, najwyraźniej jednak 

nie odziedziczyłem po nich zapędów do walki.  

Ale zadziałało!  

Usiadłem obok leżącego skina i odetchnąłem. W trzy sekundy później wstałem 

i skoczyłem w stronę, z której dochodziły odgłosy szamotaniny.  

Zamaskowany obserwator próbował skierować w twarz skina wylot miotacza 

gazu, ale łysy chłopak zablokował ruch ręki ściganego. Wyraźnie przewyższał go 

siłą i sapiąc, przechylał zamaskowanego człowieka.  

Skoczyłem w tamtą stronę i pchnąłem ramieniem w bark skina. W tym 

momencie uwolniony człowiek zgiął kolano i nacisnął łydkę napastnika tak, że noga 

łysego człowieka przygięła się do ziemi.  

Zostałby pokonany natychmiast, gdybym nie zapomniał o kolejnej zasadzie 

samoobrony.  

Kontroluj wszystkich przeciwników.  



Zapomniałem! A przecież uderzony przeze mnie skin nie został ani uśpiony 

gazem, ani też, jak w głupich filmach, potraktowany cegłą. Stracił przytomność na 

chwilę i powinienem o tym pamiętać!  

Potężny cios w kark odrzucił mnie w lewo, pod bezlistne krzewy. Spadłem na 

plecy i zanim zorientowałem się w sytuacji, coś ciężkiego skoczyło mi na brzuch. 

Wiedziałem, że skini potrafią być bezwzględni, ale dopiero teraz zrozumiałem, co 

to znaczy. Typowy bandzior podszedłby i uderzył. Ten natomiast z rozpędu wbił 

swoje podkute buty w mój żołądek, a kiedy poczułem, że brak mi powietrza, a oczy 

niemal opuszczają twarz, zauważyłem, że zeskoczył i przygotowuje się do 

kopnięcia mnie w głowę. Porażające!  

Jedyne, co zdołałem uczynić, to zasłonić się podwójnym blokiem. Przyjmę cios 

na przedramiona, to osłabi impet... Ale co dalej?!  

Czekałem na cios, wciąż czując potworny ból w żołądku i przeponie. Czekałem, 

słysząc obok łamanie krzaków. To drugi skin walczył z zamaskowanym 

obserwatorem. Ale kopnięcie nie nadchodziło. Ustały też sapnięcia i łamanie 

krzaków.  

Otworzyłem oczy i choć wiedziałem, że wciąż jestem przytomny, nie mogłem 

przez chwilę uwierzyć w to, co widziałem.  

Wielekroć słyszałem o zjawiskach paranormalnych, o lewitacji przedmiotów i 

ludzi, ale oto stałem się naocznym świadkiem tego zjawiska. Obaj skini unieśli się 

w powietrze, jakby pociągnął ich w górę tajemniczy dźwig. Próbując kopać i 

uderzać rękami coś, co ich złapało, wyczyniali takie sztuczki, jakby mieli ochotę 

złamać sobie karki. Na próżno – wciąż unosili się, aż ich stopy zawisły na wysokości 

pół metra nad ziemią.  

– Niegrzeczni chłopcy – powiedział ktoś głosem tak niskim, jakby mówił ze 

studni głębinowej.  

– Puszczaj, gorylu! – zdążył jeszcze wrzasnąć wyższy ze skinów, ten, który 

zamierzał mnie kopnąć. Ale na tym zakończył swoją wypowiedź, bo obaj wiszący 

nagle zbliżyli się do siebie i z impetem zderzyli głowami. Natychmiast 

znieruchomieli, a ich łysiny zwisły bezwładnie. Gdyby nie poczucie rzeczywistości 

wywołane potwornym bólem, uznałbym, że oto oglądam scenę jakiejś taniej 

komedii.  

– Dobrze – odpowiedział wreszcie grzmiacy głos. – Jak chcesz, młodzieńcze. 

Puszczam.  

Skini opadli na ziemię jak przekwitłe płatki róż, zatrzymując się z chrzęstem w 

krzakach.  

Dopiero teraz zobaczyłem twarz osoby, którą poznałem po głosie.  

Dziadek pochylił się nade mną i ostrożnie zdjął mi kominiarkę.  

– Jak żebra? – zapytał z troską, a kiedy skinąłem głową, podszedł do drugiego 

zamaskowanego człowieka.  

Chyba zostałem bardziej poszkodowany, bo tamten podniósł się już 

i o własnych siłach podszedł do mnie. Teraz dopiero zdjął kominiarkę i jednym 

ruchem rozpuścił podwinięte jasne włosy...  

– Patrycja! – rozpoznałem mimo łzawienia oczu. – Czy my się tu, przepraszam, 

umawialiśmy?  

Jednak nie odniosłem wielkich obrażeń, skoro potrafiłem żartować.  



– Nie, Waldemarze – uśmiechnęła się. – Ale chyba nasze drogi przecinają się w 

jakiś sposób. Rzuciłeś mi się na pomoc! – powiedziała z zachwytem, a jej oczy 

zalśniły, odbijając resztki światła ulicznej latarni oddalonej o prawie dwieście 

metrów.  

Odwróciła się do Dziadka i podała mu dłoń.  

– Dziękuję panu. Patrycja jestem. Nie wiem, skąd pan się wziął w okolicy i 

dlaczego pan nam pomógł, może jestem głupią dziewczynką, ale nie muszę tego 

rozumieć. Tak, jak nie pytam ciebie, Waldemarze, co tu porabiasz. Obu wam 

dziękuję za pomoc... Ale chyba warto się stąd wynieść. Zaraz tu się zaroi od tych... 

chłopców...  

Pochyliła się nade mną, zbliżając swoją twarz do mojej.  

– Żywy?  

– Tak, spokojnie. Zostanie parę sińców i tyle...  

Chciałem dodać jeszcze coś mądrego, ale nie pozwoliła mi. Zatkała mi usta na 

kilka sekund, po czym odwróciła się i zniknęła na niewidzialnej ścieżce, nie 

zapominając o swoim szarym plecaku.  

A ja patrzyłem za nią, zupełnie nie zwracając uwagi na Dziadka.  

Zatkała mi usta... Z tym że swoimi. I nie powiem, aby to było przykre 

doświadczenie.  

Tymczasem Dziadek pochylił się nade mną i zapytał:  

– Masz ojca, prawda?  

Poczułem, że jego myśli krążą wokół chłopaka w moim wieku. I że ten chłopak 

jest dla starszego mężczyzny kimś ważnym.  

– Mam – odrzekłem. – To wspaniały człowiek.  

– I mówisz do niego tato?  

Uniosłem brwi. Nie był to dobry moment na tego typu rozmowy.  

– Jasne, oczywiście.  

– A zdarza ci się mówić mu, że go kochasz?  

Czułem wielki zamęt w głowie, ale nie znalazłem powodu, by nie odpowiedzieć.  

– Tak wprost to rzadko... Raczej się to pokazuje przez codzienne życie, niż o 

tym mówi...  

– Kiedy go spotkasz, powiedz mu, że go kochasz. Nie wstydź się tego. Wiesz, 

młody człowieku, mam takie marzenie... – przerwał i zamyślił się na chwilę. – Mam 

marzenie, aby mój syn powiedział do mnie jeszcze raz w życiu tato. Tylko tyle...  

 

 

poniedziałek, godz. 22.50 
– Nowy? Od kogo?  

– Pytanie! – wydąłem policzki i prychnąłem gniewnie. Nie miałem pojęcia, co 

odpowiedzieć, spróbowałem więc sztuczki z podpowiedzią. – Zgaduj do trzech 

razy! 

Wysoki skin machnął ręką, drugą rzucając pod nogi niedopałek papierosa.  

– Założę się o pół litra, że od Bransolety. Wszyscy od niego są jacyś tacy 

bufonowaci. Jak on sam.  

Odetchnąłem. Udało się.  

A więc jestem od Bransolety.  



– Tylko nie bufonowaci – uniosłem dłoń w geście protestu. – My po prostu 

znamy swoją wartość. Gdzie mam rzucić swoje graty?  

Worek podróżny pasował do wędrującego skina. Podobnie jak sprane dżinsy. 

Kupiłem je wprawdzie przed kilkoma godzinami, ale już na wystawie wyglądały 

tak, jakby ktoś chodził w nich przez ostatnie dwa sezony. Skórzana kurtka z 

łańcuchem pod bokiem była nowa i na taką wyglądała, ale w końcu skin też może 

sobie pozwolić na coś nowego.  

Szeroki w barach strażnik wskazał mi krótki korytarz. Na jego końcu 

w uchylonych drzwiach stał niski, wychudzony chłopak. Wyglądał na nie więcej niż 

piętnaście lat. Opierał się o framugę i zapatrzony w sufit palił papierosa, 

wypuszczając w powietrze równe obłoki dymu. Wydawało się, że nikogo nie 

dostrzega, że najważniejszy na świecie jest dla niego ten dym, ale kiedy się 

zbliżyłem, odezwał się dźwięcznym, niemal dziewczęcym głosem:  

– Heil Hitler, kolego. Góra czy dół?  

Przez chwilę zaniemówiłem – i sam nie wiem, czy z powodu tak ohydnego 

powitania, czy z potrzeby przeanalizowania drugiej części jego wypowiedzi. Przez 

uchylone drzwi dostrzegłem jednak kilka piętrowych łóżek – prócz jednego zajęte 

były przez leżących tam młodych ludzi.  

– Góra – odpowiedziałem spokojnie, pomijając hitlerowskie powitanie. – Nie 

mam lęku wysokości.  

Skinął tylko głową i odsunął się, abym mógł przejść.  

– Prześpij się albo co – doradził jeszcze. – Zapowiadali, że na noc mamy akcję. 

Z tobą jest nas akurat sześciu. Tylu potrzeba.  

– Ekstra – odparłem, rzucając wór na górę piętrowego łóżka. Uniosłem otwartą 

dłoń w powitalnym geście. – Cześć. Waldemar jestem.  

Przedstawili się po kolei, najdłużej czekałem na imię tego przy drzwiach.  

– A na mnie wołają Wredota.  

 

 

wtorek, godz. 00.10  
Kopnąłem w drzwi tuż pod klamką. Wiedziałem, że przeciwnik z pistoletem stoi 

tuż za drzwiami toalety i że musiał usłyszeć moje słowa, kiedy przez komunikator 

informowałem Fundację, gdzie znajdą Zaida. Tak, jak ja usłyszałem 

przeładowywanie broni.  

A teraz do moich uszu razem z hukiem drzwi dotarł jęk i gruchnięcie 

bezwładnego ciała na podłogę. Czemu ja muszę robić takie rzeczy?!  

Wypadłem z kabiny i przyjrzałem się nieprzytomnemu.  

– Wredota... – zdziwiłem się.  

Nie samą jego obecnością, ale faktem, że chłopak młodszy ode mnie wciąż 

dzierżył w dłoni nowiutki model austriackiego glocka – broni dostępnej zwykle 

policjantom i ludziom posiadającym specjalne zezwolenia.  

Podszedłem do niego. W pierwszym odruchu kopnięciem wytrąciłem mu pistolet 

z dłoni. Dopiero teraz nachyliłem się nad leżącym.  

Oddychał, serce biło równo, puls był spokojny. Tylko paskudny, siny guz na 

czole świadczył o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z deską drzwi.  



Przeszukałem jego kieszenie, przyjrzałem się zmiętej legitymacji szkolnej, nie 

zaszczyciłem uwagą paczki popularnych, po czym wszystko wpakowałem na 

powrót do jego zielonych spodni moro.  

– Ojciec, ty śmieciu...! – wymamrotał Wredota i przełknął ślinę.  

Trzeba znikać, zaraz się obudzi!  

 

 

wtorek, godz. 00.25 
– Nie wiem, kto mi to zrobił, ale dowiem się po akcji – zagroził Wredota, kiedy 

pojawiliśmy się na korytarzu. – A teraz z nami jedziesz ty, ty, ty...  

Wybrali sześciu ludzi. Mnie wciągnęli, „boś duży”.  

 

 

wtorek, godz. 00.40 
– Spuchłeś – zauważył jeden ze skinów, błyskając latarką w twarz Wredoty.  

– Nie po oczach, ćwoku! – warknął poszkodowany i zasłonił się dłonią. Drugą 

mocno zacisnął na uchwycie, bo samochodem rzucało na boki. – On musi jechać 

przez takie zadupia? – zmienił temat i ryzykując odsłonięcie wielkiego kolorowego 

guza i opuchlizny policzka, uderzył pięścią w metalową ścianę dzielącą przedział 

pasażerski od kabiny kierowców.  

– Czego? – dobiegło z przodu. Wysoki, nieogolony mężczyzna odezwał się po 

raz pierwszy. – No czego, pytam? – zagrzmiał jeszcze raz kierowca.  

Tarpan honker znów podskoczył dziko na polnej drodze i opadł ze zgrzytem w 

koleinę.  

– Czego tak tyłami jedziesz? Żołądek mi do gardła skacze!  

Po dwóch kolejnych podskokach nadeszła odpowiedź.  

– Jedziemy przez ogródki działkowe.  

– Nie do Brexa?  

– Do Brexa. Ale wkoło, żeby się nie rzucać w oczy. Rób swoje!  

W dziesięć minut później znalazłem się dokładnie na tej drodze, którą 

opuszczałem przed kilku godzinami teren ogródków działkowych. W świetle 

reflektorów dostrzegłem nawet budę-domek, obok którego obudziłem się po 

pożarze.  

Wspomnienie ognia przyprawiło mnie o dreszcz. To już drugi pożar w moim 

życiu.  

W tym o mało nie straciłem życia.  

W poprzednim... całe moje życie się zawaliło...  

Spojrzałem szybko za okno. Lepiej teraz skupić się na zadaniu, na odnalezieniu 

Zaida, na ratowaniu jego życia.  

Odegnałem sprzed oczu obraz smutno uśmiechniętej kobiety. Nie teraz, mamo. 

Nie teraz...  

Samochodem szarpnęło nagle tak, że jak worek ziemniaków poleciałem na 

dwóch innych, przysypiających skinów. W głębi kabiny, gdzie panowała ciemność, 

ktoś jęknął, po czym dobiegł stamtąd zestaw przekleństw.  

– Co jest? – Wredota znów stuknął pięścią w blachę.  

– Bezdomniak! – odparł kierowca. – Ale już schodzi!  



Samochód ruszył powoli. W łunie świateł dostrzegłem najpierw zarys człowieka 

– potężnie zbudowana, dwumetrowa postać stała na poboczu zupełnie bez ruchu.  

– Pieprzone bezdomne dziadki – sapnął jeden z chłopaków. – Ktoś musi wytłuc 

to robactwo.  

– Śmierdziele – potwierdził siedzący koło mnie. – Wygląda jak goryl, a nie umie 

sobie znaleźć roboty, tylko się włóczy po działkach.  

– To co, spuścimy mu łomot? – zaproponował chudzielec z kąta.  

– Nie. Zostawcie go – odparł Wredota.  

Od kilku sekund wpatrywałem się w pooraną zmarszczkami, porośniętą siwą 

brodą i jakże znajomą twarz człowieka, który wyciągnął mnie z płonącego domu. 

Ale słowa Wredoty przykuły moją uwagę. Kiedy zobaczył mężczyznę, 

znieruchomiał i zacisnął pięści. Jego oczy rozszerzyły się mocno, a usta 

wypowiedziały tylko trzy słowa. Potem zamilkł.  

Starszy człowiek musiał dostrzec twarze ludzi jadących samochodem. Po mnie 

tylko prześliznął wzrokiem – albo nie poznał, albo inteligentnie uznał, że w takiej 

sytuacji nie chciałbym się przyznawać do znajomości z bezdomnym. Natomiast 

twarz Wredoty przykuła całą jego uwagę. Jak skamieniały odprowadził wzrokiem 

te wąsko osadzone oczy, by na koniec opuścić głowę.  

W chwili, kiedy kierowca nacisnął hamulec, czerwone światła stopu na moment 

znów oświetliły postać mężczyzny. Właśnie podnosił z ziemi mały kamyk. Uniósł 

go do oczu i wyszeptał coś, co z ruchu ust mogłem wyczytać jako „Boga”. 

Jednocześnie obudził się we mnie ten dziwny zmysł, nad którym panować nie 

umiałem. Pod czaszką zabrzmiał mi wyraźnie jeden wyraz, męskie imię, jakby 

człowiek nadawał je kamieniowi.  

A potem wszystko zniknęło w ciemności.  

 

 

wtorek, godz. 01.40 
Słabo znałem Katowice, ale gdybym nawet miał okazję nauczyć się ich na 

pamięć, to ścieżki, drogi i tajemne przejazdy przez środek opuszczonych fabryk 

nie pozwoliłyby mi się zorientować, gdzie jestem. Dopiero w ostatniej chwili 

dostrzegłem, że oświetlony halogenami, potężny budynek, do którego się 

zbliżaliśmy, to siedziba korporacji Brex.  

Nie widziałem radiowozów, żaden z nielicznych przechodniów nie wyglądał mi 

na agenta operacyjnego – choć w Fundacji uczyli nas, jak takich rozpoznawać. 

Kobieta z dużą torebką miała na obu dłoniach spore pierścionki – z czymś takim 

nie sięga się po broń. Dwaj mężczyźni podśpiewujący na ławce byli chudzi, 

wymizerowani i żaden z nich nie mógł mieć przy sobie broni – krótki rękaw, spodnie 

bez paska, nic, co pozwoliłoby ukryć kawał żelaza.  

Nie niepokoiłem się jednak, przynajmniej nie bardziej niż dotąd – wiedziałem, 

że aby aresztować tych ludzi, trzeba ich złapać z Zaidem w samochodzie. W tej 

chwili co najwyżej wątpliwości dotyczyłyby nieletnich przebywających poza domem 

nocą.  

Niemal bezszelestnie otwarła się spora brama garażowa. Tarpan wjechał do 

środka i silnik zgasł.  



Wredota natychmiast otworzył tylne drzwi i sięgnął za pasek. Wyjął stamtąd 

pistolet – ten sam, z którym miałem już styczność – i jak na amerykańskim filmie, 

stanął przy zamykającej się bramie.  

Obawiałem się, że teraz każdy z młodych skinów wyjmie jakąś straszliwą broń, 

a mnie pozostanie ledwie gaz w sprayu, ale inni tylko zazdrośnie spojrzeli na 

błyszczącą czerń glocka i ustawili się w szeregu prowadzącym od samochodu do 

wąskich drzwi wiodących do wnętrza budynku.  

Oczywiście stanąłem tam i ja – w duchu ciesząc się, że za kilka minut ujrzę 

Zaida, a po kilku następnych zostaniemy uwolnieni.  

Betonowe zimno garażu nie przypominało tych ciepłych, wymuskanych wnętrz, 

jakie obserwowałem nieraz w bogatych firmach. Tutaj było ciasno, zimno, surowo.  

Dochodziła druga, kiedy wąskie drzwi uchyliły się z lekkim zgrzytem.  

Poczułem dreszcz emocji, gęsia skórka pokryła ręce i kark. A więc znalazłem 

go! Policja nie potrafiła, a mnie wystarczyły dwa dni!  

Cieszyłem się do chwili, kiedy ujrzałem Zaida. Wówczas dreszcz, który przeszył 

mi ciało, był już daleki od radości.  

Zaid al Muhammad zawsze był szczupły i drobny, ale teraz wyglądał, jakby od 

tygodnia nic nie jadł. Chuda, śniada twarz pokryta była szarymi plamami, czarne, 

krzaczaste włosy przykleiły się niemal do głowy. Głęboko osadzone oczy rzucały 

spojrzenia na prawo i lewo, ale wydawały się niczego nie dostrzegać.  

Drżącymi, zapiętymi w kajdanki rękami złapał klamkę i przez chwilę stał, 

starając się zachować równowagę. Wreszcie pchnięty z tyłu przez wielkiego 

mężczyznę poczłapał do samochodu. W myślach powtarzałem: Nie znasz mnie, nie 

znasz mnie! – i mocno wpatrywałem się w postać zbliżającą się krok za krokiem. 

Wielokrotnie stosowałem tę umiejętność. Ale gdyby tym razem sugestia okazała 

się za słaba, a Zaid reagowałby z opóźnieniem, to radosne powitanie mogłoby nas 

obu wepchnąć w kłopoty.  

Nie zauważył mnie. Wprawdzie omiótł moją łysą głowę spojrzeniem, ale 

stanowiłem dla niego najwyraźniej obiekt do ominięcia i nic poza tym. A ominąć 

kogokolwiek nie było łatwo – stawianie bosych stóp utrudniały dwie obręcze spięte 

trzydziestocentymetrowym łańcuchem.  

Prowadzą go jak niewolnika – przyszło mi do głowy skojarzenie z czasów, kiedy 

Murzyni byli tylko towarem. Okazuje się, że w świadomości niektórych te czasy nie 

minęły.  

– Wsiadaj – rozkazał Wredota i zupełnie bez powodu pchnął Syryjczyka lufą 

pistoletu.  

Poczułem, że pod czaszką ktoś gotuje mi wodę na herbatę, że zbiera się obłok 

pary i zasłania mi widok. W tej chwili dostrzegałem tylko piętnastoletniego skina i 

dwa razy starszego od niego, sponiewieranego człowieka. Miałem ochotę skoczyć 

i wybić Wredocie wszystkie zęby, połamać mu rękę razem z tym przeklętym 

pistoletem, kopnąć go tak, żeby się obudził na Księżycu. Zamiast tego 

wyszczerzyłem zęby, a kiedy Zaid upadł, razem z pozostałymi skinami 

zarechotałem dziko.  

Poczekajcie, już niedługo!  

Drzwi zatrzasnęły się. Zaid – w kajdanach, niedożywiony i pewnie pobity – 

został wciśnięty między dwóch największych skinów. Siedział tyłem do kabiny 



kierowcy, tak, że przez żadną szybę nie można było dostrzec nawet zarysu jego 

postaci.  

Nie odezwał się. I to było najbardziej przerażające.  

Człowiek o gorącym temperamencie, który wciąż coś mówił, opowiadał, śmiał 

się, rzucał egzotyczne przekleństwa i bez przerwy gestykulował – tutaj wyglądał 

jak kiepska rzeźba posadzona na ławce. Rzeźba skonanego człowieka.  

– Zapłata jak zwykle pójdzie jutro – odezwał się potężny mężczyzna, który 

przyprowadził Zaida.  

Powiedział to do ściany – i nikt specjalnie nie zareagował na jego słowa. Ale ci, 

którzy mieli wiedzieć, o co chodzi, na pewno zrozumieli.  

Światło zgasło i dopiero wtedy ktoś nacisnął przycisk otwierania bramy. Czy już 

teraz wpadną tu uzbrojeni antyterroryści?  

Odruchowo wstrzymałem oddech i pochyliłem głowę. Brama powoli wędrowała 

w górę, centymetr po centymetrze, szeleszcząc lekko i znikając w niszy przy 

suficie. Wreszcie znieruchomiała.  

Nikogo.  

Samochód wyjechał i spokojnie potoczył się – tym razem przez miasto. 

Minęliśmy rondo pod słynnym katowickim Spodkiem, objechaliśmy Plac Wolności i 

skręciliśmy pod wiadukt na ulicę Mikołowską. Czytałem tabliczki z nazwami ulic, 

zerkałem od niechcenia za okno. Tak naprawdę jednak w skupieniu wyglądałem 

samochodów policyjnych. Albo nieoznakowanych pojazdów Grupy Interwencyjnej.  

Bezskutecznie.  

 

 

wtorek, godz. 05.00 
– Sorry, stary, jak ci tam? – usłyszałem tuż przy swoim uchu szept. 

Dopiero wówczas poczułem, że ktoś stoi na mojej nodze. Jednocześnie 

przepraszający mnie człowiek zeskoczył mi z łydki.  

A więc jednak zasnąłem! Mimo przerażenia, podejrzeń i wściekłości, kiedy kazali 

nam się położyć, zasnąłem.  

Teraz wrócił wyraźny obraz Zaida wpędzanego do piwnicy po ciemnych 

schodach i pogardy rysującej się na twarzach skinów. Skąd ta pogarda? Dlaczego?  

Teoretycznie wiedziałem. Czytałem o faszystach i ich obłędnej ideologii, 

uczyłem się w szkole, słyszałem opowieści, widziałem filmy. Kiedyś też ich 

spotkałem... Ale to teoria. Zrozumieć taką umysłową degrengoladę – to już 

znacznie trudniejsze.  

– Co jest? – zapytałem chłopaka, który szarpał mnie za ramię.  

– Depnąłem cię, jak złaziłem z góry. Teraz moja warta. Przy asfalcie.  

Przez chwilę byłem przekonany, że chodzi o nawierzchnię jezdni, dopiero po 

kilku sekundach skojarzyłem – tak faszyści nazywają wszystkich ciemnoskórych.  

– Aha, jasne. Gdzie będziesz siedzieć?  

– Mam stać – odparł i skierował się do drzwi. – Przy piwnicy. Musimy go 

pilnować aż do przesłuchania.  

– Przesłuchania? – udałem nieświadomego.  

– Koleś! – skin zatrzymał się. – Nie wiesz, kogo my tu mamy! To brudas, który 

uczył agentów walki z terroryzmem. Pokazywał im, jak rozpoznawać nas, 



walczących o prawdziwą sprawiedliwość i czystość rasową, jak rozpracowywać 

nasze akcje. On ma we łbie więcej informacji niż niejeden z naszych... – obniżył 

głos do szeptu. – Musimy go pilnować, bo dziś ktoś podglądał nasz dom, a Roman 

mówi, że nocą grzebali w jego papierach... Niemożliwe, zamyka przecież pokój na 

klucz, ale tak mówi... A ja słyszałem nawet, że ten asfalt z piwnicy to jedyny 

w Polsce gość, którego boi się sam Adolf. 

Na końcu języka miałem pytanie, czy to Hitler zmartwychwstał, ale nie 

odezwałem się. Grając rolę skina, powinienem zapewne wiedzieć, o kim mowa. 

Poruszyłem tylko głową na znak niedowierzania.  

– E, niemożliwe. Aż taki niebezpieczny? Rambo? Wygląda mizernie.  

Skin zarechotał.  

– Już parę dni jest na diecie. I budzili go co dwie godziny, żeby mu się porąbało 

we łbie. Teraz jest tak skołowany, że powie wszystko. A jak nie, to Adolf przysyła 

swojego speca od przesłuchań. Podobno fachman.  

– Torturuje? – zapytałem, bo z przerażeniem przypomniałem sobie metody 

stosowane niegdyś przez SS.  

– Jak trzeba... Ale zwykle nie musi. Ma tabletki, zastrzyki i takie ostre gadki.  

– Tabletki...? – zapytałem. – A można przy tym być?  

– Jakbyś akurat tu był, to można.  

Pokiwałem głową. Jeśli tak, zaświtała pewna możliwość działania. Skoro 

zawiodła Fundacja – choć wciąż łudziłem się, że w każdej chwili załomocą do bram 

– trzeba działać na własną rękę.  

Stanąłem przy metalowych drzwiach wiodących do piwnicy i spojrzałem na 

skina. Siedemnaście lat, ostre rysy, milimetrowe włoski miały kolor miedziany. 

Dżinsy i czarna koszulka – taki, jak większość z nich.  

– A co oni chcą z niego wyciągnąć? – zapytałem od niechcenia. – Informacje o 

sposobach walki z terroryzmem?  

– Nie – odparł zwolniony z posterunku wartownik. – On coś wie o nas. Wie o 

transporcie i o powiązaniach Adolfa. Szkolił jakąś fundację. Sam nie wiem nic 

więcej, ale podobno to nam zagraża jak diabli. Idę, bo mi się gęba rozdziawia – 

ziewnął i machnął ręką na dobranoc.  

Choć minęła piąta, wciąż było ciemno, tylko szarość za oknem dawała pierwsze 

znaki, że zbliża się świt. Zamknąłem oczy.  

Nie chciałem, broń Boże, spać. Myślałem.  

 

 

wtorek, godz. 12.35  
– Jestem – powiedziałem cicho, schowany za garnkiem z ziemniakami.  

Zgłosiłem się do obierania, aby nie brać udziału w dyskusji, która po prostu 

mnie bolała i mierziła. I wówczas przyszedł sygnał od Patrycji.  

– Waldemar! – ucieszyła się. – Pewnie uznasz mnie za głupiutką, ale odzywam 

się właśnie do ciebie, bo jesteś człowiekiem obytym w świecie. Kiedy mnie 

namierzyłeś, mówiłeś, że interesuje cię pałacyk von Tiele-Wincklerów.  

– A owszem. Bardzo mi pomogłaś, ale tam, w krzakach, jakoś nie miałem okazji 

ci podziękować.  



– Podziękowałeś swoją postawą. W rezultacie dopięłam swego... Teraz jest dla 

mnie ważna odpowiedź: gdzie dokładnie znajdował się ten pałacyk. Spróbuj mi go 

zlokalizować z dokładnością do kilku metrów. To ważne.  

– Damom się nie odmawia – powiedziałem zadowolony, że mogę spełnić jej 

prośbę. – Załącz sobie nagrywanie, powiem ci dokładnie.  

– Kochany jesteś, Waldemar. Czekaj, załączam... Już. Mów.  

– Człowiek, który zaprowadzi cię do osoby pamiętającej czasy pałacyku, 

mieszka na działkach, tam dokładnie, gdzie udało mi się uwolnić cię od ogona. 

Alejka w prawo, trzecia działka. Wielki, ponad dwa metry, na oko zniszczona 

sześćdziesiątka. Ten sam, który pomógł nam w ogrodzie przy domu skinów... 

Wykształcony, tajemniczy... A co do pałacyku, łatwo trafić. Idziesz aleją 

Korfantego... 

 

 

wtorek, godz. 14.20  
Odwiedzanie toalety było na szczęście czynnością normalną i niebudzącą 

podejrzeń. Uznałem, że i na mnie pora.  

Nie odważyłem się użyć zegarka do łączności z Fundacją. Po raz drugi nie 

miałbym tyle szczęścia – poza tym niemożliwe, aby moje słowa nie dotarły do 

centrali.  

Z jakichś przyczyn – a w tej chwili nie miałem pomysłu, o co może chodzić – 

nie podjęli akcji odbicia Zaida. Zgodnie z procedurą uznałem więc, że od teraz 

działam bez wsparcia. Sam.  

Aparat cyfrowy, który kupiłem, wśród wielu zalet miał i tę, że był znacznie 

mniejszy od klasycznych – na filmy. Sięgnąłem teraz pod umywalkę i zdjąłem 

zawiniątko z rury odpływowej.  

Po wszystkich przeszukaniach mogłem sobie pozwolić na ryzyko noszenia go 

przy sobie. Przyczepiłem sprzęt do specjalnego paska obejmującego łydkę. Jeśli 

uda mam się uwolnić Zaida i spowodować ukaranie tej bandy, muszę mieć dla sądu 

jakieś dowody.  

Po chwili rozmyśliłem się – wyjąłem aparat spod opaski na łydce i ukryłem pod 

kurtką. Opuściłem toaletę w chwili, gdy grupa moich rówieśników zmierzała 

szybkim krokiem w stronę ciężkich drewnianych drzwi. Musieli być nowi – z całej 

szóstki widziałem dotąd tylko jednego.  

– Chodź, będą słuchać asfalta – zachęcił mnie jeden z nich.  

Poszedłem oczywiście.  

W dużym pomieszczeniu postawiono kilka drewnianych ławek. Pod przeciwną 

ścianą solidne biurko oddzielało siedzącego w wygodnym fotelu mężczyznę od 

przywiązanego do krzesła Zaida.  

Nie miał już kajdanek. Mocna żarówka biurkowej lampki świeciła mu prosto w 

twarz. W tle, na ścianie, ciągnęły się od sufitu po podłogę czerwone flagi z wielką, 

czarną swastyką. Między nimi wisiał portret Hitlera.  

Poczułem w żołądku wielki kamień. Porwanie, poniżanie człowieka, a teraz 

jeszcze to! Przecież nie uwierzę, że tylko przypadkowo wszystko zostało 

zorganizowane na wzór gestapowskiego przesłuchania!  



Spocone dłonie zacisnąłem w pięści. Nie nadaję się na zimnego, wyrachowanego 

agenta. Chcę działać zgodnie z prawem i tego samego wymagam od innych. A 

stoję przed bezprawiem i mam się przyglądać?  

A jednak oparłem się o ścianę i znieruchomiałem. Wiedziałem, że mogę 

uratować Zaida tylko wybierając do tego odpowiednią chwilę.  

– Nazwisko? – wrzasnął zza biurka ten sam człowiek, który prowadził samochód 

podczas transportu Syryjczyka.  

– Muhammad – odparł niewyraźnie Zaid.  

Jego wychudzona twarz wyrażała tylko rezygnację i zmęczenie. I jeszcze coś – 

oczy błyskały przerażeniem, jakby przewidując najgorsze. 

– Imię! 

– Zaid. Przecież wiecie...  

Mężczyzna wstał, jakby chciał uderzyć przesłuchiwanego, ale obejrzał się przez 

ramię na dwudziestoosobową grupę chłopaków i usiadł ciężko. 

– W porządku, Zaid. Powiesz nam, co chcemy wiedzieć, i pojedziesz do domu 

pierwszą klasą. Tak się umawiamy, prawda?  

– Tak... – odrzekł cicho. – Prawda.  

– Szkoliłeś ludzi? Opowiedz, to wrócisz do domu. Mówiłeś ludziom o naszych 

systemach działania? Tak?  

– Mówiłem. Tak. Tak.  

– Skąd wiesz to wszystko? Skąd masz informacje o naszej grupie? I innych 

bratnich organizacjach? – mężczyzna uderzył otwartą dłonią w stos kilku grubych 

teczek kryjących setki kartek, aż pył wzbił się w górę. – Skąd to masz?  

Zaid wydawał się walczyć z sobą, ale tylko przez chwilę. Brak snu, beznadzieja, 

zimno i brak jedzenia złamały go zupełnie.  

– Szkolenie. Bank danych. Mossad.  

– Co? – jednocześnie zapytało kilku ludzi.  

Przesłuchujący aż wychylił się do przodu.  

– Co ty pitolisz? Arab w Mossadzie? Żydki by cię wysadziły w powietrze razem 

z tą twoją czarną gębą, a nie wzięły do swojego wywiadu! – zapalił się 

trzydziestoletni skin. – Gdzie się szkoliłeś?! 

– Mossad – odparł Zaid i głowa opadła mu na klatkę piersiową.  

Korzystając z okazji, że cała grupa zapatrzona była w tę dziwną sytuację, 

wysunąłem bardzo powoli aparat spod kurtki i nacisnąłem spust migawki. Już 

wcześniej wyłączyłem lampę – elektronika poradzi sobie ze skąpym oświetleniem.  

– Jak oni cię wpuścili do Izraela? – wreszcie uwierzył skin.  

– Nie tam – szepnął Zaid.  

Znów zrobiłem zdjęcie z nadzieją, że dobrze celuję.  

– Rezydent w Niemczech – wybełkotał Zaid. – Baza szkoleniowa...  

Mężczyzna zapisał coś szybko i podrapał się w łysą głowę.  

– Ja cię sprawdzę, a teraz gadaj, kogo tu szkoliłeś, hę? Żadna policja ani służby 

specjalne, to wiem. Kogo? Gadaj, gadaj prawdę...  

Poczułem dodatkowe mrowienie na plecach. Wszelkie operacje Fundacji Do 

Zwalczania Przestępczości Młodzieży mogły się powieść pod warunkiem, że 

absolutnie nikt nie miał pojęcia o jej istnieniu. Tymczasem Zaid był na etapie 

wyjawiania tajemnic, a bandyta utrzymywał, że już to  wszystko wie!  



– Fundacja... – wyszeptał Zaid, a mnie zmroziło. – ...Młodzieży.  

Skin przez chwilę wpatrywał się w niego, po czym skinął głową.  

– Masz szczęście. Fundacja Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży. To już 

wiemy. Słyszycie, młodzież? – odwrócił się niespodziewanie do grupy, w której 

sam stałem. – Ten czarnuch szkolił ludzi w waszym wieku, żeby was zwalczali. 

Dacie się?  

– Nie! Nikt nas nie ruszy! Niech tu przyjdą, laleczki, pogadamy! – odezwały się 

okrzyki z wszystkich stron.  

Pozwoliłem sobie tylko na podniesienie pieści, jak to czynili pozostali, aby nie 

wykazać się absolutną biernością. Na okrzyk nie miałem siły. Fanatyzm bijący z 

tych twarzy porażał mnie z każdą chwilą coraz bardziej. Gdzie ja jestem? Z kim ja 

się zadaję, na miłość boską?!  

Znikąd nie padła odpowiedź, nie spodziewałem się jej zresztą. I nie była mi 

potrzebna – wiedziałem doskonale. Swastyki, łyse głowy, skóra i uniesione dłonie. 

Mogłoby się wydawać, że faszystowska ideologia skompromitowała się raz na 

zawsze, że nikt, kto dysponuje choć połową móz-gu, nie pomyśli o niej bez odrazy 

i wstrętu. A jednak wciąż pojawiali się ideologowie wciągający młodych ludzi w ten 

koszmar!  

Wykonałem jeszcze kilka fotografii i wycofałem się na tyły.  

Na szczęście cały tłumek był tak zafascynowany przesłuchaniem, że nikt nie 

zwrócił na mnie uwagi. Tylko Wredota uśmiechnął się przelotnie i syknął:  

– Romek jak by mógł, toby spałował asfalta od razu.  

– A nie może?  

– Adolf by go zabił gołymi rękami. Romek musi dla Adolfa wyciągnąć, ile się da. 

Aż się rzygać chce, że normalni biali, w dodatku Polacy, wciągają do roboty 

takiego... takiego...  

Nie dokończył, a w każdym razie nie usłyszałem już nic.  

Przed oczyma pojawiły mi się białe kręgi i uznałem, że mam tylko jeden wybór: 

albo wyjdę, albo zdzielę tego cherlawego głupka z całej siły.  

Wyszedłem. Zza drzwi mogłem słuchać bez spoglądania na tę scenę.  

– Brex. Mówi ci to coś?  

Zaid mruknął coś pod nosem, aż wreszcie wyrzucił z siebie:  

– Przykrywka. Broń.  

– Wystarczy – ryknął Roman, starając się zagłuszyć ostatnie słowo Araba.  

Najwyraźniej nie chciał rozwijać tematu przy młodych skinach.  

– Co wiesz o Adolfie? – zapytał Roman.  

– Hitler – odrzekł szybko Zaid. – Urodzony dwudziestego kwietnia tysiąc 

osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku przez trzecią żonę Aloisa Hitlera, 

Klarę, w austriackim miasteczku Braunau... 

– Nie ten, idioto! – wrzasnął Roman. – Nasz Adolf, wiesz doskonale, o kim 

mowa! Wy w tej Fundacji macie archiwum jak KGB!  

Zaid milczał przez chwilę, po czym odrzekł:  

– Handel bronią, organizacja zbrojnego ramienia Hydry, testy broni, współpraca 

z Generałem...  

Suchemu trzaskowi towarzyszył jęk i w chwilę później dotarł do moich uszu 

odgłos przypominający spadanie na ziemię worka kartofli. Kiedy wyjrzałem zza 



rogu, Zaid leżał nieprzytomny na podłodze, a Roman wściekle wodził wzrokiem po 

zebranych.  

– Walił bzdury, jak z taniego filmu – powiedział do grupy chłopaków, którzy 

zdziwieni unieśli brwi. – No, co patrzycie? Koniec przedstawienia. Wyznaczcie na 

noc warty przy piwniczce.  

Odeszliśmy do kilku wyznaczonych nam pokoi.  

– Co on gadał? – chciał wiedzieć łysy chłopak, który wyglądał tak, jakby 

dotychczasowe życie spędził za stołem zastawionym golonką i szynkami. – Co to 

za Hydra i ten handel bronią?  

Wzruszyłem ramionami. Nie powiedziałem mu, że nie wiem, tylko wzruszyłem 

ramionami.  

Nie lubię kłamać, brzydzę się kłamstwem, a przecież wiedziałem doskonale. 

Akta Fundacji powiedziały mi to samo, co Zaid przed chwilą.  

Korporacja Brex potajemnie handluje bronią i technologiami uzbrojenia. 

Pojedyncze egzemplarze broni testują, oddając ją gangsterom w zamian za usługi. 

Adolf musi być ważną postacią, choć w moich aktach nie figuruje taka osoba. 

Wiedziałem tylko, że pewna firma jest finansową przykrywką Hydry. Brex.  

Odciąć Hydrę od pieniędzy to jak uciąć jej głowę. Ale nie to było moim 

zadaniem. Ja miałem odnaleźć Zaida. I zrobiłem to. Teraz pozostawało go stąd 

wydostać.  

Resztą zajmie się Fundacja i policja...  

 

 

środa, godz. 18.00 
Przez ponad dobę nie miałem możliwości działania – słuchałem tylko 

paskudnych wykładów o czystości rasowej i o sposobach bicia bezdomnych. 

Wykładów pokątnych i nieoficjalnych – bo wciąż czekaliśmy na przybycie reszty 

skinów, mających wziąć udział w szkoleniu. I wciąż nie wiedziałem, jak uwolnić 

Zaida, jak go w ogóle odnaleźć.  

Wredota przystanął obok mnie i zapalił popularnego. Wstrętny swąd 

przypominający tlące się śmieci uniósł mi żołądek, ale wytrzymałem.  

– Jestem w tym interesie już trzy lata, i co chwilę przychodzą nowi – mówił, a 

ja chłonąłem każde słowo.  

Nie miałem pojęcia, czy cokolwiek z tego, co usłyszę, przyda się podczas akcji 

uwalniania Zaida, ale środowisko skinów-faszystów fascynowało mnie od czasu, 

kiedy tacy jak Wredota napadli moją młodszą siostrę. Fascynowało jako zło w 

czystej postaci, jako idealna wylęgarnia nienawiści, agresji i ksenofobii.  

Moja siostra... 

Zobaczyłem ją teraz tak, jakby jeszcze wczoraj wyciągała do mnie rękę i prosiła 

o pędzle. Siedząc w wózku, bez czucia w nogach, godzinami malowała portrety, 

zwierzęta, pejzaże... Mój pokój do dziś obwieszony jest jej dziełami – i nikt nie 

chce wierzyć, że wyszły spod ręki dziesięciolatki. Mają dla mnie wartość, ale tkwi 

w nich cały ból świadomości, że Bernadetta niczego już nigdy nie namaluje. Dzięki 

takim ...  



Mistrz dobrze wiedział, co robi, zlecając mi to właśnie zadanie. Byłbym 

zdziwiony, gdyby okazało się, że nie miał chociaż podejrzeń, iż trafię w to właśnie 

środowisko. Byłem im coś winien.  

Potrząsnąłem głową.  

Ale najpierw Zaid.  

Złapałem się na tym, że Wredota mówi, a jego słowa uciekają mi w nicość. 

Skupiłem się więc na słuchaniu.  

– ...tak jak i ja – ciągnął chłopak. – Kiedy Adolf wyskoczył z propozycją 

założenia ośrodka szkoleniowego, i takiego do spotkań, mój kuzyn, Roman, wziął 

mnie od starego i przywiózł tutaj. Zresztą staremu i tak by mnie odebrali, stracił 

robotę, mieszkanie, wałęsaliśmy się po znajomych. Dopiero tutaj zrozumiałem, że 

nasz stary jest niepełnowartościowym elementem, zaśmiecającym ulice. Tak jak 

ci bezdomni, żebracy, kalecy. Sam widzisz, jak jest. A ty, to mi wyglądasz na 

inteligenta, myśleć umiesz. Chyba się dogadamy – poklepał mnie po ramieniu i 

podniósł się. – Tak mi się zdaje, że jesteś facet z ikrą. Dobrze, że jesteś z nami, 

Waldi.  

Ciągle nic nie mówiłem. Jeszcze nigdy tak nie cierpiałem z powodu pochwał. 

Gdyby mi wymyślał,  byłoby to dla mnie niemal jak order. Tymczasem jego 

pochwały smagały mnie jak skórzany bicz.  

 

 

środa, godz. 21.10 
– Dajcie ją tutaj, dajcie! – zawołał chudy, wysoki skin, wymachując nad głową 

dżinsową kurtką. – Niech pokaże, co ma!  

Czternastoletnia dziewczyna najwyraźniej nie miała ochoty niczego pokazywać. 

Rozszerzone przerażeniem oczy i pojedyncze łzy płynące po policzkach świadczyły 

o tym, że nie znalazła się tu z własnej woli.  

W sali wielkości szkolnej klasy zebrało się dwudziestu skinów. Znów mieli na 

sobie „firmowe” ubranka, skórzane albo zielone kurtki, wysokie buty wiązane 

czerwonymi sznurówkami, czarne podkoszulki.  

– Skąd ją macie? – zapytał Wredota i uśmiechnął się.  

– Z ulicy wzięli – odpowiedział chudzielec.  

– Idioci – zawyrokował Wredota. – A zasłonili jej chociaż oczy? Hej, cymbały, 

zasłoniliście jej oczy? Nie? To Cyganicha wie, gdzie jest? I co, głu-\pie matoły, 

mamy z nią potem zrobić? Wszystkim rozpowie, gdzie jest nasza baza! Banda 

kretynów! – wrzasnął i wyjął pistolet, ale zaraz go schował.  

Nie mógł strzelać w pomieszczeniu.  

– Coś wymyślimy – powiedział potulnie duży skin, starszy od Wredoty o dobre 

cztery lata. – Na razie jest fajnie – i wyjął wielki nóż.  

Zamarłem.  

Jeśli dojdzie do zagrożenia życia, nacisnę w zegarku automatyczne wezwanie 

pomocy. Oddziały interwencyjne Fundacji powinny się pojawić szybko – 

wiedziałem, że jeden z nich stacjonuje w Katowicach. Ale na szkoleniach 

przestrzegali nas: Używaj wezwania tylko w sytuacji krytycznej. Być może za 

chwilę do takiej dojdzie.  



Potężny skin z nożem podszedł do dziewczyny i zbliżył ostrze do jej szyi. 

Pozostali zamarli – jakby zaniepokojeni sytuacją. Dziewczyna oddaliła się o kilka 

centymetrów – na tyle pozwalało jej krzesło, do którego była przywiązana. 

Wstrzymała oddech i patrzyła w oczy prześladowcy.  

A mój palec spoczął na niewielkim przycisku w zegarku. Należało go nacisnąć 

trzy razy, a potem trzymać przez pięć sekund – wówczas w Centrali Fundacji 

odzywał się dzwonek alarmowy. System łączności satelitarnej lokalizował zegarek 

z dokładnością do dziesięciu metrów – i grupa uzbrojonych ludzi ruszała na 

ratunek. Czy mam ich wzywać już?  

Trzykrotnie nacisnąłem przycisk.  

Krótki impuls elektryczny przebiegający przez nadgarstek dał znać, że 

urządzenie jest gotowe do wysłania sygnału. Taka procedura pozwalała uniknąć 

przypadkowych alarmów.  

Nóż zbliżył się jeszcze bardziej do ciała dziewczyny, a napastnik pochylał się 

tak, że mógłby ją pocałować. Zamiast tego nóż opadł nagle, przecinając kilka 

pętelek łączących dwie strony kwiecistej sukienki.  

Górna część ubrania dziewczyny opadła i młoda, czarnowłosa Cyganka została 

w samym biustonoszu. Jej głowa drgała, wykonując szybkie ruchy, jakby po 

stokroć dziewczyna chciała krzyknąć: „Nie, nie, nie!” Milczała jednak, albo zdjęta 

strachem, albo świadoma, że jej krzyki tylko rozjuszą bandę.  

Mój palec przywarł do przycisku. Wiedziałem, co zrobię: wezwę po-moc, a 

potem sam zareaguję, chociaż odciągając to, co najwyraźniej zamie-rzają zrobić. 

Kiedy pojawi się tu grupa interwencyjna, uwolnią i dziewczynę, i mnie, i Zaida 

przetrzymywanego w piwnicach. Zadanie zostanie wykonane, niewinni ludzie 

uwolnieni. A te... te... – rozejrzałem się wokół, czując, że zbiera we mnie gniew – 

te paskudne prosiaki znajdą się za kratkami.  

Zdałem sobie sprawę, że od kilku chwil słyszę ich myśli. Czy raczej wyczuwam 

nastroje, bo to, co działo się w mojej głowie, niewiele miało wspólnego z 

odczytywanie gładkich zdań formułowanych przez mózg. Nie rozumiałem tego 

mechanizmu i tak naprawdę nie rozumiał ani mój ojciec, który przecież jest 

psychologiem, ani znajomy ksiądz, z którym przesiedziałem niejedną godzinę, ani 

żaden nawiedzony wróż też nie potrafił mi wytłumaczyć sposobu, w jaki cudze 

myśli zakradają się do mojej głowy, i w jaki ja sam mogę oddziaływać na innych.  

Teraz jednak słyszałem ich ohydne, obleśne myśli, patrzyłem, jak gruby skin 

przecina powoli nożem ramiączka stanika dziewczyny, i ponad wszystkim czułem, 

niemal słyszałem jej przerażający strach. Docierał do mnie, ogarniał, wiedziałem 

już, że muszę to zrobić...  

Przytrzymałem przycisk wezwania przez kilka sekund, aż dostałem zwrotne 

potwierdzenie w postaci mrowienia w nadgarstku. W ciągu minuty grupa 

interwencyjna powinna wsiąść do samochodu – albo do kilku – i popędzić we 

wskazane miejsce.  

Pora działać!  

– Zostaw ją! – krzyknąłem nagle do skina z nożem, dokładnie w chwili, kiedy 

biustonosz dziewczyny opadł na jej kolana. – To, co robisz, to jedna wielka ohyda! 

Wsadźcie ją do piwnicy z tym Arabem, Roman zadecyduje, co dalej.  



– Albo Adolf – zawtórował mi Wredota. – No co się gapicie, matoły? Waldi ma 

rację: to ohyda!  

Skini pokiwali głowami.  

– Wywalić tę Cygankę do piwnicy. Może tam sobie pogadają...  

– Weźcie mi ją sprzed oczu...  

– Wredota ma rację.  

– I ten Waldi. Waldi jesteś, co? – zwrócił się do mnie chłopak, a raczej młody 

mężczyzna, bo musiał mieć przynajmniej dwadzieścia lat.  

– Jestem.  

– A ja mam na imię Bazyli. Ty, słuchaj, studiujesz coś, czy te rzeczy? – 

pomachał dłonią, aby podkreślić „te rzeczy”. – Bo mi wyglądasz na inteligenta.  

– To widać? – powstrzymałem się od odpowiedzi.  

– Po zachowaniu. Nie gapisz się na tę młodą dziewoję jak sroka w gnat, tylko 

analizujesz sytuację. Masz rację, nie powinniśmy się zadawać z takim... – spojrzał 

za siebie – niepełnowartościowym elementem. Pamiętacie, co wódz pisał już na 

samym początku „Mein Kampf”? – zapytał, i jakby nagle wstąpił w niego nowy 

duch, wyprostował się i wyrecytował: 

Każde skrzyżowanie dwóch istot o niejednakowej wartości daje w rezultacie 

produkt pośredni między wartością obojga rodziców. Oznacza to więc, że 

potomstwo będzie miało wyższe cechy aniżeli rasowo niższa połowa rasy 

rodzicielskiej, jednakże nie dorównujące drugiej, wyższej rasowo połowie. Zatem 

będzie ono ulegać później w walce z osobnikami o wyższych cechach... 

Jak mało natura życzy sobie kojarzenia jednostek słabych z silnymi, tak mniej 

jeszcze – stapiania się wyższej rasy z niższą, bowiem w tym wypadku pogrzebana 

zostałaby za jednym zamachem jej cała dawniejsza, być może, setki lat trwająca 

praca nad wyższym rozwojem życia. 

Miałem nadzieję, że już skończył. Oglądanie skinów, przebywanie z nimi, 

zerkanie na wielkie swastyki wiszące w tym pokoju, już graniczyło z fizycznym 

bólem. Ale wysłuchiwanie cytatów z Hitlera to prawdziwa przesada. Tymczasem 

do sali wszedł szef ośrodka – Roman. Nie był sam – rozmawiał z pierwszym skinem, 

jakiego ujrzałem podczas tej dziwnej akcji,  tym samym łysym, pulchnym 

chłopakiem, który wczoraj spotkał się z Wieczorkowskim.  

Chłopak przerwał Romanowi i machnął w stronę recytującego Bazylego.  

– No, dalej! Pamiętasz, co było dalej? – zerknął w stronę Cyganki, która wciąż 

związana z obnażonym biustem siedziała na starym krześle.  

– Pamiętam. Dalej wódz pisał:  

Doświadczenie dziejowe dostarcza na to niezliczonych dowodów. Wykazuje ono 

z przerażającą wyrazistością, że przy każdym zmieszaniu krwi aryjskiej z krwią 

niższych narodów następstwem był koniec rasy wyższej jako pioniera kultury.  

Skończył i spojrzał dumnie na zebranych.  

– No właśnie – powiedział nowoprzybyły i nagle jego rysy zmieniły się na 

wściekle agresywne. – Więc co wy tu, do jasnej cholery, robicie? Ty! – wrzasnął 

do Bazylego. – Przyniesiesz jej koc, niech się owinie. I do piwnicy.  

– Tam jest Arab – poinformował Roman.  



– Zmieszczą się. Jak powiem Adolfowi, jakie bydło tu odstawiacie, szlag go trafi. 

A na jedenastą wszyscy na pierwsze szkolenie – zażądał nowoprzybyły. – Roman, 

dasz radę ich zebrać?  

– Spokojnie, będą.  

– No to czekamy. Heil Hitler.  

– Heil!  

W tym momencie jedyne, o czym marzyłem, to nie zwymiotować.  

Udało się.  

 

 

środa, godz. 22.50  
– Weź wartę na godzinę, potem po kolei z kartki po dwie godziny – powiedział 

Wredota i podał chłopakowi obok mnie klucz.  

– Na co mi to? – zapytał nowy wartownik.  

– E, pomyłka – Wredota schował klucz do kieszeni kurtki i wyjął stamtąd kartkę. 

– Trzymam klucz, żeby się nie zapodział, jakby Adolf kazał przywieźć asfalta... 

Waldi! – zobaczył mnie obok. – Wykreśliłem cię z wart. – I dodał szeptem: – Niech 

stoją te bezmózgowce, my, intelektualiści, musimy się wyspać, nie?  

 

 

środa, godz. 23. 30 
– A teraz ważna rzecz – powtórzył chłopak, który wczoraj rozmawiał z 

Wieczorkowskim o pieniądzach i interesach.  

Właśnie przedstawiał się jako Ludwik i kładł do głów młodych skinów opowieści 

o podłych Żydach, głupich czarnych i podstępnych maso-nach.  

Nie słuchałem go zbyt uważnie, wciąż gorączkowo zastanawiając się, gdzie u 

licha podziewa się grupa interwencyjna? Wezwałem ich przed godziną! Choćby szli 

na piechotę, powinni już sforsować ciężkie drzwi i zakuć w kajdany wszystkich tych 

wariatów.  

Tymczasem Ludwik na zmianę z Romanem rozprawiali dalej.  

– W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy kilka zajść, które robią nam złą 

prasę. Głupie wybryki. My mamy przeprowadzić akcje, które popamiętają wszyscy, 

którzy mieszają się w sprawy Polaków.  

Grupa skinów ożywiła się. Wszyscy spojrzeli na małą skrzynkę, którą Ludwik 

postawił sobie na kolanach. Tylko ja zerknąłem w dół, na podwinię-tą kurtkę 

Wredoty. Milimetr po milimetrze zbliżyłem dłoń do jego kieszeni. 

– Wiecie, co to jest? – wyjął z drewnianego pudła klasyczny pistolet maszynowy 

ze składaną kolbą i grubą, krótką lufą, do której przymocowana była mała latarka. 

– Heckler and Koch, w skrócie HK MP-5. A to? – jak czarodziej wyjął ze skrzynki 

kolejnego zająca, tym razem srebrny, krótkolufowy pistolet z czarną rękojeścią. 

Uczynił to w chwili, kiedy ja wkładałem pierwszy palec do kieszeni Wredoty. – To 

Walther PPK. I jeszcze jedna zabawka – teraz uniósł rodzaj pistoletu, ale z 

dostawioną składaną kolbą i dokręconą długą lufą.  

Mogłem przypuszczać, że to tłumik, ale nie miałem pewności.  

– Co to za...? – chciał wiedzieć jeden z chłopaków.  



– Glauberyt. Dziewięciomilimetrowe pociski, sześćset czterdzieści strzałów na 

minutę. Wiecie, dlaczego wam to pokazuję?  

Pokręciliśmy głowami.  

Starałem się tego nie robić zbyt zamaszyście, bo trzymałem rękę w kieszeni 

kurtki sąsiada, palcami łapiąc mały kluczyk.  

– Bo jest interes do zrobienia. Banda tak zwanych uchodźców pobiła niedawno 

kilkunastu naszych chłopaków. Mieli w grupie faceta ze Specnazu. Ale te zabawki 

powinny na niego zadziałać. Jak ich poczęstujemy kulkami, wszystkie brudasy 

wyniosą się z Polski. Polska dla Polaków!  

– Polska dla Polaków! – odkrzyknęli skini, a ja, chcąc nie chcąc, musiałem 

wrzeszczeć z nimi.  

– Polska dla Polaków – ryczałem, zastanawiając się, czy Fundacja jeszcze w 

ogóle istnieje, czy może ludzie z grup interwencyjnych strajkują, i dlaczego ten 

świat zwariował.  

Nie zaprzestałem jednak swoich operacji i po chwili równie powoli wyjąłem dłoń 

z kieszeni Wredoty.  

– Polska dla Polaków!  

Wycofałem się z sali, gdzie nawiedzony wariat zamierzał rozdać moim 

rówieśnikom pistolety i nasłać ich na uchodźców. To jakieś szaleństwo. 

 

 

środa, godz. 23.45 
– Komenda Główna Policji, oficer dyżurny, proszę? – zgłosił się mężczyzna.  

– Z Wydziałem Prewencji proszę.  

Podałem nazwisko człowieka, do którego chciałem się zwrócić.  

– Proszę mu podać mój kod: Waldemar, dwa siedem czternaście. 

Kiedy się zgłosił, poinformowałem:  

– Trzeba natychmiast zgarnąć antyterrorystów, oni są uzbrojeni, planują atak 

na ludzi, przetrzymują poza tym tego Araba i młodą Cygankę...  

– O ile wiem, macie do tego wyszkolonych ludzi – odparł, kiedy wysłuchał ze 

zdziwieniem mojej prośby. – Będą na miejscu szybciej od naszych komandosów.  

– Tylko moja Fundacja jakoś się do mnie nie odzywa. Zawiadamiałem ich już 

dwukrotnie.  

– Dobrze, zadziałam. Ale musisz mi dać dwie godziny. A ty dzwoń do Fundacji 

– odłożył słuchawkę.  

Ale mimo że kilkakrotnie wybierałem numer, dyżurujący w centrali człowiek nie 

raczył się odezwać. O ile ktokolwiek tam dyżurował.  

 

 

czwartek, godz. 00.05  
– Zdrada! – Roman, szef skinów, nachylił się do Wredoty i wskazał korytarz, 

jakby miał na myśli kogoś, kto stoi za drzwiami. – Miałem telefon od Generała – 

jeszcze bardziej ściszył głos. – Mamy tu jakąś wtykę, za pół godziny będę wiedział 

wszystko. Wredota, przygotować asfalta do transportu. Musi zniknąć tej nocy. 

Reszta pod klucz. Ty też – wskazał mnie. – Ciebie także nie znam. To równie dobrze 

możesz być ty.  



Poczułem ciężki kamień w żołądku, ale tylko uśmiechnąłem się krzywo.  

– Jasne, jasne... Ale ja muszę do kibla. Coś mnie ściska – wskazałem na 

żołądek.  

– Idź. W kiblu możesz sobie siedzieć nawet całą noc. Wredota, postawisz Bimbra 

na korytarzu, niech nikomu nie pozwoli wychodzić.  

Jeśli Bimber to był ten wielki skin, który rozciął nożem sukienkę dziewczyny, 

rzeczywiście skutecznie potrafi zablokować korytarz.  

Pojawił się w dwie minuty później. Miałem rację – to on.  

– Zagoniłem całą dwudziestkę do tych czterech sal – zaraportował Romanowi. 

– Będę siedział na korytarzu i dam w paszczę każdemu, kto spróbuje wychylić łeb.  

Minąłem go i podreptałem w stronę sali, gdzie czekał na mnie podróżny wór i 

łóżko. Ale nie dotarłem tam – wcześniej pchnąłem drzwi toalety.  

Sytuacja się skomplikowała. Zanim zjawi się policja, Zaid może stąd wyfrunąć. 

I może nigdy go już nie znajdę.  

Zamknąłem się w ostatniej kabinie i natychmiast otwarłem zamalowane na biało 

maleńkie okno. Ucieszyłem się, że w tym towarzystwie noszenie kurtki jest normą, 

nawet w budynku. Teraz, kiedy owiał mnie chłód nocy, z  radością zapiąłem zamek.  

Sprawdziłem, czy w jednej kieszeni wciąż tkwi klucz, a w drugiej pojemnik z 

gazem, dotknąłem łydki i buta, upewniając się, że sprzęty pomocnicze tkwią na 

miejscu, po czym wysunąłem głowę za okno. Nie wiem, jak bym sobie radził, gdyby 

Fundacja nie wyposażyła nas w te dziwne narzędzia, którymi byłem niemal 

oblepiony...  

Powoli i ostrożnie wysunąłem się z okna.  

Wszystkie szkolenia, wskazówki, treningi okazują się tylko drobną przygrywką 

do prawdziwej akcji. Tu nie miałem liny asekuracyjnej, drugiej próby, a gdybym 

został zauważony – jakiejkolwiek szansy. Dlatego posuwałem się wolniej niż 

zaspany żółw błotny, i tak ostrożnie, jakbym przedzierał się między śpiącymi 

grzechotnikami. I to mnie uratowało.  

– I co, myślisz, że to kupili? – doszło mnie znad głowy pytanie.  

Znałem ten głos: należał do Ludwika.  

Przez chwilę miałem wrażenie, że mówi do mnie, tak blisko mojego ucha 

zabrzmiały jego słowa. Ale nie: po prostu paląc papierosa, wychylał się z okna tuż 

nade mną. W tej chwili dzieliło nas pół metra.  

– Jasne – odparł pewnie Roman. – To banda kretynów. Sam widziałeś. Nie 

wiedzą, czego chcą, byle pozwolić im trochę porozrabiać. Tu kopną bezdomnego, 

tam potarmoszą jakiegoś punka, i jest w porządku. A jak im dasz do ręki pistolety, 

poczują się jak Rambo. Tylko trzeba ich napuścić w nocy, żeby nie widzieli, do 

kogo strzelają.  

Ludwik strzepnął popiół na moją głowę. Na szczęście po drodze draństwo 

zdążyło wystygnąć.  

– Generał dzwonił do Wieczorkowskiego i do Adolfa. Jest wkurzony, ma sygnały, 

że Fundacja napuszcza swoje psy na naszą organizację.  

– Wyłapiemy ich. Myślisz, że mają kogoś wśród tych na dole?  

– Dostałem tylko sygnał – odparł Ludwik. – Pilnuj ich, za chwilę będę wiedział. 

Czekam na telefon. Trzeba będzie wsadzić tego ich psa razem z Arabem i Cyganką 



i zawieźć do Adolfa. Chłopie! – zapalił się nagle. – Ten Arab wie takie rzeczy, że 

można zesztywnieć!  

– Jakoś nic nie powiedział! – zbuntował się Roman.  

– Powiedział, powiedział! On jest analitykiem siatek antyterrorystycznych. 

Wiesz, jaki możemy na nim zbić szmal? Generał ma łeb na karku, za niektóre 

informacje od tego Araba możemy wyciągnąć miliony.  

Roman usiadł na parapecie, a ja jeszcze bardziej przytuliłem się do chropowatej 

ściany.  

– Na razie to ja mam problem tu i teraz. Przyłazisz i wysyłasz mi tych matołów 

na jakąś strzelaninę. A potem co mam zrobić? Zniknąć?  

– Oczywiście – potwierdził Ludwik. – Ten dom idzie na straty, rano się spali z 

powodu wadliwej instalacji elektrycznej, a ty lecisz bezpośrednio pod skrzydła 

Adolfa.  

– A co z moim kuzynem? Tym, co go nazywają Wredota? Wiesz, że on się dał 

wciągnąć w ten faszystowski bełkot? Mam mu teraz powiedzieć, że to wszystko 

było po to, żeby mieć grupę posłusznych młodzików, kiedy nasza organizacja 

będzie się przepoczwarzać?  

– Jasne – zakpił Ludwik. – Jeszcze mu powiedz, że mieliście wybór między grupą 

faszystów a sektą. I kto wie, czy nie lepiej było założyć jakieś takie wyznanie nowe. 

Mniej by się rzucali w oczy. Ale teraz to już nieważne. Co zrobiliście dla Brexa, to 

zrobiliście, i tak się zmieniają struktury... A tego swojego Wredotę weź, może się 

przydać...  

Nie usłyszałem nic więcej, bo zamknęli okno. I chwała im za to – wbity 

paznokciami w porowaty tynk czułem, że jeszcze minuta, a z hukiem spadnę na 

kolczaste krzaki pod oknem.  

Teraz ruszyłem dalej, już szybciej, byle w stronę następnego okna.  

Organizacja się przepoczwarza – myślałem gorączkowo. – W materiałach 

czytałem, że potężna organizacja przestępcza, zwana właśnie Hydrą, ma zamiar 

zainwestować miliony w zmianę swojej struktury, nowe siedziby i sposoby 

działania. A więc Mistrz, wysyłając mnie na poszukiwania Zaida, wiedział, że w 

swoje macki złapała go Hydra.  

Nie pozwolę, aby Zaid był tylko źródłem informacji przynoszących zysk. Miałem 

mgliste pojęcie o jego wiedzy, ale i to mnie przerażało.  

Odetchnąłem przy następnym ciemnym oknie.  

Wtargnąłem do środka i bezszelestnie przymknąłem skrzydło z brudnymi 

szybami.  

Ogarnęło mnie ciepło wnętrza, ale i kwaśny zapach papierosów.  

Zza przeszkody wyglądaj poza poziomem twarzy. Niedoświadczony obserwator, 

szukając przeciwnika, rozgląda się na wysokości własnych oczu, rzadko spojrzy w 

dół lub w górę.  

Leżąc na podłodze, wychyliłem się bardzo powoli. W świetle jednej słabej 

żarówki ujrzałem pokryty wykładziną korytarz z ławką naprzeciwko ciemnych 

drewnianych drzwi. Obok niej, na okrągłym stoliku, zauważyłem tlący się papieros 

oparty o krawędź prowizorycznej popielnicy zrobionej ze szklanego kafla.  

A na krześle siedział strażnik – jeden ze skinów.  



Cofnąłem się do okna i otwarłem je na oścież. Powiał zimny wiatr – ale tym 

razem był moim sprzymierzeńcem. Wskoczyłem za wielką donicę z palmą i 

przyjąłem wygodną pozycję. Może przyjdzie mi poczekać.  

Strażnik pojawił się po czterech minutach. Mrucząc pod nosem przekleństwa, 

sięgnął do klamki okna i przymknął jedną połowę...  

Gaz w sprayu może być bronią obosieczną – rozpylony w pomieszczeniu 

dopadnie nie tylko ofiarę, ale i napastnika. Dlatego zastosowałem małą porcję, za 

to wycelowaną dokładnie w twarz skina.  

– Co tu się dzieje? – wysyczał, po czym zaniósł się kaszlem.  

Ale już po trzech sekundach runął na podłogę.  

W ostatniej chwili złapałem go za kołnierz. Nie było moim zamiarem skręcenie 

mu karku. Naprawdę wolę, aby bandytami zajmował się sąd.  

Nieniepokojony przez nikogo podbiegłem do drzwi i wsadziłem kluczyk w 

zamek. Chwila niepewności – przecież klucz może nie pasować, może się ktoś 

pojawić albo...  

A co się stanie, jeśli Zaid nie potrafi wyjść stamtąd o własnych siłach? Czy uda 

mi się go wynieść? Przecież musimy przedostać się przez okno, kawał ogrodu i płot 

okalający posesję. Hmmm...  

Mrugnąłem powiekami – mimo środków ostrożności paraliżująco-usypiający gaz 

dopadł i mnie; na szczęście był już tak rozrzedzony, że na podrażnieniu oczu się 

skończyło.  

Z mocno bijącym sercem, ze świadomością, że każdy z dwudziestu skinów może 

akurat nadejść, przekręciłem klucz w zamku.  

Nacisnąłem klamkę i drzwi ustąpiły bez problemu. Jest! Udało się!  

Nie wszedłem jednak do środka. Pobiegłem po obezwładnionego skina 

i zaciągnąłem go na krzesło. Gdyby ktoś przechodził, uzna, że wartownik zasnął, 

machnie ręką i pójdzie dalej. Gdyby jednak nie zastał nikogo, podniósłby alarm... 

Przekroczyłem próg piwnicy, zamykając za sobą na klucz drewniane drzwi. 

Ogarnęła mnie całkowita ciemność i wilgotne zimno lochów. Sięgnąłem po maleńką 

latarkę i zapaliłem ją wysoko nad głową.  

Ewentualny przeciwnik zaatakuje źródło światła, dlatego nie należy trzymać 

latarki bezpośrednio przed sobą.  

Ale nie dostrzegłem żadnego przeciwnika. Tylko kamienne schody i ceglaste 

mokre ściany.  

Stopień po stopniu zszedłem na dno piwnicy i zaświeciłem latarką we wszystkie 

kąty.  

– Zaid? – zapytałem szeptem. Ale nikt nie odpowiedział. – Zaid al Muhammad, 

gdzie jesteś?  

Coś poruszyło się za mną.  

Wykonałem w tył zwrot, ale szybko przekonałem się, że to nie poszukiwany 

przeze mnie Zaid.  

Twarz czternastoletniej Cyganki mignęła mi w świetle latarki i w tym samym 

momencie poczułem potworny, rozrywający ból pod czaszką. Tysiące kolorowych 

rozbłysków pojawiły się przed moimi oczyma i z opóźnieniem dotarł do 

świadomości huk pękającej donicy, po czym nogi odmówiły mi posłuszeństwa.  



Nie straciłem przytomności, ale przez dłuższą chwilę nie mogłem się poruszyć, 

a świetliste błyski pojawiały się i znikały wokół. Wreszcie poczułem, że mogę 

władać rękami – złapałem się za głowę i poczułem, że coś lepkiego cieknie mi po 

czole.  

Mam rozbitą czaszkę!  

Zauważyłem, że moja latarka pobiegła na górę, sprawdziła, że drzwi są 

zamknięte, i właśnie wracała, dzierżona przez małą, dziewczęcą dłoń. Prawie 

niewidoczna w ciemności czarnowłosa Cyganka pochyliła się nade mną i zaświeciła 

prosto w oczy. Poczułem przy tym, że do gardła przytknęła mi coś ostrego...  

– To jest zardzewiały wielki gwóźdź, jakbyś nie wiedział – powiedziała cicho. – 

Raz popchnę i po kłopocie. A teraz gadaj, gdzie jest klucz?  

Usiłowałem przełknąć ślinę, ale gwóźdź tak mocno naciskał gardło, że ledwie 

mogłem oddychać. Ani drgnąłem – mogę być dobrym i szlachetnym agentem, ale 

z przebitym gardłem nie zdążę nawet jej wytłumaczyć, że popełnia błąd.  

– ...heeeni...!  

– Co?  

– ..sieni... – starałem się odpowiedzieć jak najwyraźniej, ale nie domyśliła się. 

Dopiero po chwili uniosła lekko swoje narzędzie.  

– Nie możesz gadać, tak? To i dobrze... Dawaj klucz, ale powoli. Jak raz się 

poruszysz za szybko, zawsze zdążę nacisnąć.  

Wreszcie przełknąłem i zacząłem normalnie oddychać. Serce waliło mi 

straszliwie. Wciąż mogłem zginąć z ręki tej zdesperowanej dziewczyny. Dlatego 

bardzo powoli wyjąłem klucz i uniosłem przed siebie.  

Odwróć uwagę przeciwnika rekwizytem albo nietypowym zachowaniem, 

wówczas atakuj lub uciekaj.  

Dziewczyna zerknęła na klucz błyszczący w jasnym świetle latarki i wyciągnęła 

po niego rękę. Tym samym straciła kontrolę nad gwoździem.  

Nie lekceważ żadnego przeciwnika!  

Co to, to nie – za nic nie zlekceważyłbym gotowej na wszystko czternastolatki 

z zardzewiałym gwoździem w dłoni. Zastosowałem jednoczesne uderzenie 

krzyżowe – lewa otwarta dłoń odbiła nadgarstek z ostrzem w prawo, prawa 

natomiast, zaciśnięta, trafiła w mostek. Z głuchym jękiem dziewczyna aż 

podskoczyła i opadła na plecy. Pojedynczy brzęk świadczył o tym, że jedyna jej 

broń potoczyła się gdzieś w ciemność. Boże drogi, nie za mocno ją uderzyłem? 

Szkolenie szkoleniem, ale praktyki nie miałem żadnej.  

Chyba jednak moje ciosy nie poczyniły nieodwracalnych szkód, bo zanim się 

podniosłem, dziewczyna już była na nogach. Przygarbiona, lewą ręką trzymała się 

za mostek, ale w prawej musiała dzierżyć klucz, bo porzucona przez nią latarka 

przez kilka sekund ukazywała postać biegnącą w stronę schodów.  

– Stój, tam jest strażnik! – syknąłem i skoczyłem za nią, potykając się o jakieś 

niewidoczne sprzęty.  

Nie zareagowała. Sadziła po dwa schody, a choć skakałem po trzy, wiedziałem, 

że nie dopadnę jej przed drzwiami. A przecież jeśli uda jej się wydostać, pobiegnie 

w stronę wyjścia i trafi na potężnego Bimbra, tego samego, który tak bardzo 

interesował się jej bielizną.  



Dziewczyna nie obejrzała się – dopadła drzwi i błyskawicznie wsadziła klucz w 

zamek. Dzieliły mnie od niej trzy metry – i gdyby to było o dwa kroki więcej, nie 

zdążyłbym.  

– Czekaj! – niemal krzyknąłem, obejmując ją tak, aby unieruchomić ręce. – Nie 

idź tam teraz!  

Wyrwała się i pobiegła na dół. Musiałem – chcąc nie chcąc – złapać dziewczynę, 

powalić na zimną wylewkę betonową i usiąść na niej, przytrzymując nadgarstki. 

Dopiero w tej pozycji znieruchomiała.  

– Dobrze, i tak zrobisz ze mną, co chcesz, zboczeńcu, ale będę wrzeszczeć i 

gryźć, nie myśl sobie, że jestem potulną Cyganiuchą, faszystowska mordo! – po 

czym splunęła mi w twarz z taką wprawą, jakby trenowała to po kilka godzin 

dziennie.  

Nie puszczając jej rąk, przetarłem mokry policzek o rękaw kurtki i pokręciłem 

głową. W świetle latarki leżącej tuż obok jej rysy wydawały się ostre, ale i tak 

proporcjonalna twarz, nawet wykrzywiona złością i strachem, stanowiłaby dla 

niejednego artysty wyznacznik klasycznego piękna.  

– A teraz posłuchaj, Wenus z Milo – powiedziałem. – Pozory mylą. Wiem, że 

wyglądam jak jeden z tych bandziorów, inaczej nie mógłbym tu przyjść. A jestem 

tu, aby was uwolnić i wyprowadzić z tej nory. Gdzie jest Zaid? Słyszysz mnie? Grozi 

wam poważne niebezpieczeństwo, mamy ostatnią szansę, aby się stąd wydostać, 

więc zareaguj jakoś, dziewczyno!  

– Blanka.  

Tym razem ja znieruchomiałem. Co ma oznaczać ten dziwny wyraz?  

– Proszę? – zapytałem niepewnie, świadom, że wciąż z żadnego kąta nie wyłania 

się Zaid.  

– Jestem Blanka, a nie Wenus z Milo. I jeżeli już na mnie siedzisz w ten sposób, 

to chociaż byś się przedstawił.  

Wstałem spiesznie i sięgnąłem po latarkę. Zaświeciłem w najodleg-lejszy kąt, 

potem powiodłem promieniem w prawo, pod schody. Stare łóżko, drewniana 

skrzynka, jakieś drzwi od szafy. Ani śladu Zaida.  

– Gdzie jest Zaid? Był tu z tobą.  

– A był – podeszła i na odlew uderzyła mnie otwartą dłonią w twarz. – To za 

twoje zachowanie. Nikt oprócz mojego narzeczonego nie ma prawa tak na mnie 

usiąść. A tego Araba wywieźli pół godziny temu. Poganiali go i mówili, że na strychu 

u Adolfa odzyska pamięć.  

Prawy policzek zapiekł mnie potwornie.  

Nie miałem pojęcia, jak zareagować na ten akt agresji, zwłaszcza że dziewczyna 

przeszła nad nim do porządku. Widocznie należało mi się, dostałem, a teraz 

możemy rozmawiać.  

Rozmasowałem tylko bolące miejsce i westchnąłem. A więc nie zdążyłem. Kiedy 

ja wisiałem sobie na gzymsie, a Ludwik zrzucał mi popiół na łysą głowę, inni 

zabierali właśnie Zaida i wywozili w siną dal. Pozostawało zrobić jedno – pomóc tej 

dziewczynie w ucieczce, a potem...  

Jeśli nie odkryli jeszcze, kto jest agentem Fundacji, może uda mi się wrócić do 

łazienki i porozmawiać z Bimbrem. On pewnie wie, gdzie jest słynny dom Adolfa. 

Zastosuję swoje najsprytniejsze sztuczki... Powie.  



Złapałem dziewczynę za rękę i pociągnąłem na schody.  

– Za to też dostanę po twarzy? – zaświeciłem na nasze splecione dłonie.  

– Zastanowię się – odrzekła, drugą dłonią wciąż przytrzymując rozsuwającą się 

sukienkę.  

Nóż Bimbra poczynił jednak takie szkody, że ubranie będzie do wyrzucenia.  

Stanąłem przy drzwiach i wyciągnąłem rękę.  

– Kluczyk.  

Podała, po czym wyrwała mi z dłoni latarkę i zaświeciła na moje czoło.  

– Jezusie Nazareński, to ja ci to zrobiłam? – wskazała moje czoło i nietrudno 

było się domyślić, że rana wygląda gorzej niż zwykłe skaleczenie.  

– Nie, Święty Mikołaj – odparłem zły.  

Nie czułem jednak bólu, którego nie dałoby się przezwyciężyć, miałem więc 

nadzieję, że na powierzchownych obrażeniach się skończyło.  

Włożyłem klucz w zamek i przekręciłem cicho.  

– A w ogóle to czym mnie uderzyłaś?  

Nacisnąłem klamkę i uchyliłem drzwi na tyle tylko, by do środka wpadło trochę 

światła. Przez szparę dostrzegłem wciąż uśpionego strażnika i wiszącą pod sufitem 

żarówkę. Na górze właśnie zadzwonił telefon.  

– Doniczką, zwykłą doniczką – odparła.  

Zanim zdążyłem w jakikolwiek sposób zareagować, z piętra doszedł mnie głos 

Romana:  

– Masz swojego Waldemara! Idioto! To jest agent Fundacji Do Zwalczania 

Przestępczości Młodzieży! Może nas wszystkich zakablować! Szukaj go i na 

początek przyłóż mu ode mnie! Od ciebie też, bo ten twój napuchnięty policzek to 

jego robota...  

Na schodach zadudniły ciężkie buciory.  

Otwarłem drzwi i pociągnąłem za sobą dziewczynę. Nie bawiłem się już w 

przekręcanie kluczyka – zatrzasnąłem wejście do piwnicy i pobiegłem w stronę 

znanego mi zaułka. Nie było odwrotu, powrotu do łazienki, subtelnej gry pozorów.  

Czarnowłosa Blanka pędziła za mną – ale, jak się okazało, wystartowaliśmy o 

sekundę za późno.  

– Co to, kurde, czarna ucieka! – wrzasnął Wredota i skręcił w wąski korytarzyk.  

– Zostaw ją, łap zdrajcę! Na co nam ta Cyganka, i tak stąd spadamy! – 

wrzeszczał Roman. – Alarm, zbierać rzeczy!  

W tej chwili Wredota minął zakręt korytarza i zatrzymał się. Przez kilka sekund 

staliśmy naprzeciw siebie, oko w oko, aż wreszcie on wykrzywił się potwornie.  

– Ty zdrajco!  

Zrobiłem krok w jego stronę, lekko unosząc dłoń.  

– Nie jestem zdrajcą – oświadczyłem – bo nigdy nie wierzyłem w waszą szaloną, 

zbrodniczą ideologię.  

– Zdrajca! – krzyknął Wredota.  

– Nie! – odkrzyknąłem i wyraźnie poniosły mnie nerwy. – Nie jestem skinem, 

nie jestem faszystą, nienawidzę takich jak ty! To wy napadliście Bernadettę, to 

przez was siedziała dwa lata w wózku inwalidzkim – złapałem go za klapy kurtki i 

potrząsnąłem jak manekinem. – To przez ciebie mama pobiegła na górę, żeby 



wynosić Bernadettę z ognia, podły faszysto, i odpowiesz mi za to! Morderca! 

Morderca!!!  

Miałem przed oczyma te same kolorowe koła, które pojawiły się w piwnicy. Ale 

tym razem nikt mnie nie uderzył. Siła wspomnień była jednak tak wielka, że 

musiałem wykrzyczeć swój ból.  

Wredota wyrwał się, ale nie zareagował w żaden gwałtowny sposób.  

Stał i słuchał.  

Kiedy wreszcie ochłonąłem, zobaczyłem jego przerażone oczy i lekko rozchylone 

usta.  

– Ale ja... – zaczął i pokręcił głową. – Ja nie podpaliłem żadnego domu... Ja 

nikogo... Ja tylko tak...  

– Bandyta – rzuciłem w przestrzeń i odepchnąłem go.  

Zatoczył się pod ścianę i tak pozostał, nie protestując, kiedy otworzyłem okno i 

wciągnąłem Blankę na parapet. Ale nie skoczyłem. Wróciłem do Wredoty 

i złapałem go za rękę. Czas uciekał, a ja przez chwilę bez ruchu wpatrywałem się 

w jego oczy.  

Był bardzo podatny na sugestię – jego wzrok w sekundę zaszklił się, a źrenice 

rozszerzyły.  

Wiedziałem, że moi koledzy do przesłuchań muszą używać środków 

chemicznych. Brzydziłem się tym sposobem, był zresztą prawem zakazany. Mnie 

wystarczył ten, który odziedziczyłem po dziadku.  

– Ufasz mi, prawda? Powiedz, jak masz na imię.  

Chłopak nabrał powietrza w płuca, po czym wyszeptał w przestrzeń:  

– Bogdan.  

Skinąłem głową. Wciąż trzymałem go mocno za nadgarstek.  

– Bogdan, ufasz mi. Nie zrobię ci niczego złego. Powiedz mi, gdzie jest dom 

Adolfa. Muszę tam pojechać. Gdzie mieszka Adolf?  

Milczał przez dziesięć sekund, po czym znów rzucił przed siebie:  

– Za bunkrem... Na bunkrach... Niedaleko... Tunel.  

– Skąd tunel? Powiedz, ufasz mi przecież.  

– Ufam. Tunel z bunkra. Nóż w ścianę, idziesz. Pająki na ścianach, trawersują, 

różne trasy...  

Blanka zeszła z parapetu i stanęła za mną. Nie widziałem jej miny, nie mogąc 

stracić kontaktu wzrokowego z Wredotą. A szkoda.  

– Gdzie ten bunkier? – zapytałem jeszcze.  

– Góry...  

– Jakie góry? Które?  

– Na Pyskowice... W połowie...  

Ruch za oknem wyrwał chłopaka z otępienia. Puściłem jego dłoń, a on popędził 

korytarzem w stronę schodów.  

Usłyszałem ryk silnika, potem trzy samochody pojawiły się przed domem – 

jeden zajechał wprost przed drzwi, pozostałe dwa w odległości dziesięciu metrów. 

Nie widziałem, kto to, ale z okrzyków wywnioskowałem, że w końcu policjanci 

raczyli zareagować na moje wezwania. Ale ja nie mogłem czekać, aż przeciągną 

mnie przez wszystkie swoje procedury. Szukanie Zaida już i tak się opóźniało – 

każda minuta była droga. Dlatego wskazałem dziewczynie trawę dwa metry niżej:  



– Skaczemy na trzy, nogi razem, lądując, ugnij kolana. Potem biegiem przez 

sad i za płot. Raz, dwa, trzy!  

Przewróciła się, ale wstała natychmiast i pobiegła przed siebie.  

Nawet nie musieliśmy przeskakiwać płotu górą – w rogu sadu znaleźliśmy sporą 

dziurę. Przez dwadzieścia minut przemykaliśmy bocznymi uliczkami Katowic – 

wreszcie dotarliśmy do centrum.  

– Weź to – podałem jej kurtkę, podchodząc do nieczynnej fontanny. 

Na szczęście w misie sporo jeszcze było wody. Zanurzyłem głowę i delikatnie 

przetarłem czoło. Czerwony płyn rozpuszczał się szybko.  

– Już lepiej, prawie nie widać. No, trochę masz podrapane... – oceniła Blanka, 

oglądając efekt moich zabiegów.  

Mycie głowy w fontannie dwie godziny po północy nie należy do przyjemności, 

ale nie mogłem przecież paradować po mieście z zakrwawioną czaszką.  

– I co? Nie wstydzisz się już ze mną iść?  

– Chodź, chodź... Co to były za cuda z tym skinem...!  

Zwykła dziewczyna w sukience owinięta skórzaną kurtką wyglądała co najwyżej 

trochę ekstrawagancko, ale nie przypominała młodej faszystki. Do tego trzeba było 

całej reszty akcesoriów – spodni, butów...  

Tylko pojedynczy przechodnie oglądali się na dziwną parę: skina eskortującego 

młodą Cygankę.  

Wreszcie doszliśmy do postoju taksówek.  

– Proszę pana... – zastukałem w szybę.  

Zaspany taksówkarz zerknął na mnie leniwie i natychmiast szeroko otworzył 

oczy.  

Pewnie miał o skinach takie zdanie, na jakie zasługują.  

Wyjąłem z portfela pięćdziesięciozłotowy banknot i wsunąłem przez szparkę, 

jaką podejrzliwie zrobił, opuszczając szybę.  

– Proszę zawieźć tę dziewczynę w miejsce, które wskaże, dobrze? Reszta dla 

pana...  

Skinął głową i poczekał, aż pomogę Blance wsiąść do opla omegi.  

– Weź już kurtkę, ja wysiądę przed domem i wskoczę do środka – oddała mi 

okrycie. – Dziękuję ci...  

– Bądź zdrowa – machnąłem ręką i samochód ruszył.  

Nagle przyhamował ostro i uchyliła się szyba. Z taksówki wyjrzała Blanka i 

pokręciła głową.  

– Ale jednak mógłbyś mi odpowiedzieć. Skoro już na mnie siedziałeś...  

Poczułem, że dziwnie się czerwienię. Rozłożyłem ręce i zapytałem:  

– Ale na co odpowiedzieć?  

– Imię! Jak masz na imię?  

Ach, oczywiście. Gbur ze mnie.  

– Waldemar – powiedziałem głośno i uniosłem dłoń w geście pożegnania.  

Nie sądziłem, że ją jeszcze kiedykolwiek zobaczę.  

 

 

 

czwartek, godz. 02.20 



– Płacę kartą.  

– Pan... kartą? – kasjerka uniosła brwi i sięgnęła po kartę kredytową.  

Uśmiechałem się pod nosem, bo moim poczynaniom towarzyszyło aż trzech 

ochroniarzy. Oczywiście wyglądali, jakby zupełnie przypadkowo spotkali się na 

wysokości kasy numer szesnaście i rozmawiali o czymś wesołym.  

Skin w hipermarkecie w środku nocy – to już podejrzane. Ale skin kupujący 

kilka zestawów bielizny, koszulę, krawat, golf i garnitur, do tego buty, pasek, 

filcowy kapelusz, rękawiczki skórzane i podobne akcesoria, poza tym mnóstwo 

jedzenia, dwie torby podróżne i kosmetyki, to już było dla nich niemałą sensacją. 

A kiedy przy tym wyjąłem kartę, by uregulować nią spory rachunek, mieli 

dziwaczne miny.  

Ku ich zdumieniu wszystko jednak odbyło się spokojnie. Nie znaleźli powodu, 

by mnie zaczepić i przeszukać.  

– Dobranoc pani, spokojnej nocy panom życzę, do widzenia...  

 

 

czwartek, godz. 02.50 
– Waldemar – przedstawiłem się, i całe szczęście, że nikt tego nie widział. 

Ogolony na zero skin w brudnych spodniach siedzący na łóżku w apartamencie 

ekskluzywnego pokoju hotelowym i mówiący do własnego zegarka – to już 

przesada. W dodatku w ucho wetknąłem sobie maleńką słuchawkę. – Operator? – 

upewniłem się.  

– Tak, to ja – usłyszałem niewyraźny szept.  

To asystent Mistrza. Wreszcie go złapałem.  

– Proszę pana, co się u was dzieje? – zapytałem z pretensją, rzucając na wielkie 

łoże kolejno wyjmowane z siatki akcesoria i sprzęty. – Informowałem, gdzie jest 

Zaid al Muhammad, prosiłem o interwencję, wysłałem sygnał SOS, i nic!  

– Nie mam od ciebie żadnych wiadomości – odparł asystent.  

Osłupiałem.  

– A mówiliście, że sprzęt jest niezawodny. To po co ja peroruję do tego zegarka, 

ryzykując życiem? Żeby pokonwersować z niesprawnym procesorem? Dzwoniłem 

do Komendy Głównej...  

– Tak, miałem telefon. Posłali tam policję. I co? Udało się uwolnić 

al Muhammada? W jakim jest stanie?  

– Zastraszony, głodny, wyczerpany i wciąż uwięziony. Spóźniliście się. Widzę, 

że muszę liczyć na siebie!  

Ze złością przerwałem połączenie.  

Większość szkoleń opierała się na założeniu, że niemal zawsze i wszędzie mamy 

pełną łączność z Centralą Fundacji i z innymi agentami. Że możemy używać 

naszych komunikatorów jak telefonów komórkowych, że możemy zostać przez 

Centralę zlokalizowani dzięki systemowi nawigacji satelitarnej GPS. Na tym 

zasadzały się reguły bezpieczeństwa, na taki nasz sygnał czekały grupy 

interwencyjne.  

W tym momencie byłem pewien, że winę za brak reakcji na moje sygnały ponosi 

nie elektronika, lecz człowiek. Pan asystent nie ma już szefa, więc zaniedbuje 

obowiązki. Musiał najnormalniej w świecie zasnąć. 



Mnie też by się to przydało.  

Ale zanim pogrążyłem się w czystej pościeli, wziąłem długi gorący prysznic, 

omijając tylko ranę na głowie. Potem zakleiłem szramę dwoma plastrami.  

Kiedy nastawiałem budzik, oczy same mi się zaklejały, czułem, że zapadam się 

w ciemną otchłań bez dna...  

 

 

czwartek, godz. 07.30  
– Już nas pan opuszcza? Niespełna pięć godzin pan pospał... Czy mogę 

powiedzieć coś osobistego? – recepcjonistka, niewiele starsza ode mnie, wychyliła 

się za ladę.  

– Proszę bardzo – postawiłem dwie spakowane torby obok siebie.  

– W tym stroju wygląda pan o wiele lepiej... W ogóle ledwie pana poznałam.  

Skinąłem głową.  

Nie dziwiłem się – wykąpany, odświeżony i ubrany w golf i garnitur poczułem 

się znacznie lepiej, mimo że ubrania kupowane w markecie pozostawiają wiele do 

życzenia. Nie sądziłem jednak, żeby przetrwały do końca akcji, choć wcale nie 

życzyłem im niczego złego. Ani im, ani sobie.  

– Dziękuję. Ja również czuję się lepiej w takim stroju. Ale, wie pani, służba nie 

drużba...  

– Służba? – kobieta spojrzała podejrzliwie, uśmiechając się zalotnie.  

Byłaby mniej uradowana, gdyby wiedziała, że fałszywy dowód osobisty, na jaki 

się zameldowałem, postarza mnie o cztery lata.  

– Tak, proszę pani. Jestem agentem specjalnym – powiedziałem i mrugnąłem 

do niej, odbierając kartę kredytową.  

– Do widzenia, panie Bond – tym razem roześmiała się w głos.  

– Do widzenia.  

Najlepszym sposobem ukrycia prawdy jest powiedzenie jej wprost.  

I tak nikt nie uwierzy.  

 

 

czwartek, godz. 07.40  
Z dużej torby wyjąłem zapakowane w reklamówkę przebranie skina. Spodnie, 

kurtkę z łańcuchami, czarną koszulę, buty-glany.  

Dałbym je bezdomnemu, ale faszyści dopadliby go natychmiast.  

Otworzyłem więc śmietnik i wrzuciłem to wszystko, z radością zatrzaskując 

klapę. Nigdy więcej.  

 

 

czwartek, godz. 08.15 
– Nie znam tu nikogo poza panem – powiedziałem i postawiłem na stoliku jedną 

z dwóch kupionych wczoraj toreb podróżnych. – Pan tu mieszka za zgodą 

właściciela?  

Potężny mężczyzna odwrócił się od czyszczonego, starego roweru, uścisnął mi 

dłoń i łypnął na torbę.  



– Nie powinieneś czuć się w obowiązku robienia mi prezentów, cokolwiek 

zawiera ta torba.  

– Uratował mi pan życie – przypomniałem mu. – Wygiął pan kraty w oknie, i do 

dziś nie mogę wyjść z podziwu. Ale to, co przyniosłem, to trochę zapasów 

żywności. Nie jest to żadną spłatą długów. Przecież nie da się zapłacić za życie. Ja 

po prostu uznałem, że pan tego może potrzebować, a ja mam możliwość 

podarowania panu takiego zestawu.  

Odstawił rower pod ścianę, otworzył torbę i rzucił okiem do środka.  

– Skoro tak, przyjmuję podarunek. Widzę, że mądrze to obmyśliłeś – 

powiedział, wyjmując hermetycznie zapakowane konserwy, próżniowo 

zabezpieczone kiełbasy i bułki. – Nic się nie zepsuje... A o działkę się nie martw. 

Właściciel nie ma nic przeciwko temu, żebym tu mieszkał – uśmiechnął się i 

otwartą dłonią pokazał skromny domek, a raczej budę. – To jedyne, co mi 

pozostało.  

– To pańska działka? – odetchnąłem z ulgą.  

Więc przebywał tu legalnie.  

– Moja. Jak widzisz, nie jestem tak zupełnie bezdomny. Twierdzisz więc, że 

wyjeżdżasz dalej szukać pana Zaida. A dokąd?  

Usiadłem na jedynym w miarę czystym krześle i zapatrzyłem się w rząd 

maleńkich jabłoni. Kwitły białymi pąkami, roztaczając woń wiosny. Roiło się od 

pszczół i trzmieli, zajętych zbieranie pyłków i nektaru.  

– Najchętniej zostałbym tutaj – powiedziałem odruchowo. – Położyłbym się na 

trawie i słuchał ciepłych kroków wiosny, wzrokiem goniąc pojedyncze chmury...  

Mężczyzna usiadł na trawie ze skrzyżowanymi nogami i spojrzał mi w oczy.  

– Romantyk – powiedział. – Romantyk i poeta. A przy tym skuteczny agent. 

Niesamowite.  

– Skuteczny? – zerwałem się z krzesła. – Wyciągnąłem tylko od nich, że zabrali 

Zaida do domu Adolfa. Czy raczej jakiegoś bunkra, gdzie po ścianach chodzą 

pająki. I że to jest w drodze z gór do Pyskowic. Z jakich gór, którędy, o co 

chodzi...?  

Mężczyzna wstał i przyniósł rozlatujący się atlas samochodowy.  

– Jest starszy od ciebie, jak mniemam, ale położenie miejscowości się nie 

zmieniło. Popatrzmy... 

Otworzył stronę Górnego Śląska.  

– Pyskowice masz tutaj...  

Natychmiast zobaczyłem coś, co powinienem był dostrzec już dawno, gdybym 

się pokusił o zerknięcie na mapę. Ale nie – byłem mądrzejszy, wiedziałem, że 

Pyskowice są gdzieś tu, niedaleko, więc po co szukać?  

– Już wiesz, o jakie góry chodziło? Od nich do Pyskowic masz dziesięć 

kilometrów. To gdzieś tutaj – stuknął palcem w mapę.  

– Boże mój. Tarnowskie Góry!  

Zerwałem się i podałem mężczyźnie dłoń.  

– Wrócę tu i położę się na pańskiej trawie, jeśli pan pozwoli.  

– Wróć – powiedział, delikatnie ściskając mi rękę. – Mój syn gardził tym 

miejscem... Sto razy prosiłem go, aby tu przyszedł. Aby wrócił choć na chwilę... 

Może ty mi go zastąpisz na pół godziny?  



Po czym odwrócił się i podał mi moją torbę tak zwiewnym ruchem, jakby była 

wypełniona styropianem.  

 

 

czwartek, godz. 10.10 
– To tu, za torami, po lewej – wskazał taksówkarz i zatrzymał się przy drodze 

kilkaset metrów wcześniej, tak jak prosiłem.  

Jeszcze rano w Katowicach świeciło słońce, a teraz, tu, w Zbrosławicach, szyby 

zalewały potoki wody. Pracujące szybko wycieraczki nie nadążały z czyszczeniem 

szyb. Kierowca odwrócił się do mnie.  

– Zgadza się to, co pan mówił. To powojenny bunkier, ale przez lata różni 

zapaleńcy wykuli w nim setki dziurek i urządzają sobie wspinaczki. Nie wiem, po 

co panu to w taką pogodę, ale radzę uważać, bo tam ślisko może być, jak nie wiem 

co. A wszystko zarośnięte, same pułapki.  

– Dziękuję, będę uważał – obiecałem i zapłaciłem za kurs.  

Zapiąłem płaszcz pod szyją i wysiadłem, pociągając za sobą sporą torbę 

podróżną.  

Od razu poczułem się jak pod prysznicem. Wskoczyłem pod daszek małej stacji 

i z kieszeni torby wyjąłem zwój wielkich, studwudziestolitrowych worów na śmieci.  

Wyjąłem z torby latarkę, gaz, płaską przypinkę z różnymi akcesoriami 

i dołączyłem je do paska pod płaszczem i marynarką. Nóż tkwił tam już od rana, 

aparat fotograficzny nie opuścił skrytki na łydce.  

Spojrzałem w ciemne, ołowiane chmury, naciągnąłem kapelusz na czoło i 

ruszyłem – nieobserwowany przez nikogo, samotny, pozbawiony zaufania do 

Fundacji, która miała stanowić podporę akcji.  

– Zaid, bądź dzielny. Znajdę cię i tym razem nie zostawię...  

Odpowiedział mi tylko zgrzyt butów na mokrych torach kolejowych.  

Wyjąłem z torby jeszcze kilka zabawek, łącznie z maleńkim płaskim radyjkiem, 

samą torbę schowałem w krzakach dwadzieścia metrów od podziurawionej szosy, 

przyjrzałem się uważnie okolicy – aby potem przez pół dnia nie szukać dobytku – 

i ruszyłem.  

Nie spodziewałem się pająków – czyli ludzi trenujących wspinaczkę – w taką 

pogodę. Jedyne, co mogło się okazać niebezpieczne, to jacyś ochroniarze z ekipy 

Adolfa – jeśli tacy w ogóle pilnowali bunkra. Być może tunel, o którym wspomniał 

Wredota, był tak dobrze zamaskowany, że nie mieli potrzeby otaczania go 

ochroną...  

Miałem nadzieję, że pomoże mi choć jedno urządzenie, w jakie wyposażyła mnie 

Fundacja: nazwali go dekoderem IRDA.  

Zobaczymy, co potrafi.  

Znalazłem bunkier bez problemów – jego szczyt dostrzegłem w przesiece 

między mokrymi drzewami. Od tej chwili musiałem zachować się zgodnie z 

regułami, aby nie popełnić błędu, który kosztowałby mnie sporo.  

Zanim przystąpisz do penetracji obiektu, obejrzyj teren wokół, znajdź drogi 

ucieczki i kryjówki.  



Okrążałem więc – przedzierając się przez krzewy, drepcząc w błocku i ścierając 

z twarzy strugi wody. Nie przejmowałem się jednak nimi – gra szła o stawkę 

znacznie wyższą niż suche ubranie.  

Sam bunkier wyglądał dokładnie tak, jak chyba wszystkie takie obiekty: 

wykonany z lanego betonu, wtopiony w ziemię, przypominał małe więzienie. Jego 

przód, wysoki na dwa piętra i zaokrąglony jak amfiteatr, zapraszał śmiałków do 

wejścia w czarną czeluść szerokiej bramy. Obok ział jeszcze mniejszą – równie 

przystępną. Spoglądały na mnie przy tym okrągłe otwory okien zasłoniętych kratą 

z poziomych rur, a na głowę dodatkowymi strugami wody lała zardzewiała rynna. 

Jeden bok, niemal gładki, poorany był tylko małymi otworami i zalany rdzawymi 

naciekami, drugi utrudniał przejście, bo od głównej ściany odchodziły odnogi. 

Musiałem je ominąć, zanim znalazłem się na miejscu. Na dachu bunkra 

dostrzegłem spore drzewa ukrywające całą konstrukcję przed wzrokiem lotników.  

– Mam was – szepnąłem do siebie.  

Oto zdobyłem ostatni dowód na to, że młodzi faszyści kręcą się w okolicy. Na 

skośnym zakończeniu bunkra zobaczyłem wypisany białą farbą napis BIAŁA 

EUROPA z towarzyszącą mu swastyką. A więc nie mogli sobie darować nawet tutaj, 

pośród drzew.  

Okolica wyglądała spokojnie, zaryzykowałem więc zbliżenie do wejścia. Tu, w 

rozmiękczonej glinie, dostrzegłem ślady przynajmniej sześciu ludzi. Prowadziły od 

szosy do bunkra – i żaden z nich nie wracał!  

Nie wierzyłem jednak, że kogokolwiek z tej szóstki zastanę w środku – nie 

ukrywali się chyba w zimnym, wilgotnym lochu?  

Zanim zapaliłem latarkę, stałem z zamkniętymi oczami w przedsionku.  

Wzrok przyzwyczaja się do ciemności, daj mu tylko szansę.  

I rzeczywiście – zobaczyłem po chwili szerokie wejście, a zaraz za nim 

rozgałęzienie chodników.  

Wkroczyłem do bunkra i natychmiast ustał szum wiatru i szelest deszczu. Jakby 

ktoś wyłączył głośniki. Jedyne, co słyszałem, to własny oddech i stąpnięcia butów 

po gruzowisku.  

Sądziłem, że to będzie najtrudniejszy element akcji – odnaleźć dom Adolfa. 

Myliłem się.  

Sięgnąłem po małe „radyjko” i nacisnąłem przycisk POWER. Odczekałem, aż w 

podświetlanym oknie pojawi się napis MENU. Wybrałem funkcję poszukiwania 

widma podczerwieni i strzałka wskazała natychmiast prawy korytarz. Nie było 

wątpliwości – moc śladów ciepła w tę stronę wynosiła jedenaście procent, w lewo 

– jeden. Skręciłem jeszcze dwukrotnie, przecisnąłem się przez wąskie przejście 

pozbawione stalowych drzwi. Strzałka doprowadziła do wąskiego boksu w kącie 

pomieszczenia. Zapach i otwór w betonie wskazywały, że to miejsce przeznaczono 

na toaletę dla żołnierzy, a i ostatnio ktoś musiał z niej korzystać.  

Odruchowo zaświeciłem latarką w otwór i postukałem się w głowę. Nawet przy 

ogromnej dozie wybujałej wyobraźni nie można by ani przez chwilę sądzić, że 

sześciu ludzi opuściło się do dziury – ciemnej, cuchnącej i wąskiej. Jej średnica nie 

przekraczała dwudziestu pięciu centymetrów! Z drugiej strony – raczej nie wsiąkli 

w ścianę.  

Szukaj na wszystkich poziomach!  



W dół nie zeszli. Na wprost zagradzała mi drogę lita ściana. Ale w górze...? 

Zestaw przerdzewiałych rur nie wróżył dobrze temu, kto śmiałby je złapać. A 

jednak musiałem coś zrobić!  

Z kieszeni płaszcza wyjąłem skórzane rękawiczki, założyłem je i, trzymając 

latarkę w ustach, złapałem jedną z rur. Wygięła się lekko, ale nic poza tym. 

Poruszyłem następnymi. Nic. Przykucnąłem i wspomnieniami wróciłem do 

rozmowy z Wredotą. Co powiedział? „Tunel z bunkra. Nóż w ścianę, idziesz. Pająki 

na ścianach... trawersują, różne trasy...”  

Nóż w ścianę!  

Padłem na kolana i zupełnie zapomniałem o przykrym zapachu. Centymetr po 

centymetrze badałem beton, lekko porowaty, nierówny, ale wciąż pozbawiony 

jakiejkolwiek szpary, otworu, w który mógłbym wetknąć nóż. Przesunąłem się w 

lewo – i tu, na poziomie kolan, odkryłem ciekawe miejsce. Tam, gdzie stykały się 

poszczególne łachy lanego betonu, w nierówności, którą można było uznać za efekt 

krzywo dopasowanego szalunku, znalazłem wąską, milimetrową przestrzeń 

długości kilku centymetrów.  

Poczułem falę gorąca – zbliżałem się do Zaida, do wyrwania z rąk bandytów 

człowieka, który wiedział tak dużo, że był dla nich tykającą bombą.  

Wetknąłem nóż w szczelinę. Zagłębił się na kilka centymetrów i ze ściany 

dobiegło mnie ciche kliknięcie. Ale nic poza tym nie usłyszałem.  

I co teraz?  

Uderzyłem pięścią w beton, ale odpowiedział mi głucho. Powtórzyłem więc 

swoje wcześniejsze manewry – i o mało nie przypłaciłem tego życiem!  

Kiedy pociągnąłem za grubą, solidną rurę, poczułem, że dzieje się coś dziwnego. 

Jakby podłoga się podniosła, albo – co okazało się prawdą – rura razem ze ścianą 

ruszyła w moją stronę.  

Instynkt to sprawił, żadne wyszkolenie, to tylko samozachowawczy instynkt – 

odskoczyłem w tył, a opadająca ściana w ułamek sekundy później swoją górną 

krawędzią ledwie dotknęła mojego czoła, ocierając mi tylko naskórek obok 

poprzedniej rany.  

– Jeezu drogi!  

Cała betonowa klapa, osadzona na zawiasach w podłodze, okazała się 

niebezpieczną pułapką dla każdego śmiałka, który przypadkowo odkryłby tajne 

wejście. Zmiażdżyłaby mu głowę i pogruchotała kości, po czym – jak teraz – 

puszczona wróciła z lekkim zgrzytem do pierwotnej pozycji. Nieszczęśnika 

znaleziono by nieżywego albo ochroniarze Adolfa podrzuciliby go gdzieś na 

węglowe hałdy...  

Pułapka była niebezpieczna tylko dla człowieka, który dał się zaskoczyć. Teraz, 

gdy już wiedziałem, jak działa, nożem zwolniłem blokadę i pociągnąłem za rurę. 

Kiedy wielki blok betonu opadł do ziemi, nogą nacisnąłem jego krawędź.  

Znieruchomiał.  

– Tu cię mam – powiedziałem do siebie i zaświeciłem w głąb tunelu. 

 Nie różnił się niczym od zwykłych bunkrów – z tym tylko, że ktoś go utrzymywał 

w czystości. Żadnego gruzu ani rozbitych butelek.  

Pewnym krokiem wszedłem na betonową połać – i otwór zamknął się za mną. 

Obejrzałem dokładnie ściany i tym razem bez problemu dostrzegłem identyczną 



szczelinę, jak ta po drugiej stronie. Będę mógł wrócić – ale tylko z Zaidem. 

Oświetliłem sobie drogę latarką i ruszyłem przed siebie, pamiętając, że 

wtargnąłem do jaskini lwa. Gorzej – Adolfa.  

  

 

czwartek, godz. 11.00  
Czerwona dioda zamigotała i zmieniła kolor na zielony. Zamek drzwi szczęknął 

i pozostawało mi pociągnąć za klamkę...  

Elektronika Fundacji jednak działała! Oszukałem alarm!  

W tym momencie usłyszałem za sobą głośną rozmowę. Jacyś ludzie 

przemierzają korytarz i za chwilę wejdą mi w plecy!  

Nie czekając na przybyszów, wskoczyłem do środka i rzuciłem się w lewo – do 

drzwi. Te na szczęście nie były niczym zabezpieczone – wypadłem na pusty 

korytarz i oto ku swojemu zaskoczeniu przekonałem się, że znajduję się na 

parterze potężnej willi. Za oknami dostrzegłem równo przystrzyżoną trawę, 

owocowe drzewa, jak na pewnej znajomej działce.  

Tylko przemierzający trawnik mężczyzna nie sprawiał wrażenia ogrodnika – 

potężnie zbudowany, z niestarannie ukrytym pistoletem, nie zachęcał do 

pogawędek.  

Za plecami usłyszałem głosy – i natychmiast przypomniałem sobie, po co tu 

jestem. Przyłożyłem ucho do najbliższych drzwi – cisza. Złapałem klamkę i 

wsunąłem się do komfortowo urządzonego pomieszczenia z wielką, szklaną ścianą, 

fotelami, stolikiem i lustrzaną szafą zajmującą pół ściany.  

Odsunąłem jedno z jej skrzydeł i przekraczając spory odkurzacz, wsunąłem się 

do środka. Ledwie zdążyłem przykucnąć, kiedy drzwi pomieszczenia uchyliły się...  

Przez szczelinę widziałem wielkie, ozdobne lustro, a w nim – całą salę.  

Niski, przysadzisty człowiek w brązowej koszuli niemal przebiegł przez pokój i 

dopadł stolika z ustawionymi butelkami. Nalał do dwóch szklaneczek złocisty płyn 

i jedną z nich podał wysokiemu, starszemu mężczyźnie w garniturze, który zbliżył 

się krokiem tak sprężystym, jakby maszerował w wojskowej paradzie.  

– Może drinka, Generale?  

– Nie piję – starszy mężczyzna odsunął od siebie szklankę z alkoholem.  

Generał?  

Dotąd nawet nie byłem przekonany, czy ten człowiek istnieje. W aktach HYDRY 

funkcjonował z pytajnikiem jako enigmatyczny, nieuchwytny szef tej potężnej 

organizacji przestępczej. A więc to jest słynny Generał...?  

Wyciągnąłem przed siebie rękę i w zegarku nacisnąłem dwie funkcje. Od tej 

chwili do odwołania cyfrowy dyktafon nagrywał każde słowo, które padło w 

pomieszczeniu. Mogłem zmieścić w pamięci osiem godzin nagrania – wystarczy.  

– Przesłuchałeś go? – zapytał Generał.  

– Tak – odpowiedział niewyraźnie Adolf. Stracił fason i wydawał się potulnym 

chłopczykiem. – Ale mamy problem.  

– Tylko problemy i problemy! – Generał uderzył pięścią w stół. – Powiedz mi, 

jak to jest: zatrudniamy za spore pieniądze armię ludzi, od naukowców po 

eksterminatorów, a nawet tych twoich małolatów. Słyszałem, że twój niezawodny 

Roman rozgonił ich na cztery wiatry.  



– Zaszły nieprzewidziane okoliczności, agent Fundacji do Zwalczania...  

– Wiem, do jasnej cholery, wiem! – pieklił się Generał. – Dionizy rozpuścił 

pośmiertnie swoje pieski i węszą, gdzie się da. Mam sygnały z bazy na Mazurach, 

znad morza, z zamku, z Warszawy i Krakowa, a teraz tutaj! Powiedz mi, dlaczego 

nie dajecie sobie rady z kilkoma małolatami, no powiedz!  

– No bo oni...  

– Milcz!  

Siedziałem w szafie, próbując objąć rozumem słowa, które docierały do moich 

uszu. Nagrywałem je do dalszej analizy i z nadzieją, że posłużą jako dowód 

pomocniczy w sądzie – ale coraz mniej rozumiałem z tego, co mówił starszy 

mężczyzna w garniturze.  

Adolf sapnął i próbował odeprzeć atak:  

– Rozpuściliśmy skinów, chociaż mieli dla nas testować broń i czyścić przedpole 

działania... Tym już się zajmie kto inny.  

– I niech się zajmie. Małolatom dajecie sprzęt do testowania! Mówiłem, żeby 

założyć sektę? Żeby wyprać mózgi paru studentom? Byliby pełnoletni i całkowicie 

uzależnieni. Robiliby, co byś kazał. Ale wy z tym swoim Ludwikiem zakrzyczeliście: 

nie! Znamy środowisko faszystów, podepniemy się pod nich. No toś się podpiął. 

Ludwik się teraz wycofuje rakiem. Cztery lata inwestycji, tunele, wille, szkolenia, 

dom w Katowicach, i co mam teraz? Akurat teraz, kiedy zdobywamy fundusze na 

zmianę struktury organizacji? No co mam, powiedz mi, pytam! 

Adolf sięgnął do kieszeni. Przez szparę w drzwiach szafy widziałem jego 

lustrzane odbicie – ale to starczyło.  

– Mamy kasetę.  

Położył na stoliku mikrokasetę i wskazał ją palcem.  

– Złamaliśmy Zaida al Muhammada. Powiedział sporo o swoich zasobach, 

wiemy, że rozpracowywał z ludźmi z kontrwywiadu kilka siatek działających na 

terenie Europy Wschodniej.  

– Nas też – bardziej stwierdził, niż zapytał Generał.  

– Nas też. Wie o planowanym przerzucie broni. Nie ma pojęcia, jakiej, od kogo, 

i na szczęście nie wie, dla kogo, ale łączy nas z przerzutem.  

Generał wziął do ręki kasetę. Zdawał się już udobruchany. W przeciwieństwie 

do mnie, który we wciąż wilgotnym ubraniu zaparzałem się w dusznej szafie, 

przytulony do odkurzacza.  

– Gdyby miał pojęcie, ile tej broni, jakiej, i dla kogo, moglibyśmy już tylko 

spakować po jednej walizce i napisać testament. Adolf, tylko sześciu ludzi wie, co 

tu jest grane i na kim zarabiamy. Tylko sześciu wie, że za miesiąc zmieni się 

struktura świata przestępczego w Polsce. I ta szóstka będzie rządzić. Załganow 

pilnuje prochów. Rozwija się żywy towar, i to nie tylko dziewczyny, ale i maluchy 

idą jak woda. Szukamy tych ukrytych rezerw. Zapotrzebowanie na części zamienne 

wzrasta, zresztą ostatnio policja wycięła nam z rynku jedyną konkurencję, 

słynnego Zoltara. Na amen, słyszałeś o akcji w Bytomiu.  

– Słyszałem.  

– No więc pilnuj swojej działki, a będziemy wielcy.  

Adolf wciąż dreptał niespokojnie.  



– Tylko że tak naprawdę nie wiemy do końca, co on wie – pokazał w górę, mając 

zapewne na myśli Zaida ukrytego gdzieś nad nim.  

– A to? Nagrałeś go przecież?  

– Nagrałem. Mówił takie rzeczy, że włos się jeży.  

– Ale o Budowlańcu nic nie wie?  

– Budowlańcu?  

– Tym Arabie...  

Adolf westchnął.  

– Chyba nie wie.  

– Chyba?  

Teraz już nie miałem zielonego pojęcia, o czym i o kim rozmawiają. Być może 

dla policji będzie to jakiś ślad, ale ja stałem się tylko świadkiem ślepym, głuchym 

i niedorozwiniętym.  

– Chyba, bo po tym, jak go przesłuchaliśmy, dostał dodatkową dawkę amytalu. 

I zaczął gadać po swojemu. Mam tu dwadzieścia minut tego bełkotu.  

Generał zapalił papierosa i usiadł w fotelu.  

– Puść mi to.  

– Ale to jest po arabsku!  

– Puszczaj!  

Przez następne dwadzieścia minut nagrywałem słowa wypowiadane przez 

znanego mi człowieka, ale w języku, który mogłem jedynie zidentyfikować jako 

arabski. O czym Zaid mówił, o kim, co zdradzał, nie miałem pojęcia.  

Adolf również, ale Generał zaskoczył nie tylko mnie – wsłuchiwał się w słowa 

Araba z coraz większym natężeniem. Kiedy kaseta się skończyła, w lustrze 

dostrzegłem bladą twarz człowieka, który postarzał się o dwadzieścia lat w ciągu 

kilkunastu minut.  

Generał wstał i jednak wychylił drinka.  

– On wie – oświadczył. – Wie, kim jest Budowlaniec i że planuje serię ataków 

na bazy wojskowe i ambasady przy użyciu naszej broni. Zna jego nazwisko i 

wszystko wskazuje na to, że moje pozna wkrótce. A raczej poznałby... On wie 

więcej ode mnie!  

– Pan zna arabski? – zdziwił się Adolf.  

Generał nie odpowiedział, miotając się po pokoju.  

– On wie, że Budowlaniec planuje atak na Amerykę. Atak, jakiego jeszcze nie 

było! Jeżeli rozpracują Budowlańca, nici z naszego kontraktu. To są straty rzędu 

czterystu milionów dolarów! Nie możemy sobie na to pozwolić.  

– Więc co?  

W tym momencie zadźwięczał radiotelefon przy pasku Adolfa.  

– Tak? Szukajcie go! – odłożył urządzenie i kasetę na stolik. – Ktoś obcy grzebał 

w naszym systemie alarmowym. Przejdźmy do dyspozytorni, pokażą nam, co się 

dzieje...  

I obaj wyszli z pokoju.  

A ja wiedziałem, co mam zrobić.  

Wyskoczyłem z szafy jak oparzony i złapałem kasetę. Na stoliku prócz niej 

został radiotelefon i kopcące się w popielnicy cygaro. To nasuwa pewien pomysł!  



Dłonie mi drżały, zapałki łamały. Udało się dopiero, kiedy użyłem służbowej 

zapalniczki.  

Po chwili paliła się cała kaseta, wydzielając kłęby czarnego dymu. Położyłem ją 

w popielnicy, obok cygara, po czym wskoczyłem na powrót do szafy.  

Generał i Adolf pojawili się w kilka minut później. Weszli i obaj zamilkli na 

dłuższą chwilę. Wreszcie odezwał się Generał. W lustrze dostrzegłem, że wskazuje 

kasetę.  

– Masz jej kopię?  

– Nie, to jedyny egzemplarz – bąknął przerażony Adolf.  

– I odłożyłeś ją do popielnicy. Ty skończony idioto! Powiedz mi, no powiedz mi, 

dlaczego wokół mnie są sami idioci?!  

– Ale ja...  

– Milcz! Wyjeżdżam za chwilę, nie zniosę amatorów wokół siebie.  

Adolf nieśmiało uniósł dwa palce.  

– Dobrze, ale... – zapytał Adolf. – Co z Arabem?  

Generał podniósł zapałki i wręczył człowiekowi w golfie.  

– Jak to co? – zapytał i wskazał kasetę. – To samo.  

Po czym wyszedł z pomieszczenia.  

Adolf natychmiast rzucił się do popielniczki i spojrzał ze smutkiem na kasetę. 

Sięgnął po radiotelefon i powiedział:  

– Katon, na pewno nie masz kopii tej kasety?  

– Nie – odparł ktoś z drugiej strony.  

– Szkoda. Budowlaniec zapłaciłby za nią kupę szmalu – po czym rozłączył się i 

spojrzał na drzwi, za którymi zniknął Generał. – Idiota!  

 

 

czwartek, godz. 12.15 
Z gum do żucia uformowałem półokrąg wokół klamki i zamka, przyklejając 

wszystko mocno do dębowych desek. Potem wróciłem na schody i z parapetu 

zdjąłem wcześniej upatrzoną konewkę. Polałem swoje dzieło wodą i oddaliłem się 

znowu.  

Lekki syk towarzyszył chemicznej reakcji – substancja wyglądająca jak guma 

do żucia w reakcji z wodą wydzielała mocny kwas. Tak mocny, że dębowe deski 

rozpuszczały się jak masło...  

Zatykając nos, dopadłem drzwi i pchnąłem je ramieniem. Po kilku próbach 

ustąpiły.  

Natychmiast wszedłem do środka i rozejrzałem się. Mimo że willa była 

ekskluzywna, strych przypominał normalne, pachnące żywicą i ziołami poddasze 

starej chatki. Drewniane krokwie spotykały się gdzieś wysoko nad głową, 

słoneczne światło wpadające przez małe okienka wydobywało z półmroku krążące 

kłęby pyłków, kartonowe pudła z setkami niepotrzebnych już sprzętów i urządzeń, 

stare krzesła. Pod ścianą dostrzegłem nawet worki z nawozem sztucznym.  

Różnica polegała na tym, że strychu babci nie zamyka się na patentowy zamek, 

a przy oknie nie siedzi przywiązany do krzesła szczupły Arab.  

– Zaid! – krzyknąłem i podbiegłem do mężczyzny.  



Mocna, nylonowa lina nie pozostawiała mu żadnych szans – dokładnie spętane 

nogi, ręce związane z tyłu i całe ciało przytwierdzone do opieradła pozwalało 

Zaidowi tylko czekać.  

Czekał – ze spuszczoną głową i zamkniętymi oczami. Ogarnęło mnie przerażenie 

na myśl, że będę musiał go nieść. Nie ważył pewnie więcej niż siedemdziesiąt kilo, 

ale kilkakrotnie podczas treningów próbowałem już transportować kogoś o tej 

wadze.  

– Zaid, ty w ogóle żyjesz?  

Ku mojemu zdziwieniu na zmęczonej, brudnej i posiniaczonej twarzy wykwitł 

delikatny uśmiech.  

– A ty, Waldi, myślisz, że starego Zaida da się tak łatwo wysłać na tamten 

świat?  

– Przecież ty nie wierzysz w tamten świat – przypomniałem sobie którąś 

dyskusję.  

– No i dlatego tym bardziej się nigdzie nie wybieram. Ten mi się podoba. Na co 

czekasz? Tnij! – ruchem głowy wskazał supły. – Byłeś, widzę, u fryzjera?  

Wyjąłem nóż i kilkoma cięciami uwolniłem mężczyznę. A ten, jakby w ogóle nie 

przebył ciężkich chwil, skoczył na równe nogi i wypadł na korytarz. Po chwili zajrzał 

do środka.  

– Dół obstawiony! – syknął. – Masz pomysł?  

Rozejrzałem się.  

– Mam, chyba... Wiesz co, posłuchaj tego – podałem mu mój zegarek 

i słuchawkę – a ja coś wykombinuję. Nie wiem, czy to ważne, ale nagrałem przed 

chwilą na dole.  

Zaid słuchał własnych słów, a ja łaziłem po strychu.  

Odkryłem kilka ciekawych przedmiotów. Ucieczka może się udać...  

W dwadzieścia minut później Zaid klepnął mnie w ramię i podał mi zegarek. Był 

blady jak bielona ściana, jego usta drżały.  

– On... On tego wysłuchał?  

– Ten Generał. Tak. Ale kasetę spaliłem.  

– A... – mężczyzna drżał na całym ciele. Nie miałem pojęcia, co mogło nim tak 

wstrząsnąć. – Przypomnij sobie dobrze. Nie zrobili kopii tej kasety? Niczego nie 

notował?  

Pokręciłem głową i wstałem. Z zakurzonego pudła wyjąłem stary teleskop 

pozbawiony szkieł.  

– Zniszczyłem jedyny egzemplarz. I Generał był przerażony, tak jak ty. Co tam 

jest? – zaciekawiłem się.  

Zaid milczał przez chwilę, po czym pokręcił głową. Nie pytał, co robię, kiedy 

przymocowywałem drutem teleskop do belki na wprost małego okienka.  

– Gdybym ci powiedział, byłbyś do końca życia narażony na niebezpieczeństwo. 

Ale informacje, które tam ujawniłem, są efektem pracy wywiadowczej kilku setek 

ludzi w wielu krajach. Ujawniłem, co wiemy o kilku największych siatkach 

terrorystycznych świata – mówił cicho, prawie nie poruszając ustami, jakby 

obawiał się, że ktoś może odczytać słowa z ruchu jego warg.  



– Ale co w tym niebezpiecznego? – zapytałem, choć przecież mogłem sam 

zrozumieć, że terroryści nie powinni wiedzieć, jakimi informacjami dysponują ci, 

którzy z nimi walczą.  

Okular teleskopu zapchałem od środka szmatką i kawałkami plastiku.  

– Ogólnie, to pewnie sobie zdajesz sprawę. Zmienią bazy, łączników, system 

porozumiewania... Ale najgorsze jest to, że zdradziłem, co wiemy 

o przygotowywanych wielkich zamachach na Stany Zjednoczone.  

– Wielkich zamachach? – uniosłem brwi, nabierając z foliowego wora dwie garści 

nawozów sztucznych.  

Saletra amonowa spełni zupełnie inne zadanie, niż jej przeznaczono, mam 

nadzieję. Zmieszałem ją z garścią innej, równie nieszkodliwej substancji dostępnej 

w dziale ogrodniczym każdego marketu, wsypałem to do teleskopu i ubiłem 

złamanym kijem od miotły.  

Zaid uniósł dłonie.  

– Już dwukrotnie udaremniliśmy potężne zamachy. A teraz Budowlaniec 

przygotowuje nowe. Wiemy na razie za mało, aby go powstrzymać, ale na tyle 

dużo, aby podążać jego śladem. Wiemy na przykład, że Hydra sprzedaje im część 

broni. Ta broń zabija potem pracowników ambasad, pasażerów metra i dzieci w 

szkolnych autobusach.  

Wstrzymałem oddech. Rurka, którą właśnie owijałem lepcem, wypadła mi z 

dłoni.  

Dobrze, że zatrzymała się na kupce szmat – gdyby narobiła huku, ochroniarze 

przybiegliby z pistoletami gotowymi do strzału.  

– A ten... Budowlaniec? To kto?  

Pokręcił głową.  

– Jeśli kiedykolwiek o nim usłyszysz, będzie to oznaczać, że w tej potyczce 

ponieśliśmy klęskę. Ale wtedy będzie najbardziej poszukiwanym terrorystą świata.  

– A to nagranie w moim zegarku? – do rury wsunąłem końcówkę kija od miotły. 

Zaklinowała się, wystając lekko. Doskonale. – Ono może pogorszyć sprawę?  

– Jeśli dowiedzą się, że wiemy, zmienią taktykę. Zniszcz to. Skasuj, nagraj coś 

innego. Generał nie powie, straciłby kontrakty.  

Długi zwój cienkiej, nylonowej linki, tej samej, którą wykorzystano do 

przywiązania Zaida, miał nam teraz otworzyć drogę na wolność.  

Lubiłem Zaida także za to, że nigdy nie dziwił się światu. Starał się go rozumieć, 

analizować, chronić. Ale nie dziwić się. Uczył nas, abyśmy się na rzeczywistość nie 

obrażali, ale zmieniali ją tak, aby stawała się o okruszynę lepsza. Razem z 

Mistrzem ukazywali nam świat ludzi podłych i bezwzględnych, uczyli, jak ich 

pokonać. Ale przy tym wciąż mówili, po co to robimy.  

Utnij głowę Hydrze, a jutro słońce wstanie o minutę wcześniej.  

Zaid przeciągnął się i wstał, jego ruchy stały się sprężyste i szybkie.  

Powoli i cicho zniósł kilkanaście różnych sprzętów i urządzeń w bezpośrednie 

sąsiedztwo drzwi.  

Doskonale wiedziałem, po co to robi, i cieszyłem się, że on zna moje plany. 

Kiedy ochroniarze tu wpadną, będą musieli najpierw pokonać oparte o wejście 

ciężkie drzwi do szafy, potem przedrzeć się przez pudła z makulaturą, złomem, 



następnie złapie ich siatka do badmintona, stojak na parasole podłoży im nogę, a 

na koniec pobiegną po dziesiątkach doniczek wypełnionych starą, suchą ziemią.  

Wszystko to Zaid układał sprawnie i cicho, kiedy ja przywiązałem linę do 

aluminiowej rurki, jej drugi koniec mocując do drewnianej krokwi.  

– Już możesz – powiedział półgłosem.  

Mieliśmy tylko jedną szansę, ale dodawanie sobie otuchy i poklepywanie po 

plecach byłoby bezsensowną maskaradą.  

Otworzyłem małe okienko. Użyłem małej, srebrnej zapalniczki, standardowego 

wyposażenia dostarczonego przez Fundację. Trzymając ją blisko zasklepionego 

otworu teleskopu, miałem nadzieję, że moja wiedza z dziedziny chemii nie 

zawiedzie w tak ważnej chwili.  

Przez dwie minuty nie działo się nic. Tylko Zaid sterczał pod drewnianą krokwią, 

a ja trzymałem końcówkę stalowej zapalniczki, czując, że krople potu rosną na 

mojej łysej głowie i spływają po skroniach.  

Kiedy byłem już bliski ciśnięcia zapalniczki w kąt, usłyszałem najpierw lekki syk, 

po czym z mocnym szumem rurka zakończona kijem od miotły wyskoczyła z 

teleskopu i zniknęła za oknem. Że wciąż leci, wiedziałem, obserwując rozwijającą 

się linkę. Trwało to sześć sekund. Wreszcie linka naciągnęła się, zatrzymując moją 

rakietę.  

– Genialnie! – szepnąłem i po raz pierwszy poczułem przypływ nadziei. Linka 

naprężyła się mocno. – Zaczepiona na drzewie, za płotem! – poinformowałem 

Zaida. Zawisłem na linie i przesuwałem się powoli.  

Pod nami, w ogrodzie, siedział na ławce jeden z ochroniarzy. Rozglądał się 

uważnie, ale nie przyszło mu do głowy spojrzeć w górę. Poza tym nie dostrzegłem 

nikogo. Tylko delikatny ruch krzewów w okolicach małej szklarni mógł budzić 

zaniepokojenie...  

W chwili, kiedy dotarłem do pierwszych gałęzi drzewa, poczułem nagłe 

mrowienie w lewym nadgarstku – znak, że ktoś z Fundacji chce przeprowadzić ze 

mną rozmowę. Ale dopiero kiedy i Zaid dotarł do gałęzi, włożyłem słuchawkę w 

ucho i nacisnąłem przycisk odbioru. Czekałem chwilę, po czym usłyszałem wysoki 

głos chłopaka, którego ostatnio widziałem na odprawie przed rozpoczęciem całej 

operacji – Mirka.  

– Na rany bociana, Waldi, wokół pełno skinów, jakieś skrzynki ładują do 

ciężarówki za domem, a wy sobie popołudniową gimnastykę urządzacie? Uważaj 

na gałąź pod tobą, jest nadłamana...  

Rozejrzałem się szybko. Musiał być blisko, skoro widział nie tylko mnie, ale i 

gałąź. Pewnie siedzi w krzakach przy szklarni.  

– Lubisz zaskakiwać ludzi – powiedziałem do zegarka i machnąłem ręką w 

stronę krzewów.  

– Lubię – odparł. – Ale ci nie pomacham, bo dziesięć metrów za mną siedzi jakiś 

wychudzony skinek i bawi się pistoletem.  

– Wredota – poznałem z opisu.  

Mirek parsknął.  

– No, śliczny to on nie jest, jak babcię kocham. Może zejdziecie z tego drzewka 

i sobie pójdziemy?  

– Chętnie. Obserwuj teren.  



Nie wiem, jak to się udawało Batmanowi – dla mnie chodzenie po drzewie w 

płaszczu nie było ani wygodne, ani bezpieczne. Mogłem jednak tylko sobie samemu 

pluć w kaszę – w końcu osobiście kupiłem to ubranie.  

Rzucając wokół czujne spojrzenia przedarłem się przez szalejącą zieleń 

pięknego dębu i zaczekałem na Zaida na wysokości dwóch metrów. Podałem mu 

rękę i ostrożnie opuściłem go na trawę. Mógł mieć niespożytą energię wewnętrzną, 

siłę życiową, ale fizycznie najwyraźniej był u kresu.  

Dotąd wszystko szło gładko – aż zbyt gładko.  

Pod dębem pojawił się Mirek. Ubrany w zielony sztormiak, był niemal 

niewidoczny na tle drzew i krzewów.  

– Tam, ścieżka – wskazał przesiekę.  

W chwili, kiedy ruszyliśmy za Mirkiem, za naszymi plecami rozległ się dziki 

krzyk:  

– Alarm! Arab ucieka! Kwadrat szósty, zatrzymać!  

Jak mrówki z mrowiska, tak z różnych zakamarków ogrodu zaczęli wybiegać 

pojedynczy ochroniarze. W większości wyglądali jak typowi skini, ale najszybsi byli 

na pierwszy rzut oka specjalistami ochrony osobistej. Dostrzegłem, że biegną na 

lekko ugiętych nogach, przechyleni w przód, z bronią w dłoni. Mieli też w uszach 

maleńkie słuchawki połączone z resztą sprzętu służącego do łączności za pomocą 

rozciągliwego przewodu. Należało zrobić wszystko, aby uniknąć spotkania z tymi 

panami.  

– Sześciu na piątej – powiedział Zaid, rzucając za siebie krótkie spojrzenie.  

Pędził za Mirkiem, który znał trasę.  

– Dwóch na czwartej – dodałem.  

Przebiegliśmy trzysta metrów, kiedy po lewej dostrzegłem bagienko.  

Mirek zatrzymał się i spojrzał nam w twarze.  

– Pół kilometra do najbliższego domu. Mają wykrywacz metalu. Możemy 

przeczekać tu, ale trzeba się pozbyć wszelkiego żelastwa...  

Nie było czasu na zadawanie bezsensownych pytań w stylu: A skąd wiesz o 

wykrywaczu? Mirek znalazł się w pobliżu, zareagował na moje wezwanie pomocy i 

musiał widzieć, czym dysponują ludzie Adolfa. Czy też Generała, bo najwyraźniej 

to ten starszy mężczyzna rozdawał tu karty.  

Zaid już zdjął z siebie pasek z metalową klamrą i rzucił go w krzaki. Zegarka 

nie miał – tak jak pewnie i portfela czy innych przedmiotów, które odebrali mu 

porywacze.  

Mirek wskoczył w krzaki i po chwili wyszedł stamtąd rozebrany do kąpielówek. 

Miał na sobie kąpielówki – jakby przewidywał, że taka przygoda może go spotkać!  

Poszedłem w jego ślady, słysząc za sobą odgłosy pogoni.  

– Już są na drodze – stwierdził Zaid, wsłuchując się w dalekie dźwięki. Miał 

niezwykły dar odczytywania zdarzeń z drobnych sygnałów. Teraz pewnie usłyszał 

stuknięcia podkutych butów o asfalt, a może dalekie okrzyki. – Dlatego się nie 

spieszą.  

Rzeczywiście – podążających naszym śladem skinów i ochroniarzy trudno było 

nazwać grupą pościgową. Niespiesznie przeczesywali las krok za krokiem. Pewnie 

posłali kogoś, by odciał nam drogę ucieczki od strony domów...  

Sprytne.  



Mirek wkroczył pierwszy w bagno. Położył się na plecach i delikatnymi ruchami 

rąk przesunął się po grząskim dnie, wpływając między gęste trzciny. Po chwili 

rośliny otoczyły go i zamknęły się za nim jak żywa brama.  

Zaid był już w drodze, mnie nie pozostawało nic więcej, jak pójść w ich ślady. 

Nie miałem wyboru.  

Bagnisty muł wciskał się między palce, wypuszczał setki małych banieczek, był 

przy tym ciepły i oślizły, jak nic innego nie potrafi. Nie myśląc o tych wszystkich 

drobnoustrojach, które ucieszą się z mojego przybycia, zanurzyłem się po szyję w 

wodzie pokrywającej bagno i wsunąłem w trzciny akurat w chwili, kiedy na ścieżkę 

przy grzęzawisku wpadł człowiek ze słuchawkami na uszach. Szeroką tarczą 

wykrywacza metalu poruszał nie tylko przy ziemi – co chwilę kierował ją to w lewo, 

to w prawo. Musiał dysponować niezwykle czułym urządzeniem. I przerażająco 

precyzyjnym.  

Pominął pasek Zaida, nie odnalazł też rzeczy Mirka. W pewnej chwili pochylił się 

jednak i znieruchomiał. A ja poczułem, że w gardle wyrasta mi wielka kluska.  

Nie!  

Mogę stracić ubrania, sprzęt, to są rzeczy powtarzalne, ale nie to! Nigdy już nie 

wspomnę ani słowa o szczęściu!  

Mężczyzna przywołał ruchem dłoni dwóch innych i wskazał im małą dziuplę 

wykutą na wysokości półtora metra. Jeden z przybyłych – sam Adolf – wsadził tam 

dłoń i bez problemu dosięgnął sprzętu, którego wykorzystanie mogło postawić nas 

w bardzo niekorzystnej sytuacji. Jeśli odkryje, że w zegarku ukryty jest dyktafon, 

jednak uda im się sprzedać słowa, których nie rozumiałem...  

– Szukać ich dalej, dokładnie! – ryknął na kolejnych zbliżających się skinów i 

sam pognał przed siebie.  

A wykrywacz metalu zatoczył krąg nad naszymi głowami i zniknął za zakrętem 

ścieżki.  

– To co, wracamy do domu Adolfa? – szepnął Zaid.  

 

 

czwartek, godz. 15.45  
– Muszę odzyskać zegarek! – powiedziałem ostro, drżąc z zimna i wściekłości.  

Zaid spojrzał na mnie z ukosa.  

– Miałeś mnie uwolnić i udało ci się. Zegarkiem zajmą się inni. Mamy grupy 

interwencyjne. A jak cię znam, masz coś zapasowego.  

– Grupę Interwencyjną wzywałem dwa razy. Wciąż ich nie ma. A w zapasie coś 

mam – sięgnąłem po radyjko – ale mnie nie chodzi o lokalizator, tylko to, co w nim 

jest nagrane...  

Mężczyzna uniósł brwi.  

– Wzywałeś interwencję? I nie przyjechali? Zepsuł się nadajnik? Niemożliwe...  

Mirek, wysunięty przed nas pod sam płot, szepnął:  

– Ja dostałem wezwanie. Ale za każdym razem po kilku sekundach przyszedł 

sygnał anulowania.  

– Co? – nie mogłem uwierzyć. – Niczego nie anulowałem! Potrzebowałem 

pomocy jak nigdy!  

Zaid pokręcił głową.  



– To nagranie... to moje słowa i moja wina. Nie możecie ryzykować za mnie. Ja 

odbiorę zegarek.  

– Nie możesz! – syknąłem. – Jesteś potrzebny do walki z nimi...  

– Jeśli to, co powiedziałem, dojdzie do ucha Budowlańca, nie tylko ja nic nie 

pomogę, ale nikt nie pomoże. Oni nie mogą tego dostać, rozumiecie?  

Mirek machnął ręką i wstał.  

– Jest samochód. Z kluczykami.  

Każdy inny chłopak stanąłby osłupiały z zachwytu na widok czarnego jaguara, 

ale dla Mirka to był tylko samochód. Co innego, gdyby stały tu górskie rowery!  

– Sprawę zegarka wyjaśnisz w Fundacji – Mirek klepnął mnie w ramię. – Musimy 

stąd wiać...  

Zaid skinął głową.  

– Wywiozę was stąd, ale wrócę...  

Mirek przykucnął przy siatce. Błoto wciąż ściekało po jego twarzy. Nie tylko 

zresztą po jego...  

– Dajcie mi dwadzieścia minut i podejdźcie pod bramę.  

Przeskoczył płot jak małpa i pobiegł przed siebie, omijając kamerę obserwującą 

wjazd na teren posiadłości. Zniknął mi z oczu w chwili, kiedy zza rogu wytoczył się 

tyłem duży ford transit. Biały samochód nie miał szyb poza kabiną kierowcy. 

Boczne drzwi były odsunięte i to przez nie dostrzegłem, czym samochód jest 

załadowany.  

– Broń! – szepnąłem, a Zaid złapał mnie za ramię.  

– Silah! Wyjęli ją z podziemi. To ma być zapakowane i przewiezione do Holandii. 

Tylko część, ale widzę, że skrzynek jest sporo... idziemy.  

Nie musiał mnie prosić. Skoro mieliśmy pół godziny, nie należało tego 

marnować. Zwłaszcza że pamiętałem słowa Generała, nakazujące Adolfowi 

spakowanie broni. Jeśli nie przejmiemy jej teraz, może zniknąć i pojawić się w 

bazie terrorystów.  

Czterej mężczyźni wynosili z niskiej bramy skrzynki z bronią. Kiedy postawili na 

podłodze samochodu kolejną, jeden z nich – raczej wynajęty ochroniarz, niż skin 

– otarł czoło i ruchem głowy wskazał ciemną bramę, częściowo przymkniętą 

stalowymi drzwiami.  

– Tę wielką pakę to chyba we czterech musimy?  

– Uhm. Ty! – drugi ruchem ręki wezwał skina z pistoletem, który stał w pobliżu 

zaparkowanego czarnego jaguara. – Pilnuj tu, my wyniesiemy działko!  

Skin podszedł do forda i stanął przodem do drzwi, ciekawie zaglądając do 

środka.  

– Hawi – szepnął Zaid i wszedł na płot.  

Zachwiał się i byłby spadł z drugiej strony, gdybym go nie złapał za rękę. Był 

znacznie bardziej osłabiony, niż pokazywał.  

– Proszę? – uniosłem brwi. Nie lubiłem, kiedy mruczał pod nosem arabskie 

słowa.  

– Amator – przetłumaczył i uniósł palec. – Poczekaj.  

– Nie – zaprotestowałem. – To nie szkolenie, to akcja.  

– I co?  

– To moja akcja!  



Zaid skinął głową i pokazał mi rynnę. Sam położył się na trawie i pełznąc w 

stronę samochodu, osłaniał się pojedynczymi krzewami. Dzięki bagnistemu 

zielonemu brudowi stał się niewidzialny.  

Podbiegłem do muru pilnując, aby nie pojawić się w zasięgu kamery. Stanąłem 

za kwadratową rynną i czekałem, czując się jak mucha na oświetlonym suficie.  

Skin przez chwilę przechadzał się przed autem, w pewnym momencie był już 

trzy metry ode mnie, ale zawrócił i znów zerknął do środka.  

Wyjrzałem zza muru na poziomie kostek. Pięćdziesiąt metrów dalej do 

osobowego chryslera stratusa wsiadał Generał w towarzystwie trzech mężczyzn. 

Adolf stał mu nad głową i bez przerwy mówił. Najwyraźniej próbował coś 

wytłumaczyć, ale Generał uciął w pół zdania ruchem ręki.  

W tym momencie spod forda wyczołgał się Zaid i klepnął w ramię skina 

pilnującego samochodu.  

– Co, już...?  

Gdyby zobaczył ducha, pewnie nie miałby bardziej przerażonej miny. Nie zdążył 

podnieść pistoletu ani nawet krzyknąć – Arab uderzył go w mostek, potem w czoło 

i przeponę. Oj, wyraźnie wyszła na jaw natura Zaida ukrywana pod maską 

łagodności: jeśli jesteś jego przyjacielem, da sobie za ciebie rękę uciąć. Ale jeśli 

okażesz się wrogiem... utnie twoją.  

Wróg padł na ziemię jak rażony gromem.  

Wyskoczyłem zza rogu i wpadłem do samochodu tuż za Zaidem.  

Pochyliłem się i sięgnąłem po nóż, aby podważyć wieko jednej ze skrzyń. Po 

chwili znieruchomiałem – miałem w dłoni krótki pistolet maszynowy z lufą 

zakończoną szerokim tłumikiem. W skrzyni, ukryte w trocinach, leżały kolejne 

śmiercionośne zabawki.  

– Glauberyt, kaliber dziewięć milimetrów – powiedział Zaid, zerkając na moją 

zdobycz. – A spójrz tutaj – wskazał inne otwarte skrzynie. – Pistolety Sig Sauer P–

229, natowski karabin Tango 51, prawie trzynastomilimetrowe Gepardy... – 

wyliczał, aż zatrzymał się przy wielkiej skrzyni z kilkoma potężnymi karabinami o 

szerokich lufach, z zamontowanymi lunetami. – A to jest niemal działo. Czternaście 

i pół milimetra, działa na odrzut lufy, pięć naboi w magazynku... Jaka szkoda, że 

nie mogę tu nigdzie znaleźć amunicji.  

Wcale nie było mi trudno uwierzyć, że Zaid byłby skłonny użyć znalezionej broni. 

Wiedziałem, jak bardzo bezwzględne są jego zasady w stosunku do terrorystów. I 

do tych, którzy im sprzyjają. Sam przecież stracił całą rodzinę w wyniku ich 

działań...  

Ale o tym nie wolno mi było wiedzieć. Tylko zaufaniu Mistrza zawdzięczałem tę 

informację i powinna pozostać przy mnie.  

– A to co? – wziąłem do ręki kanciastą broń.  

– SPP–1M. Pistolet podwodny. Ma w wodzie zasięg pięciu metrów, w powietrzu 

dwadzieścia. Też bez amunicji?  

– Też – skinąłem głową. – A to? – wskazałem ruchem brody małe pojemniki 

plastikowe z naklejkami.  

Nic mi nie mówiło oznaczenie literowo-cyfrowe. Za to Zaid aż przysiadł, kiedy 

to zobaczył.  



– A więc Generał poszedł tak daleko...? – powiedział, dotykając opuszkami 

palców zalakowanego pojemnika kryjącego kilkanaście litrów przezroczystej 

cieczy. – Sabaha lhayr, liss, intaha lak waqt!  

Zaid zacisnął pięść i uderzył w podłogę samochodu.  

– Co to właściwie jest? – zapytałem i spojrzałem przez ramię Zaidowi, który 

znieruchomiał nad kolejną plastikową butlą.  

– Jedzenie. Pożywka – odparł i po długiej chwili dodał: – Do karmienia bakterii 

i wirusów. Do hodowli broni biologicznej. Sama ta woda nie jest niebezpieczna, ale 

wirusy w niej rosną jak wariaty. Skąd on to wziął? Na tej ilości można wyhodować 

mnóstwo wirusów.  

– Ile?  

Zaid łypnął błędnym wzrokiem.  

– Wystarczy, żebyśmy przestali chodzić po ziemi.  

– My? – wskazałem na nas dwóch.  

– My, ludzie – powiedział i pochylił głowę.  

Zaniemówiłem i poczułem zimny dreszcz przebiegający po karku. My – ludzie. 

Drobiazg.  

Zaid odchrząknął, po czym rozkaszlał się, zbladł potwornie i złapał za żołądek. 

Na metalową podłogę z jego ust trysnęła setka maleńkich kropelek krwi. 

Podtrzymałem go za ramię.  

– Bili cię?  

Przetarł usta drżącą dłonią.  

– Weź mnie stąd – wysyczał bełkotliwie przez zaciśnięte usta i przyklęknął.  

Odwróciłem się do zestawu bomb, przez chwilę się wahałem, po czym sięgnąłem 

do skrzyni.  

– Poczekaj sekundę, tylko pozamykam te trumienki – wskazałem na drewniane, 

zielone skrzynki. Nie byłem wojskowym ekspertem, ale mogłem mieć pewność, że 

zawartość białego forda transita mogłaby wywołać poważną wojnę. I po to zresztą 

jest kupowana. Sięgnąłem więc po małe, zgrabne pudełeczko z wyświetlaczem. W 

skrzynce leżało ich dwanaście...  

W trzy minuty później z ręką Zaida przerzuconą przez kark maszerowałem 

zygzakiem między obszarami obserwowanymi przez kamery. Był słaby, ale już nie 

kaszlał. I już niemal dotarliśmy do podjazdu, na którym Mirek przygotowywał się 

do rajdu, kiedy zza rogu wyszedł młody skin.  

Dostrzegł nas natychmiast, ale dobre dziesięć sekund trwało, zanim zorientował 

się, co właściwie widzi. I wówczas podniósł alarm:  

– Uciekają! Tu są! Autem Adolfa uciekają! Szybko!  

Mirek nie potraktował pojazdu ulgowo, wciskając gaz tuż przed płotem. 

Ruszyliśmy w stronę wyjazdu i uderzona brama otwarła się na oścież, a jej lewe 

skrzydło wypadło z zawiasów. Dla jaguara też było to nie lada przeżycie – pogięty 

zderzak i rozbity przedni reflektor odebrały mu dostojny wygląd.  

– Strzelać, nie czekać! – wrzasnął Generał wyłaniający się zza muru. 

Sam bez broni, poganiał innych, którzy biegli w naszą stronę.  

Mirek zatrzymał samochód z piskiem opon i szybko przeskoczył na siedzenie 

pasażera.  



Ja chwyciłem fotel kierowcy i wpadłem na tył w chwili, kiedy tuż nad 

samochodem ze świstem przeleciała kula.  

Gdy Zaid usiadł za kierownicą i zatrzasnął drzwi, za nami rozległo się kilka 

strzałów. Jedna z pędzących kul roztrzaskała w pył tylną szybę czarnego jaguara.  

– Będzie z dodatkową klimatyzacją – skomentował Zaid i nacisnął pedał gazu.  

Samochód ruszył z szelestem po wilgotnym asfalcie. Kolejne kule minęły nas z 

daleka. Zanim zniknęliśmy za zakrętem, zobaczyłem dwa wyjeżdżające zza domu 

samochody – granatowego forda escorta i czerwone ferrari testarossa. Za nimi 

biegł jak oszalały mój znajomy – Wredota. Ale nikt na niego nie zaczekał.  

Ferrari wystartowało z wielką prędkością, i zanim Zaid wyprowadził samochód 

z łuku, czerwony pojazd jechał kilka metrów za nami.  

Nasze auto przyspieszyło natychmiast, kiedy znalazło się na prostej. Takiej 

prędkości nie doświadczyłem nigdy: drzewa alejki uciekały, rozmazując się w jeden 

zielonobrązowy obraz, a przyspieszenie wciskało mnie w fotel, nie pozwalając na 

nabranie powietrza w płuca. Nie rozumiem, dlaczego nie wzbiliśmy się w 

powietrze...!  

– Strzelają! – krzyknął Mirek i zanurkował pod deskę rozdzielczą.  

Mimo że siedziałem z tyłu, dopiero w chwilę później rozpoznałem głuche trzaski 

przebijające się przez ryk silnika.  

Zaid tkwił w fotelu, jakby stał się częścią maszyny, ruchem oczu kontrolował 

widok przed sobą i zerkał w lusterka, obiema dłońmi trzymając kierownicę. 

Zwalniał przy zakrętach i natychmiast przyspieszał.  

Wypadliśmy na aleje starego parku. Nie było miejsca, w którym można by się 

ukryć, należało po prostu uciekać. Pozwoliłem sobie na rzucenie okiem w tył. Ford 

objeżdżał okolicę, za to ferrari wciąż trzymało się tuż za nami.  

– Muzig himar... – warknął Zaid i znów zerknął w tylne lusterko. – Hatir aqrab...!  

Uchylił się, i w tym momencie kula przeszyła przednią szybę. Na klejonym szkle 

powstała siateczka pęknięć z centralnie położoną dziurą. Zobaczyłem, że otwór 

ocieka czerwoną cieczą... 

– Jesteś ranny! – krzyknąłem do Zaida, a ten skinął głową, po czym pochylił się 

tylko, aby widzieć świat przez niezniszczony fragment szyby.  

I wtedy usłyszałem klekot karabinu maszynowego.  

Nie krzyknąłem, bo przerażenie odjęło mi mowę. Padłem tylko na siedzenie w 

przekonaniu, że już z niego nie wstanę o własnych siłach.  

Seria kul przeleciała nad moją głową i wybiła do reszty przednią szybę, 

odrzucając ją w bok. Pęd powietrza zarzucił jaguarem, i choć Zaidowi udało się 

wyprowadzić samochód z poślizgu, straciliśmy ostatnie kilka sekund przewagi. 

Kolejna seria z karabinu nie może chybić...  

Gdybym w tej chwili potrafił myśleć, być może przyszłoby mi do głowy tylko 

jedno: pora na rachunek sumienia. Ale żadne szkolenia nie mogły przygotować 

mnie na sytuację, w której tylko od łutu szczęścia zależy moje życie. I raczej nie 

ma co marzyć o wygranej.  

Mirek, nieruchomy, tkwił niemal pod siedzeniem, i tylko Zaid zachował chociaż 

resztki zdrowego rozsądku, wciąż z niebywałą precyzją omijając parkowe drzewa.  



Kiedy do moich uszu dotarł dźwięk karabinu, kiedy pierwsze kule ze zgrzytem 

uderzyły w tył samochodu, który gwałtownie zwolnił, przez lewą szybę dostrzegłem 

kątem oka jakiś ruch.  

Spomiędzy drzew wąską ścieżką w stronę ścigających się samochodów pędził 

mężczyzna na rowerze. Prędkość jaguara i fakt, że ledwie wystawałem poza linię 

szyby, nie pozwoliły dostrzec nic innego. Dopiero po dwóch niekończących się 

sekundach usłyszałem huk, kilka szurnięć hamulca, i ferrari z potwornym zgrzytem 

zatrzymało się na grubym dębie.  

Zaid tracił panowanie nad jaguarem, od dłuższej chwili coś zgrzytało w silniku, 

wyraźnie pozbył się przynajmniej jednej opony. Dlatego zmuszony był do 

zatrzymania samochodu sto metrów dalej.  

– Znikajcie, chłopaki, szybko! – zawołał Zaid, ale sam pobiegł pędem w stronę 

miejsca wypadku.  

Mirek wyskoczył z samochodu, ja wysunąłem się powoli przez rozbitą tylną 

szybę.  

– Poradzicie sobie dalej, co? – odezwał się z bezpiecznej odległości, ze wstrętem 

patrząc na ferrari. – Ja muszę się pokręcić jeszcze w poszukiwaniu takiej małej 

karteczki...  

– Leć, dzięki! – uniosłem dłoń na pożegnanie, a on zniknął w pobliskich 

krzakach.  

Kręciło mi się w głowie, miałem wielką ochotę pobiec na przełaj w stronę 

stacyjki, odnaleźć torbę i uciec jak najdalej, ale moje zadanie wciąż nie zostało 

dokończone. Zaid ciągle nie był bezpieczny. Dlatego popędziłem za nim.  

Huk okazał się gorszy od efektów wizualnych – ferrari stało na trawie, która 

musiała wyhamować jego pęd, i miało wgniecioną tylko tylną część lewego boku. 

Poza tym na przedniej masce widać było ślady spotkania z rowerem.  

Mężczyzna z karabinem maszynowym leżał pod drzewem.  

Podbiegłem i zacząłem od odebrania mu broni. Spojrzał na mnie wściekle, ale 

kiedy chciał się ruszyć, jego twarz wykrzywił grymas bólu.  

– Moje żebra – szepnął. – Moja noga...!  

Wyglądał na ogólnie poturbowanego, ale na złamaniach się chyba kończyło, bo 

mówił bez problemu. Wewnętrznych obrażeń wykryć i tak nie sposób, więc 

zainteresowałem się kierowcą.  

Ten stał – o własnych siłach wyszedł z pojazdu – ale z rozbitego łuku brwiowego 

obficie płynęła krew. Musiał być w szoku, bo przyłożył tylko do czoła rękaw i tak 

zastygł, oparty o drzewo. Po kilku sekundach osunął się i znieruchomiał na dobre 

w pozycji półleżącej.  

Zaid pochylał się nad człowiekiem, który jechał na rowerze.  

Podszedłem szybko i wtedy go poznałem.  

Dziadek.  

Wielki, silny, nie okazał się jednak niezniszczalny...  

Lewa ręka leżała w pozycji sugerującej wielokrotne złamanie, podwinięta prawa 

noga też pewnie nie wyjdzie z tego bez szwanku. Ale żył – co przy tej prędkości 

graniczyło z cudem.  

Dostrzegł mnie i przestał szeptać do Zaida. Ruchem palców prawej dłoni 

przywołał mnie, po czym uniósł rękę i złapał mój nadgarstek.  



– Waldemarze... – uśmiechnął się, patrząc mi w oczy. – Odnalazłeś go. 

Odnalazłeś. Moje gratulacje.  

Sięgnął w okolice pasa i spod wypłowiałej bluzy wyjął mały skórzany mieszek. 

Wyciągnął do mnie rękę i uśmiechnął się, choć przez twarz wciąż przebiegały 

impulsy bólu.  

– Waldemarze... – odchrząknął. – Kiedyś w cyrku łamałem podkowy... Dawno 

temu, uwierz, tak dawno, że nikt nie pamięta. Byłem bogaty... Ale wplątali mnie 

w bójkę i trafiłem do więzienia.  

Rzucił spojrzenie na Zaida, a potem zerknął w lewo.  

Od jakiejś chwili widziałem biegnącego w nasza stronę Wredotę – ale zbierał we 

mnie taki gniew, że niemal cieszyłem się na spotkanie ze skinem. To przez nich 

Dziadek zawędrował aż tutaj i z ich winy zdecydował się wjechać pod ferrari. 

Uratował nam życie, a teraz leży na parkowej alejce. Niech tu przyjdą, niech się 

pojawią!  

Ford był wciąż daleko. Pewnie bandyci czekali na nas przyczajeni gdzieś za 

zakrętem.  

A Dziadek skupił wzrok na biegnącym, po czym odwrócił się do mnie. Podał mi 

mały mieszek z grzechoczącymi wewnątrz kamieniami.  

– Weź go – zażądał. – To moja pamięć, moje wspomnienia, mój przeszły czas 

zamknięty w dłoni. Weź go. Weź.  

– Ale... – uniosłem otwartą dłoń, broniąc się nie tyle przed skórzanym 

mieszkiem, co przed znaczeniem gestu Dziadka.  

Oddawał mi swoje wspomnienia! Czy to znaczy, że... odchodzi?  

– Nie ma ale – stanowczo powiedział Dziadek, lecz jego głos stawał się z każdą 

chwilą słabszy. – Weź to, synu...  

Wredota biegł ciągle, dzieliło go od nas jeszcze ponad czterdzieści metrów.  

Wyciągnąłem dłoń i objąłem palcami stary, skórzany mieszek. Czułem, że w 

tym geście jest coś symbolicznego, co zbliża mnie do tego tajemniczego, wielkiego 

mężczyzny. Powiedział do mnie „synu” i to nie był przypadek – właśnie obecność 

syna była jego największym marzeniem.  

Zamknął oczy, jakby zasypiał, a ja nie miałem sił, aby pochylić się nad nim i 

chociaż posłuchać, czy jego serce jeszcze pracuje. Czułem żal, potworny żal, jakby 

zaszło słońce. Dlaczego odchodzą dobrzy, mądrzy ludzie, a najwięksi dranie cieszą 

się życiem i korzystają z niego?  

Mistrz polecił mi odnaleźć i ochronić Zaida. I nawet fakt, że pojedyncze łzy 

popłynęły mi po policzku, nie zmieni zadania.  

Nie wstydziłem się łez – odchodził człowiek, którego podziwiałem, który 

uratował mi życie, i choć wielu go przekreśliło, dla mnie był naprawdę kimś.  

I znów odchodził KTOŚ.  

Mama, siostra... teraz on.  

A wszystko przez nich!  

Wredota pędził coraz szybciej, w dłoni ściskając nóż z długim ostrzem. Ale 

nawet gdyby miał maczetę, nie ustąpiłbym mu ani na krok.  

Zwarliśmy się mocno, kiedy skoczyłem przed siebie, aby nie dać mu czasu na 

podniesienie noża. Zablokowałem jego nadgarstek i nasadą dłoni uderzyłem w 

przeponę.  



Nie atakuj broni – to nie ona jest niebezpieczna, lecz twój przeciwnik!  

Wredota jęknął, ale siła jego rozpędu wytrąciła mnie z równowagi i obaj 

upadliśmy na trawę.  

Dostrzegłem, że zakrwawiony kierowca ferrari chciał wstać, ale Zaid przewrócił 

go jednym ruchem i podniósł porzucony pistolet maszynowy.  

Tymczasem Wredota przykleił się do mnie – aby go zrzucić, musiałem 

podciągnąć kolana i odepchnąć go stopami, ale nie zdążyłem – nagłym 

szarpnięciem uwolnił dłoń z nożem i podsunął mi go pod gardło.  

Być może piloci spadających samolotów proszą przez radio, by pozdrowić ich 

żony i całą Amerykę, ale ja w chwili, kiedy śmierć zajrzała mi w oczy, miałem 

ochotę krzyczeć, gryźć i przeklinać los, który zagnał mnie aż tutaj.  

Po co mi to wszystko było?! Po co zgodziłem się na testy psychologiczne przed 

trzema laty? Dlaczego nie wycofałem się po pierwszych rozmowach? 

Zaimponowała mi Fundacja. Jej cele. Ludzie. Mistrz.  

A teraz dzięki temu wszystkiemu mam ostrze wielkiego noża na szyi. Czy warto?  

Nie oddychałem, naprężałem przy tym mięśnie, starając się odepchnąć 

Wredotę. I nagle, kiedy czarne koła pojawiły się przed moimi oczami, kiedy 

biegnący w moją stronę Zaid rozmył się jak słoneczna plama, nacisk zelżał.  

Nabrałem w płuca powietrza i zobaczyłem, że Wredota nie patrzy mi w oczy. 

Odwrócił głowę i wlepiał wzrok w twarz Dziadka, który leżał trzy metry od nas. To 

była ostatnia szansa!  

Zrzuciłem chłopaka z siebie i szybko wstałem, przyjmując pozycję obronną. Z 

trudem utrzymywałem równowagę, ale pojawiła się szansa!  

Zaid zatrzymał się metr ode mnie. Wielki nóż potoczył się z brzękiem po 

resztkach asfaltu. Słyszałem tylko własny świszczący oddech, szum wiatru i śpiew 

ptaków...  

Wredota nie spojrzał nawet na nóż. Ani na mnie. Wciąż patrzył w twarz starego 

człowieka.  

Dziadek otworzył oczy, jakby przywołany niezwykłym impulsem. W moją głowę 

wdarł się pojedynczy sygnał, jakby ktoś powiedział gdzieś we mnie: JESTEŚ! 

Dopiero po chwili Dziadek odezwał się słabo, patrząc na Wredotę:  

– Jesteś.  

A chłopak spojrzał na połamaną nogę mężczyzny, na plamę krwi, wreszcie 

przykląkł przy obszarpanym, starym człowieku i pochylił głowę.  

Dziadek uniósł palec i wyszeptał:  

– Kiedy przychodzi ta chwila, zawsze jest za mało czasu. Na wszystko.  

– Oni mnie oszukali! – powiedział płaczliwie Wredota. – To nie są patrioci. Nic 

ich nie obchodzą idee. Podpięli się pod nie, bo było im tak dobrze. A teraz chcą 

założyć sektę. Oni mnie oszukali, cały świat mnie oszukał.  

Dziadek opuścił palec, ale otwarte oczy wciąż patrzyły na chłopaka.  

– Bogdan...? – odezwał się mężczyzna. – Ufaj tylko mądrym ludziom... 

Wybaczam ci...  

Zamknął oczy, a Wredota złapał go za rękę i krzyknął:  

– No coś ty? Ty też mnie teraz zostawisz? Wszyscy mnie zostawili, i ty też? Nie, 

proszę, TATO!  



Dziadek już nie otworzył oczu, ale zanim jego twarz znieruchomiała, przez 

chwilę pomarszczone usta wygięły się w uśmiechu triumfu.  

Zwyciężył – syn wrócił i powiedział do niego tato. A ON to usłyszał.  

Bardzo chciałem w to wierzyć.  

 

 

czwartek, godz. 16.15  
Ryk silnika wyrwał nas z otępienia. Ford pojawił się tak nagle, że drgnęli 

wszyscy prócz Dziadka, którego nic już nie mogło wzruszyć.  

– Do czerwonego, szybko! – krzyknął Zaid i nie przejmując się faktem, że jego 

koszula zmieniła kolor na krwisty, wskoczył za kierownicę ferrari.  

Myśląc wciąż o scenie, której byłem właśnie świadkiem, odruchowo wskoczyłem 

na fotel pasażera. Nie miałem pojęcia, że w tym samochodzie należy niemal leżeć, 

a fotele wcale nie są wygodne i miękkie.  

W chwilę później Zaid nacisnął pedał gazu. Z wyboistej, krętej ścieżki 

wyskoczyliśmy na równy asfalt, widząc za sobą zbliżający się pościg. 

Zaid – zmęczony, pobity, ranny – uśmiechnął się, zerkając do lusterka.  

– Sabaha lhayr, himar! 

– Proszę?  

– A, nic. Niech nas złapią, jak tacy sprytni. Poznałeś pana Leona? Szkoda 

człowieka... Skąd on tutaj?  

Pojedyncze kałuże po porannym deszczu rozpryskiwały się w mgiełkę, kiedy 

ferrari wpadało w nie z prędkością bliską dwustu kilometrom na godzinę. Nie 

myślałem ani o pozostawionej w krzakach torbie ze swoim sprzętem i ubraniami, 

ani o Mirku, który pewnie teraz na profesjonalnym górskim rowerze znikał gdzieś 

na bocznych dróżkach. Przestałem roztrząsać scenę śmierci Dziadka. Nie myślałem 

wcale.  

– Leona? Nie znałem jego imienia – odparłem, dopinając skomplikowane, 

czteropunktowe pasy. – Musiał wiedzieć, że jego syn jest w tej bandzie skinów. 

Obserwował dom treningowy, chociaż nie wiedział, że ja się tam wybieram. Przybył 

tutaj, żeby nam pomóc.  

Zaid wszedł w kolejny zakręt, nie zmniejszając szybkości. Ford zostawał z tyłu.  

– Umierał i wiedział o tym. Szukał syna. Mówił mi, że umiera. Lekarze dawali 

mu miesiąc życia.  

– Był chory? – spojrzałem na mężczyznę.  

Postawa Dziadka w tej sytuacji wyglądała mniej niezrozumiale.  

– Coś tutaj – wskazał ręką żołądek i znów chwycił kierownicę.  

A ja schowałem twarz w dłoniach.  

– Uratował mi życie, wynosząc mnie z pożaru twojego domu.  

Zaid rzucił mi przerażone spojrzenie.  

– Spalili mój domek?!  

I nie odezwał się przez najbliższe kilkanaście minut.  

A ja nie myślałem o domku. Przed oczyma stała mi Patrycja – szczupła, z 

pociągłą twarzą, uśmiechnięta. Patrycja w dżinsach i wojskowych butach, w 

kominiarce i z szarym plecakiem. I Patrycja całująca mnie gorąco, choć krótko. 

Zbyt krótko.  



Zupełnie przestało mi przeszkadzać, że ubiera się mało wytwornie, a włosy 

rzadko upina inaczej niż w koński ogon. W końcu nie szata zdobi człowieka... Czy 

jeszcze ją zobaczę?  

Zaid zwolnił, kiedy wjechaliśmy między domy. Potem skręcił gwałtownie, 

zarzucając tyłem pojazdu, wreszcie niemal przeleciał przez mostek i wpadł na 

szeroką ulicę. Dopiero po chwili zorientowałem się, że po prawej minęliśmy skręt 

na Tychy, za nami został Mikołów, a my pędziliśmy w kierunku Katowic.  

– Gdzie ta policja? – burknął Zaid i jeszcze dodał gazu.  

Manewrowaliśmy między pojazdami, jakby pozostawały w zupełnym bezruchu.  

Zrozumiałem, o co mu chodzi. Gdyby policja postanowiła nas ścigać, z pogoni 

raczej zrezygnowaliby skini.  

Ale nie pojawił się żaden radiowóz.  

W kilka minut później minęliśmy skręt na Ligotę i zjechaliśmy z wiaduktu, 

opuszczając ulicę Mikołowską.  

Zobaczyłem zielone tabliczki: Kraków 85 kilometrów. Jeśli nawet escort pędził 

za nami na najwyższych obrotach, dawno już został za horyzontem.  

W chwilę później Zaid opuścił autostradę A4 i zatrzymał się dopiero przed 

wielkim gmachem.  

– Komenda Wojewódzka Policji – przeczytałem.  

– Tak. Tu będziemy bezpieczni. Policja już się zajmie tym Adolfem...  

Wysiadałem z samochodu zadowolony, że jednak uwolniłem Zaida, kiedy w 

kieszeni marynarki odezwało mi się małe pik-pik. Natychmiast wyjąłem płaskie 

radio i nacisnąłem jeden z guzików.  

– Idź, znajdź lekarza, ja muszę jechać – powiedziałem i rozejrzałem się za jakąś 

taksówką.  

– Musisz? – spytał Zaid i przywołał gestem stojących obok policjantów.  

Zresztą i tak zainteresowali się przybyszami – zakrwawionym Arabem i 

brudnym nastolatkiem w czerwonym ferrari.  

Sięgnąłem do wewnętrznej kieszeni marynarki i zerknąłem na małe, płaskie 

radyjko. Mogło grać oczywiście, ale jego funkcja daleka była od odbierania fal stacji 

radiowych. Choć też był to odbiornik. Teraz wyświetlał sygnał SOS i kod Patrycji.  

– Patrycja wzywa pomocy. Jest gdzieś w okolicach Kielc, mam dokładny namiar 

GPS.  

Zaid wyciągnął do mnie dłoń.  

– Dziękuję ci. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Aha, weź to, nie bardzo 

ucierpiał w tej stłuczce! – podał mi kluczyki. – Tylko ostrożnie! 

– Poradzę sobie. Nic mi nie będzie.  

– Haqqan? Skoro w to wierzysz, tak będzie...  

Ścisnąłem jego dłoń i zapytałem:  

– Zaid... A co teraz będzie z tobą?  

– Pewnie wyjadę. Zobaczymy. Jedź już... Ona czeka.  

Wsiadłem do samochodu i dźwignię automatycznej skrzyni biegów przesunąłem 

na DRIVE. Delikatnie nacisnąłem pedał gazu...  

Samochód posłuchał. Czyli potrafił toczyć się wolno i dostojnie.  



Wyjechałem z Katowic z nadzieją, że nikt nie będzie mnie kontrolował. Nie 

przejmowałem się też, że właściciel natychmiast zgłosi kradzież. Niemożliwe. Nie 

po tym, co stało się w domu Adolfa.  

Załączyłem więc radio i jechałem, nie przekraczając dozwolonej prędkości. 

Zdawałem sobie przecież sprawę, że dużo umiem, ale kierowca ze mnie marny.  

 

 

czwartek, godz. 21.05 
– Gdzie ty jesteś, księżniczko w trepach? – szeptałem niecierpliwie, wlepiając 

wzrok w płaskie radyjko.  

Nie mogło mi zastąpić komunikatora, nie mogłem dzięki niemu nadawać, ale 

odbiór miałem doskonały.  

Zegarek Patrycji nadawał sygnał odczytywany przez satelitę i wysyłany na 

ziemię. Moje radio przechwytywało go i wskazywało położenie nadajnika, odległość 

od niego i kierunek, w którym powinienem podążać.  

No więc dążyłem.  

Ferrari nie było pojazdem, którym można niepostrzeżenie krążyć po uliczkach 

małego miasta. Dlatego zostawiłem samochód na bocznej drodze wjazdowej do 

lasu i pobiegłem między domy.  

Długo krążyłem po zasypiających uliczkach – sygnał nawigacji satelitarnej nie 

działa między budynkami tak dokładnie, jak podają producenci sprzętu. Wreszcie 

zlokalizowałem mały pensjonat przy skrzyżowaniu.  

– Pięćdziesiąt metrów – powiedziałem sobie i uniosłem wzrok w chwili, kiedy 

Patrycja przemknęła za oknem pierwszego piętra i oglądając się za siebie, wsadziła 

klucz w białe drzwi.  

Nikt jej nie gonił, najwyraźniej udało jej się przejąć inicjatywę.  

Akcja z poszukiwaniem mojego własnego komunikatora odpłynęła w cień, nie 

miałem żadnych śladów ani nitek, przysiadłem więc na murku uznając, że 

przynajmniej tu mogę okazać się pożyteczny.  

Będę jej aniołem stróżem.  

 

 

czwartek, godz. 23.15 
Dwie godziny siedzenia na betonowym murze wystarczą, żeby stać się diabłem 

stróżem, pełnym rezygnacji. Nie pomszczę Dziadka Leona, nie wymierzę 

sprawiedliwości za znieważenie Zaida, nie odzyskam komunikatora z nagraniem, 

ale posiedzę sobie na murze.  

Świetna zamiana!  

W chwili, kiedy z nudów byłem skłonny wdrapać się po piorunochronie do 

pokoju, w którym przed dwiema godzinami znikła Patrycja, pod jej drzwiami stanął 

młody mężczyzna. W zasadzie chłopak, bo wyglądał na niewiele starszego od nas. 

Chwiał się i pocierał twarz dłonią, jakby właśnie się obudził. Przyłożył ucho pod 

klamką, po czym wtargnął do środka.  

Przez chwilę stałem osłupiały, po czym popędziłem w tamtą stronę. 

Postanowiłem wejść do pokoju właśnie po piorunochronie – zanim dostałbym się 

na korytarz, minęłoby dobre pięć minut...  



Wspinaczki w takich warunkach uczyliśmy się od specjalistów.  

W dwie minuty później byłem już na górze. Pokój był oświetlony, pościel 

porozrzucana. Ale nie zastałem tam nikogo. Za to z dołu dobiegł trzask 

samochodowych drzwi.  

Spóźniłem się!  

Skoczyłem z piętra w momencie, kiedy obok mnie przemknął ciemny daewoo 

musso. Za kierownicą siedział ten sam chłopak, którego widziałem przez okno. A 

Patrycja – jeśli była w środku – musiała leżeć, bo nikt poza kierowcą nie wpadł mi 

w oko.  

Uruchomiłem małe radyjko.  

– Jest tam – powiedziałem do siebie i rzuciłem się w drugą stronę.  

Do samochodu.  

 

 

piątek, godz. 00.10 
Drut utkwił w dłoni i musiałem z całej siły zacisnąć zęby, aby nie krzyknąć. 

Gdzieś na Śląsku została moja torba, a w niej genialne rękawice do wspinaczki z 

wmontowaną siatką i blaszkami. Musiałem więc wchodzić na piętro bez ich 

pomocy, w zwykłych, skórzanych, z supermarketu. Swoją drogą – przez ostatnie 

dni znacznie częściej wchodziłem do różnych budynków po piorunochronie, niż 

przez drzwi.  

Co gorsza, ten drut pokryty był gęstym, czarnym smarem, i dostanie się na 

pierwsze piętro graniczyło z cudem.  

Wskazówki „radyjka” doprowadziły mnie tu, na piętro starej, odrapanej, ale 

rozległej willi we wsi Ujazd. Nie miałem pojęcia, co to za Ujazd, ani którędy do 

najbliższego większego miasta. Ale nie to było ważne.  

Patrycja czekała.  

Oderwałem dłoń od przerdzewiałego piorunochronu – z rany kłutej popłynęła 

ledwie kropla krwi, ale wiedziałem, że takie skaleczenie może być zdradliwe. Przy 

okazji muszę odkazić...  

Okno było uchylone. Nikt nie czekał w środku, wszedłem więc cicho 

i rozejrzałem się, korzystając z oświetlenia ulicznej latarni. Odruchowo obcierałem 

dłonie o ubranie, i dopiero po chwili zorientowałem się, że cały mój garnitur pokryty 

jest tłustymi plamami.  

Cóż, trudno zachować elegancję w takich chwilach.  

„Radyjko” wyświetliło czarną kropę na ciekłokrystalicznym polu. TU! A jednak 

nie dostrzegłem nawet śladu Patrycji...  

Podszedłem do stołu.  

– Gdzie jesteś? – zapytałem i szybko pochyliłem się nad blatem. – O, nie...! – 

jęknąłem i rzuciłem się do urządzenia. – Takie buty!  

Na stole leżał rozłożony na części komunikator Patrycji. Podobny do mojego, 

ale płaski, rozciągnięty w formie obejmy zamiast paska czy bransolety. Skórzana 

opaska obok przypomniała mi, że dziewczyna nosiła coś takiego na lewym 

nadgarstku. A więc komunikator musiał się ukrywać w tym cacku...  

Ktoś usiłował dostać się do systemu operacyjnego urządzenia. Główny chip 

podłączony był cienkimi kablami do czytnika, a wielki komputer stojący pod stołem 



mruczał cicho. Pewnie analizował algorytm, dzięki któremu chciał się włamać do 

systemu. To będzie trudne...  

– To jest niemożliwe – powiedziałem do siebie.  

Patrycji nie znalazłem, ale jej komunikator nie był nam już potrzebny.  

Uniosłem mały śrubokręt i przyłożyłem do leżącego na stole zegarka. 

Pozbawiony tytanowej pokrywy był bezbronny jak odwrócony żółw. Uderzyłem z 

góry dłonią dwa razy, aż główny chip rozprysnął się na kilka części. Dla pewności 

wydłubałem jedną z nich i wyrzuciłem przez okno.  

– Gdzie jesteś? – zapytałem znów, otwierając wielką szafę.  

Nie szukałem w niej dziewczyny, to nie była czeska komedia. Wyjąłem ze środka 

kilka ubrań i rozpiąłem guziki marynarki. Pora się pożegnać z kolejnym 

garniturem.  

 

 

piątek, godz. 00.25 
– Nie, nie i jeszcze raz nie! – usłyszałem z korytarza i był to najpiękniejszy 

protest, jaki kiedykolwiek dotarł do moich uszu.  

Od dwóch godzin siedziałem pod schodami przy wejściu do kuchni, łowiąc 

pojedyncze słowa i zdania plączących się ochroniarzy. Wywnioskowałem z nich, że 

uwięziona dziewczyna siedzi nad jakimiś planami, zmuszona do ich analizy. Nie 

miałem jednak pojęcia, w jakim jest stanie, w jaki sposób zmusili ją do pracy dla 

siebie. Słowa, które przed chwilą usłyszałem z oddali, nie były protestem pobitej, 

zniewolonej dziewczyny. Ona po prostu żądała spokoju dla siebie.  

I kawy.  

Już miałem plan, jak się do niej dostać. Ryzykowny, ale miałem.  

Wypełzłem spod schodów, wciąż nie mogąc się przyzwyczaić do pogniecionych 

dżinsów i miękkiego golfa, i stanąłem w drzwiach kuchni. Wiedziałem, że jest 

pusta, zanim jednak zapaliłem w niej światło, przebiegłem wzrokiem okienka. 

Jedno, uchylone, doskonale nadawało się do ewakuacji w stronę ogrodu.  

Dwaj mężczyźni przeszli obok mnie, w ogóle nie zwracając uwagi na człowieka 

w golfie. Stałem wprawdzie tyłem i w półmroku, ale musieli mnie zobaczyć. A więc 

próba wypadła pomyślnie – nie wszyscy znają się tu jak bracia.  

– ...kazał puścić gumowe fałszywki na Gdańsk, Kraków i Wrocław – mówił jeden 

z mężczyzn. – Tylko szybko, bo panna nam zablokuje transport stulecia.  

– Nie możecie jej zniechęcić?  

– Nasłali jej jakiegoś dresiarza, żeby ją postraszył.  

– No i co?  

– I dresiarz zaliczył szpital. On do niej z bejsbolówką, a ona mu wyrąbała z 

półobrotu taką fangę, że się długo zbierał. Podobno stracił trzy zęby...  

Odeszli, a mężczyzna, który przed chwilą zamknął Patrycję na klucz, krzyknął 

w moją stronę:  

– Zrób jej tę kawę! Klucz jest w zamku.  

Uniosłem rękę w geście potwierdzenia i zniknąłem w kuchni. Mężczyzna zawrócił 

i podreptał po schodach.  

Teraz starczy podejść do drzwi.  

 



 

piątek, godz. 00.50 
O mało nie wykrzyknęła mojego imienia! A przecież pokój mógł być na 

podsłuchu. Zrobiłem wielkie oczy i wykonałem kilka gestów, które miały ją ostrzec. 

Podziałało.  

– Jejku, ale gorąca! – powiedziała na tyle głośno, aby wszystkim, którzy 

ewentualnie słuchali, dać znać, że jej gwałtowna reakcja dotyczyła kawy.  

Nie było na co czekać. Pochyliłem się do jej ucha, odstawiając szklankę na 

biurko.  

– Trzasnę drzwiami – szepnąłem, a jej miękkie włosy przyjemnie połaskotały 

mi nos. – Wstań bezszelestnie i podejdź, otworzę ci. Nawet nie oddychaj.  

Miałem nadzieję, że nie będzie mnie o nic wypytywać. Ćwiczyliśmy takie 

sytuacje w Fundacji.  

Działaj tak, by osiągnąć cel, o drobiazgi zapytasz po akcji.  

– Dobra, teraz muszę pomyśleć, więc nie chcę do rana tu nikogo widzieć – 

oświadczyła stanowczo. – Wam chodzi o głupią skrzynkę ze skarbem, ja gram o 

życie. Więc wynocha.  

I to mi się podobało.  

W minutę później podobało mi się jeszcze bardziej – mogłem objąć wpół całą i 

zdrową dziewczynę, o której życie tak się bałem jeszcze przed dwudziestoma 

minutami.  

Objąłem ją jednak nie po to, by przytulać – po prostu pomogłem Patrycji dostać 

się do małego okienka. Po chwili biegliśmy przez trawnik, jakby się pod nami paliło. 

Zdyszani przystanęliśmy dopiero w sadzie.  

– Masz przy sobie jakąś komórkę? – zapytała Patrycja, niemal wpychając mi się 

pod pachę. Albo tak bała się ludzi Generała, albo ciemności.  

– Nie. Komunikator też mi zniknął. Mam tylko odbiornik nawigacji GPS.  

– Więc znajdźmy jakąś budkę telefoniczną – powiedziała drżącym głosem. – I 

to szybko.  

 

piątek, godz. 00.55  
Ręce jej się tak trzęsły, że odsunąłem dziewczynę i sam wystukałem własny 

kod. Trzy zera, potem numer wejściowy, swoje cztery cyfry i następne cztery – 

Eweliny.  

Patrycja rozmawiała chwilę z Eweliną o jakichś gumowych fałszywkach, a ja w 

budce telefonicznej czułem się jak w zatłoczonym tramwaju – dziewczyna 

przylgnęła do mnie, jakby za jej plecami kryło się czterech Generałów.  

Wreszcie odwiesiła słuchawkę.  

– Masz pozdrowienia od Eweliny – szepnęła i wreszcie mnie puściła. 

Znów mogłem oddychać.  

– Dziękuję – uśmiechnąłem się, wciąż łypiąc wokół, czy nie zbliża się jakiś 

pościg. – Co teraz? Znikamy?  

– Nie chcę dzwonić do Fundacji. A powinnam – powiedziała, zaciskając mi 

drżące palce wokół prawej dłoni.  



– Nie dzwoń – odparłem pełen złych przeczuć. – Tam się dzieje coś niedobrego. 

Sygnały nie dochodzą, uciekają, nikt nie odbiera. Boję się, że ktoś może 

podsłuchiwać.  

Znów się zbliżyła, tym razem powoli i dokładnie zaplatając palce swoich dłoni 

wokół moich.  

– Dziękuję ci, Waldemarze – powiedziała i spojrzała mi w oczy. Oddychała 

szybko, jakby była zmęczona albo podekscytowana. – Możesz mi pomóc, czy 

gdzieś pędzisz?  

Gdybym znał kierunek! Popędziłbym jak atakująca pantera w stronę zegarka 

kryjącego informacje groźne jak wirusy. Nie wiedziałem jednak, pokręciłem więc 

tylko głową.  

– Wydarłem z ich łap Zaida, opowiem ci później. Ale mają ciągle mój zegarek. 

Nie wiadomo, gdzie...  

– Wiem, widziałam – spokojnie odparła dziewczyna.  

Widziała? Jak to? Czyżby...?  

– Widziałaś? TU widziałaś? – pokazałem za siebie.  

Uniosła brwi i zobaczyłem delikatny ruch ramion. Jakby to było nieważne. 

– Kobieto, ja tam muszę wrócić! – huknąłem, spodziewając się 

natychmiastowej, kategorycznej odmowy.  

Tymczasem znów skinęła głową i odparła:  

– Ja też.  

 

 

piątek, godz. 03.45  
Z różnych bardzo damskich miejsc wyjęła przezroczyste klisze i wskazała 

monitor komputera.  

– Nałóż na siebie wszystkie klisze – zażądała.  

– Masz tego więcej, na przykład... w skarpetach? – zapytałem podejrzliwie, aby 

pokonać rumieniec, który niezależnie ode mnie wystąpił mi na twarz.  

W końcu nie co dzień widzę, jak dziewczyna wyjmuje dokumenty z biustonosza.  

– Nie wygłupiaj się, skanuj.  

Zeskanowałem, oczyściłem, usunąłem tło i poszczególne warstwy nałożyłem na 

siebie. Wolałem w tym czasie nie spoglądać na właściciela naświetlarni, który w 

środku nocy udostępnił nam swój sprzęt.  

Czym przekonała go Patrycja, nie wiedziałem. Ale siedział cicho pod ścianą.  

Przyjrzałem się zestawionym setkom kropek i kresek, które teraz ładnie się 

wzajem uzupełniły. Miałem przed sobą dokładny plan fragmentu zamku z dużym 

krzyżykiem w jednym punkcie.  

– Jeśli czegoś szukasz na tym planie, to zapewne chodzi o to miejsce.  

Obok krzyżyka zobaczyłem napis: h=220. Proste.  

– Masz to coś na wysokości dwóch metrów dwudziestu centymetrów. Co teraz?  

Pochyliła się nad planami, a jej włosy niedokładnie złapane wielką spinką 

łaskotały mi policzki. Nagle przestałem się spieszyć...  

Patrycja wskazała krzyżyk i odwróciła do mnie twarz.  

– Na których jest kliszach?  



Klikałem poszczególne oczka w tabeli warstw, aż odkryłem te, które zawierały 

elementy krzyżyka.  

– Druga i piąta – odparłem.  

– Przenieś to zaznaczenie tu – postawiła palec kilka centymetrów niżej. – Razem 

z napisem, tylko trzeba z tego zrobić zero dwadzieścia.  

Ale wymagania! Nie zareagowałem jednak żadną złośliwością, bo spojrzała na 

mnie jakoś tak ciepło... Pogładziłem ogoloną głowę i wzruszyłem ramionami.  

– Przepraszam cię, że ja taki nieuczesany i w pospolitym stroju, ale miałem 

trochę przebojów w tym tygodniu.  

A ona uśmiechnęła się i pocałowała mnie w czubek głowy.  

– Lubię cię, Waldemarze. Ciebie, a nie twoje garnitury, choć wyglądasz w nich 

elegancko – oświadczyła. Jednak miała klasę. – Ile ci to zajmie?  

Musiałem się zwrócić do właściciela firmy.  

– Ile zajmie naświetlenie takich klisz? – wskazałem tę, którą Patrycja 

przechowywała w biustonoszu.  

– Za godzinę będziecie mieć.  

Pokiwałem głową.  

– Ja też potrzebuję godzinę. Może się prześpisz?  

– Chętnie – westchnęła. – Ale muszę wrócić na czas do mojej celi. Mam 

prośbę...  

– Co?! Po to wśliznąłem się do tego domu, po to udawałem kelnera, żeby cię 

wyjąć z klatki, do której sama wracasz?  

Zatkała mi usta jednym palcem. Nie wiedziałem, że jest taką kokietką... 

cokolwiek to znaczy.  

– Nie chcę tego – powiedziała z poważną miną. – Wolałabym iść z tobą na 

spacer, albo położyć się na łące i spać całą dobę. Ale muszę.  

– Może wystarczy, że ja się tam wybieram. Coś ci przynieść, podrzucić, 

wysadzić?  

– Muszę – powiedziała i dotknęła palcem monitora. – A ty możesz mi pomóc 

inaczej.  

Beznadzieja! Nawet nie uda mi się z nią pokłócić. Chyba się zako-cham... 

– Co zrobić?  

– Jest taki motelik i pokój czterdzieści cztery. Za Słonecznikami na ścianie są 

wklejone autentyczne klisze. Te, które wyjdą stąd, trzeba wkleić za obraz.  

A więc mogę się jeszcze do czegoś przydać! Zrobić coś pożytecznego!  

– A tamte?  

– Zniszcz od razu – powiedziała stanowczo. – Ja muszę w tym czasie iść na 

zakupy.  

Nurtował mnie jednak inny problem.  

– A właściwie dlaczego teraz nie pojedziemy do zamku i nie sprzątniemy im 

skarbu sprzed nosa? Mamy mapy, plan...  

– Pilnują go, Waldemarze – odparła, a ja skinąłem. Zbyt wolno myślę. – I weź 

pod uwagę, że to oni, a raczej jeden z nich, jest prawnym spadkobiercą znaleziska. 

Nie mamy narzędzi prawnych ani faktycznych...  

– No więc jak to chcesz przeprowadzić? – chciałem wiedzieć.  

Zamiast konkretów usłyszałem:  



– Trzeba im dać nieświeżą rybę.  

Czekałem, aż powie coś więcej, ale zamilkła. Uznałem więc, że niczego się na 

razie nie dowiem o tej rybie. Zapytałem więc o inną sprawę:  

– Gdzie jest ten motel?  

Chciałem jeszcze popytać o rybę, o szczegóły akcji, o te klisze, ich kopie i kopie 

kopii, zamiast tego zamilkłem i przez chwilę nie oddychałem. Z wrażenia, ale nie 

tylko. Jakoś nie mogłem wciąż zrozumieć, jak spokojna Patrycja, trzymająca wielu 

na dystans, nagle zmienia się w wampira... Tymczasem fakt był niezaprzeczalny – 

przez dobre dziesięć sekund wisiała przyssana do moich ust. Zresztą ja sam nie 

pozostałem bierny.  

Wreszcie oderwała się ode mnie i powiedziała spokojnie:  

– Stąd pojedziesz trasą na wschód...  

 

piątek, godz. 04.25 
Rozdeptałem mu palce, a potem niemal wbiłem dłoń w walizkę. Każdy normalny 

człowiek obudziłby się już sto razy i narobił krzyku.  

A on spał.  

Jakimś wytłumaczeniem pewnie był zapach silnego alkoholu, którym 

przepełnione było pomieszczenie. Ale i tak okaz biznesmena był niesamowity. 

Szczupły pięćdziesięciolatek o wielkich dłoniach i niemal łysej czaszce leżał w 

ubraniu i butach na szerokiej wersalce w pozycji ukrzyżowanego męczennika. Moje 

wtargnięcie przez okno nie wzruszyło go zupełnie, uznałem więc, że nic innego też 

go nie obudzi.  

Zaświeciłem nocną lampkę i rozejrzałem się.  

Niedoświadczony ze mnie historyk sztuki, ale Słoneczniki Van Gogha zna chyba 

każdy, odnalezienie ich reprodukcji nie przysporzyło mi więc problemów. Zdjąłem 

kopię obrazu ze ściany i odwróciłem. Tył oklejony był przylepcem, a pod nim klisze 

zawinięte w serwetki siedziały grzecznie między ramami. Odkleiłem je i zastąpiłem 

tymi, które na prośbę Patrycji przyniosłem z sobą...  

Kiedy wychodziłem – znów przez okno – biznesmen właśnie obracał się na bok.  

Przez chwilę o mało nie połknąłem własnego serca, kiedy miękka dłoń 

pogłaskała mnie w łydkę. Ale na tym poprzestał – spał dalej, pochrapując cicho.  

I niech tak zostanie.  

 

 

piątek, godz. 05.30 
Minąłem plac targowy, na który zjechały pierwsze dwa samochody dostawcze, 

i wbiegłem do parku. Nie miałem podstaw, aby sądzić, że cały Ujazd jest 

obserwowany, ale musiałem trzymać się reguł.  

Zakładaj najgorsze – wówczas nic cię nie zaskoczy.  

Chociaż więc nie widziałem podejrzanych ludzi, wolałem przedrzeć się przez 

krzaki. Powodzenie mojej operacji zależało od zaskoczenia przeciwnika.  

Na razie sam dałem się zaskoczyć – kiedy wysunąłem głowę spomiędzy gęstych, 

jasnozielonych żywopłotów, dwa metry od siebie dostrzegłem śpiącą na ławce 

Patrycję. Ustawiła się sprytnie – z żadnej ścieżki nie było jej widać. Ale dłoń i tak 

trzymała w kieszeni, i nie chciałbym być tym, na którego wyjmie pojemnik z 



gazem. Ominąłem więc dziewczynę i, idąc wzdłuż drogi, dotarłem do sadu 

przylegającego do domu, w którym urzędował Generał.  

Plan był prosty: dostać się do środka, odnaleźć komunikator, wykasować 

nagranie albo wykraść sprzęt.  

Przykucnąłem za krzewem porzeczek i liczyłem.  

W dwadzieścia minut później wiedziałem, że domu pilnuje tylko jeden człowiek, 

który spaceruje przed główną bramą. Pojawiał się w moim polu widzenia co cztery 

minuty. Muszą mi wystarczyć...  

Gdy zniknął, obrzuciłem spojrzeniem ulicę. Pusto. Przebiegłem więc trawnik i 

położyłem się płasko za niskim, betonowym murkiem. Natychmiast sięgnąłem po 

scyzoryk i zacząłem dziką walkę z drewnem. Dłubałem, skubałem, rwałem, aż 

udało mi się wydrzeć wąską szczelinę, w którą wetknąłem ostrze. W czasie tej 

operacji bez przerwy liczyłem pod nosem upływające sekundy.  

Po dwóch minutach dotarłem ostrzem do zaczepu po drugiej stronie. Ale za nic 

nie chciał ustąpić, więc wróciłem do dłubania.  

Minutę późnej podważyłem w końcu zapadkę i pchnąłem okienko. Teraz do 

środka!  

Według moich obliczeń strażnik powinien się pojawić za trzydzieści sekund. Ale 

albo za szybko zawrócił, albo mnie nie wyszedł pomiar czasu, bo w chwili, kiedy 

leżałem na brzuchu, nogami szukając oparcia wewnątrz piwnicy, zza rogu wyłonił 

się wysoki, znudzony mężczyzna. Żuł gumę i gładził sobie tył głowy.  

Nie czekałem – odepchnąłem się rękami i wśliznąłem w okienko. Odwracał się 

do mnie w chwili, gdy straciłem go z oczu. Nie zobaczył mnie, ale trudno mówić o 

wygranej, kiedy spada się w ciemność piwnicy, a wyobraźnia podsuwa obraz 

szkieł, drutów czy choćby kantu stołu.  

Zamiast nich trafiłem jednak na dwie połączone rury średnicy trzydziestu 

centymetrów. Stopy na chwilę zatrzymały się na nich, po czym ześlizgnęły na 

betonową wylewkę.  

Potłuczenie pośladków trudno uznać za wypadek, podniosłem się więc 

zadowolony i stając na palcach, domknąłem małe okienko. Wzrok powoli 

przyzwyczajał się do mroku rozpraszanego tylko światłem wpadającym przez dwie 

szybki. Zobaczyłem regały i wystające ze ścian duże haki, na których wisiały zwoje 

lin.  

W rurach, na których wylądowałem, rozpoznałem butle do nurkowania. Nie 

znalazłem dla nich zastosowania – przynajmniej w tej chwili.  

Przeszedłem obok regałów, rzucając okiem na uprzęże spadochronowe i 

wspinaczkowe, bloczki, karabinki, szekle i inne cuda. Ustawione pod ścianą łopaty, 

kilofy i latarki czekały na swoją chwilę. Podkradłem się do drzwi, rejestrując tylko 

istnienie sprzętu. Przyłożyłem ucho w okolice klamki, a potem nacisnąłem ją tak 

wolno, jakby to była śpiąca kobra.  

Na korytarzu nie było nikogo.  

Na schodach nie było nikogo.  

Na piętrze nie było nikogo.  

Coś za łatwo...!  

A może sprzyja mi szczęście? Po prostu o tej porze nikt normalny nie plącze się 

po korytarzach.  



Z dwóch pokoi na górze dobiegało regularne chrapanie, trzecie pomieszczenie 

było tym, w którym znalazłem komunikator Patrycji. Prawdę mówiąc, liczyłem, że 

teraz zobaczę tu swój. Znów cicho uchyliłem drzwi, zza których dobiegał stłumiony 

dźwięk radia.  

– Nikt nie ucierpiał w eksplozji forda transita, którego szczątki od wczoraj 

badają eksperci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – beznamiętnie 

oznajmił spiker, czytając pewnie skrót porannych wiadomości. – Samochód 

zawierał duże ilości broni, materiałów wybuchowych i trudnej do zidentyfikowania 

substancji. Pojazd...  

Wiedziałem, o czym mowa. Wiedziałem, kto stoi za tą eksplozją. Małe pudełko 

zadziałało. Uśmiechnąłem się pod nosem i spojrzałem na stół. Uśmiechnąłem się 

jeszcze szerzej. Był tam!  

Tkwił w chromowanym uchwycie, a do jego mikrogniazda wprowadzono jakąś 

wtyczkę. Bez sensu – tylko oryginalne wtyczki opracowane dla Fundacji mogą tu 

zadziałać...  

Podszedłem do stołu i radosny chichot wydobył się z moich ust. Teraz słowa 

Zaida znikną na zawsze...  

Sięgnąłem po zegarek z radością kogoś, kto w ostatniej chwili odnalazł 

zapodziany kupon totolotka, i już-już miałem pędzić po swój wygrany milion, kiedy 

za plecami usłyszałem cichy szelest. Jakby ktoś stanął za mną w butach na 

gumowej podeszwie...  

Nie kombinuj! Reaguj!  

Odruchowo rzuciłem się w lewo, w stronę ściany. Jeśli okaże się, że alarm był 

fałszywy, nic złego się przecież nie stanie. Jeśli zaś jakiś napastnik tam jest...  

Był.  

Wielki mężczyzna w poplamionych dżinsach machnął drewnianą pałką i byłem 

już w locie, kiedy dosięgła mnie jego broń. Wydało mi się, że tylko lekko stuknęła 

w prawą połowę czaszki, ale cały zwiotczałem i mimo wysiłku wylądowałem pod 

ścianą równie zgrabnie jak rzucony z balkonu pluszowy miś.  

Ból przyszedł dopiero teraz – poczułem, że połówkę głowy rozsadza mi 

promieniujące pulsowanie, oczy same się zamknęły. Zacisnąłem zęby i w ostatnim 

odruchu samoobrony zasłoniłem twarz. Wiedziałem, że tracę świadomość, ale 

przez chwilę jeszcze, choć nie mogłem się ruszać, słyszałem, co się wokół dzieje.  

– Nie tak mocno, miałeś go tylko lekko ogłuszyć! – warknął ktoś spod 

przeciwległej ściany. – Jak nam teraz powie, co?  

– Ale ja go tylko troszkę... – tłumaczył się mój oprawca.  

– Troszkę! Ty gorylu! Czujka go wykryła, miał przyjść i powiedzieć, jak to 

rozkodować. A teraz będzie nieprzytomny nie wiadomo ile.  

– Może go wodą polać?  

Człowiek w głębi westchnął.  

– Gdyby nie twój wiek, pomyślałbym, że praktykowałeś w Gestapo. Nadajesz 

się do bandy skinów, nie do porządnej organizacji.  

– Dobra, dobra, poczekamy, aż się obudzi.  

Skoro tak – pomyślałem, rozluźniając mięśnie – to postaram się nie obudzić 

zbyt wcześnie.  



I manewrując między falami bólu a przerwami w świadomości, leżałem, 

leżałem, leżałem...  

 

 

piątek, godz. 08.50 
A jednak Gestapo!  

Wiadro wody wylądowało na mojej głowie. W dodatku tak niefortunnie, że jej 

część padła mi w rozchylone usta i zadławiłem się pędzącym wodospadem. 

Usiadłem natychmiast i krztusząc się, krzyknąłem:  

– Co to ma być?  

Szarpnąłem się w więzach, ale równie dobrze mógłbym próbować zerwać 

dźwigową linę. Dobre czterdzieści metrów dynamicznej liny taterniczej oplatało 

moje nogi, brzuch i klatkę, a związane z tyłu ręce ścierpły tak, że prawie ich nie 

czułem. Ktoś wyraźnie zabezpieczył się ponad miarę.  

Oprzytomniałem na tyle, by rozpoznać w człowieku siedzącym przy stole 

Generała. Wiedział, że to ja pozbawiłem go furgonu z bronią? Nie dał po sobie 

poznać.  

– Witam znowu – powiedział powoli. – Chociaż wolałbym cię już nie oglądać. Im 

bardziej podziwiam wyszkolenie ludzi Fundacji, tym bardziej mnie denerwujecie. A 

w twojej sytuacji wprowadzanie mnie w drgawki nie byłoby wskazane, nie sądzisz?  

Bez dwóch zdań miał nade mną pewną przewagę. Póki jednak nie wyciągną ode 

mnie informacji, jak rozkodować mój zegarek, mam przynajmniej jakieś szanse.  

– Zimno mi – oświadczyłem. – Poproszę o śniadanie, herbatę i ciepły koc.  

Systemu „na bezczelnego” uczyli nas psychologowie.  

Nie masz przewagi – to stwórz jej pozory. Może przeciwnik da się oszukać.  

Generał był starym lisem, zamiast krzyczeć albo się dziwić, skinął na człowieka, 

który mnie uderzył pałką.  

– Przynieś mu – zażądał, a ja cieszyłem się, że od pałkarza dzieli mnie odległość 

czterech metrów, bo rzucił mi mordercze spojrzenie.  

Ale wyszedł, posłuszny rozkazowi.  

– Dziękuję – skwitowałem.  

A Generał uśmiechnął się dworsko.  

– Jesteś już drugim młodym człowiekiem, który stojąc po drugiej stronie 

barykady zasłużył na moje uznanie. Być może Dionizy tak was dobierał, ale 

najwyraźniej nie wpadacie w panikę.  

– Drugim? – zapytałem, choć raczej chciałem powiedzieć: Dionizy?  

Skąd szef grupy przestępczej wie tak dużo o Fundacji Do Zwalczania 

Przestępczości Młodzieży, choć powinien nie mieć zielonego pojęcia nawet o jej 

istnieniu? Od kogo dowiedział się, kto jest założycielem tej organizacji i jak ma na 

imię?  

– Pierwszą jest twoja koleżanka, Patrycja.  

Przemilczałem informację. Cóż, prawdą jest, że dziewczyna ma swoją klasę...  

– Nie powiem, jak uruchomić komunikator – oświadczyłem.  

– Ale wiesz, jak? – zapytał mężczyzna.  

Wzruszyłem ramionami.  



– A uwierzy mi pan, jeśli powiem, że nie mam pojęcia, jak obsłużyć urządzenie, 

które nosiłem na ręce?  

Roześmiał się, jak z dobrego dowcipu.  

– Stawiasz sprawę jasno. Oczywiście, że nie uwierzę. Ale też nie będę czekał w 

nieskończoność, aż się zdecydujesz.  

– A ile pan poczeka? – zapytałem, oczywiście znów bezczelnie.  

– Zapytam po raz pierwszy: uruchomisz to?  

– Nie.  

– Zapytam więc za godzinę. Godzina w piwnicy może ci przemówi do rozsądku. 

Jeśli nie... Dziś jeszcze mogę uznać, że rzeczywiście w niczym mi nie pomożesz.  

– I wtedy mnie pan puści?  

– Tak. Puszczę – powiedział, wykonując dłonią gest, jakby zrzucał w przepaść 

trzymany w ręce pakunek.  

Nie musiał tłumaczyć, co to znaczy.  

My, zawodowcy, rozumiemy się bez słów.  

 

 

piątek, godz. 10.05  
– Powiesz?  

– Oj, ile razy muszę się powtarzać. Nie. Aha, i dziękuję za śniadanie, było 

doskonałe...  

Na głowie wylądowało mi wiadro zimnej wody. W połączeniu z chłodem piwnicy 

miało prawo wywołać chęć wydostania się za wszelką cenę. Nawet za cenę 

ujawnienia informacji... Ale przypomniałem sobie przerażenie Zaida i stopień 

zagrożenia. I nawet przestałem drżeć.  

 

 

piątek, godz. 11.00 
– Ostatnia szansa – oznajmił osiłek z wiadrem.  

– Lej, nie gadaj – huknąłem na niego i nie czekałem zbyt długo.  

Trzydzieści litrów lodowatej wody wsiąkło w ubranie niemal natychmiast. Ile 

jeszcze wytrzymam? Raz? Dwa razy?  

Już przecież czułem, że wszystko mi jedno. Że za wszelką cenę chcę stąd wyjść. 

Że zimno jest najgorsze z wszystkiego. Przestawałem się dziwić, że skandynawskie 

legendy pokazują piekło jako krainę wiecznego chłodu.  

Byłem w piekle.  

 

 

piątek, godz. 11.20 
– Odpowiedz na pytanie, a wyjdziesz! – zażądał wielki człowiek.  

Nie miał przy sobie wiadra, za to niezgrabnie trzymał notatnik i długopis. Pisanie 

nie było, zdaje się, jego najmocniejszą stroną.  

– Ja-jakie pyta-ta-tanie? – wydukałem, usiłując nie dzwonić zębami.  

Bezskutecznie.  

– Bez żartów. Jak rozkodować dane? Jak otworzyć wejście do zapisu?  



Złapał moje ramię i poprowadził po schodach w górę. Postawił mnie w drzwiach, 

uchylił je i pozwolił cieszyć się majowym słońcem. Zastanawiałem się, czy nie 

zdzielić go pięścią, łokciem albo kolanem i nie rzucić się przed siebie. Ale ledwie 

się ruszałem, a przy furtce dostrzegłem kolejnego człowieka.  

– Dobrze – powiedziałem. – Powiem.  

Powoli ruszyłem po schodach. Nie zatrzymywał mnie. Furtka była blisko. Bardzo 

blisko.  

– No? – ponaglił mnie.  

– Chcecie otworzyć bramę do danych? Trzeba złapać zegarek lewą ręką – 

mówiłem, krok za krokiem drepcąc ścieżką w stronę furtki. – Potem unieść go na 

wysokość oczu...  

Byłem dwa metry od ochroniarza, który złapał klamkę i grzecznie otworzył 

drzwi. Czyżby rzeczywiście zamierzali mnie wypuścić? A może po prostu tak się ze 

mną drażnią? Żebym zasmakował wolności?  

– ...i powiedzieć głośno...  

Stanąłem przed furtką i skłoniłem głowę, jakbym przyglądał się butom.  

– Co powiedzieć? – ochroniarz bazgrał coś w notesie.  

– Jak to co? – uniosłem głowę powoli. – Sezamie, otwórz się!  

Sekunda zaskoczenia czasem wystarczy. Ochroniarze spojrzeli sobie w oczy. 

Dlatego z opóźnieniem zareagowali na mój manewr.  

Odwróciłem się i pchnąłem notującego mężczyznę tak, że usiadł na trawie. Ten 

przy furtce wykonał ruch, jakby chciał ją zatrzasnąć, ale nie był chyba mistrzem 

refleksu – furtka i owszem, zatrzasnęła się z hukiem. 

Ale już za mną.  

Pochylony do przodu pędziłem w stronę sadu, nie oglądając się w tył. Dopiero 

kiedy po drugiej stronie ulicy zniknąłem między krzewami, pozwoliłem sobie na 

spojrzenie w tył. Nikt mnie nie ścigał.  

Dziwne.  

 

 

piątek, godz. 14.10 
– Jak co?  

– Jak wihajster w gelenderze – powtórzył mężczyzna z butelką w dłoni i nie miał 

żadnej ochoty przetłumaczyć mi tego na polski.  

– Sterczę tutaj jak wihajster – odparłem grzecznie, wciąż nie schodząc z 

wąskiego muru – z dwóch powodów.  

– Jakich?  

– Zegarek i dziewczyna. Oba poważne.  

Mężczyzna uniósł butelkę, potem palec drugiej dłoni.  

– A, jak dziewczyna, to ja się nie mieszam do spraw sercowych. Ta dziewczyna, 

stąd – wskazał niemal pustą butelką dom, który obserwo-wałem.  

– Uhm... – odparłem niepewnym chrząknięciem, aby w razie czego się wycofać.  

– Toś się spóźnił. Już pojechała. Dasz na flaszeczkę, to ci coś powiem...  

Pierwszy i mam nadzieję jedyny raz w życiu dołożyłem komuś do zakupu wina. 

Ale nie była to chwila na uświadamianie starszego pana.  

– Kiedy wyjechała?  



– Dawno. Wpół do dwunastej. Cała banda pojechała. Mówili coś o mapach, 

wynieśli narzędzia i walizki i pojechali. Jakby mieli już nie wrócić, nawet drzwi nie 

zamknęli. Już się tam jacyś kolesie kręcą...  

Zeskoczyłem z muru i popędziłem do domu Generała. A więc wyjechali w kilka 

minut po tym, jak ja im uciekłem. Wynieśli się, resztę sprzętu pozostawiając na 

pastwę złodziei. To najlepszy sposób zatarcia tropów – niech setka drobnych 

rzezimieszków wyniesie cały dom i pozostawi własne ślady... Wpadłem do piwnicy.  

– E, uważaj – warknął jakiś chłopek uginający się pod ciężarem sześciu wielkich 

szynek. A więc w podziemiu była solidna spiżarnia... – Chcesz spróbować?  

Wziąłem od niego plaster mięsiwa i pożarłem, przypominając sobie, jaki jestem 

głodny. Ale nie po to tu przybiegłem.  

Z piwnicy po prawej wyjąłem pięćdziesięciometrowy zwój dynamicznej, 

rozciągalnej liny i pełną uprząż wspinaczkową do montowania karabinka na 

wysokości pasa i mostka.  

– Zamek, Patrycja, plany... A więc pojechali tam grzebać... – szeptałem do 

siebie, wybiegając z willi. – Ona jest szalona, będzie szukać sama, wyrwie się i 

będzie szukać...  

Nic więcej nie powiedziałem, bo zdyszany pędziłem z obciążeniem w stronę 

zamku. Wiedziałem, że muszę się tam dostać.  

Wiedziałem, gdzie Patrycja będzie szukać skarbu. Pamiętałem przecież, gdzie 

pierwotnie na planie umieszczony był krzyżyk.  

I wiedziałem, że nie mogę do zamku wejść tak sobie, przez bramę. A najgorszy 

był fakt, że nie mogłem powiadomić policji. Niezależnie od przestępstw, które 

trudno mu będzie udowodnić, Generał jest prawnym spadkobiercą skarbu. Policja 

w rezultacie dopilnowałaby, by kosztowności powędrowały do właściciela. Patrycja 

dużo ryzykowała, aby temu zapobiec. Nie miałem prawa jej przeszkadzać.  

Biegłem więc ulicą, drogą, ścieżką, kryłem się w lesie. Potem obszedłem stojące 

pod zamkiem samochody i rozpocząłem mozolną wspinaczkę po ułożonym z 

płaskich kamieni murze otaczającym zamek.  

Jeśli ktoś sądzi, że było to łatwe, niech sam spróbuje. Chociaż raz.  

 

 

piątek, godz. 16.25 
Skalna półka była wybawieniem – jeszcze kilka metrów i palące mięśnie nie 

wytrzymałyby obciążenia.  

Zatrzymałem się za załomem muru na wysokości czwartego piętra i dyszałem 

ciężko. Pot zalał mi ubranie, które zdążyło już wyschnąć po piwnicznych kąpielach. 

Sam nie wiedziałem już, co gorsze – ogień, strach, który udało mi się ostatnio 

pokonać, czy zimna woda, którą znienawidziłem serdecznie.  

Zza zakrętu dobiegła czyjaś rozmowa.  

– Czekajcie, coś słyszałem! – powiedział młody głos.  

– Panie Tomku, coś pan taki przewrażliwiony...? – zapytał starszy mężczyzna, 

ale zaniepokojony człowiek już pojawił się w polu widzenia.  

Podwinąłem nogawkę i sięgnąłem po aparat. Kilka bezgłośnych zdjęć wystarczy, 

aby go potem zidentyfikować. Nie wiedziałem, czy osiągnę własny cel, ale zrobię 

wszystko, aby tę bandę osłabić...  



Położyłem się i czołgałem przez chwilę wzdłuż okien, czy raczej ich pozostałości. 

Pamiętałem, że zamek Krzyżtopór miał tyle okien, ile jest dni w roku. Szczęście, 

że musiałem minąć tylko cztery z nich. Znieruchomiałem, słysząc w oddali słowa 

młodego mężczyzny.  

– Co chcesz zrobić? – dotarło do mnie przepełnione strachem pytanie Patrycji.  

A więc jest tam, i on ją znalazł!  

W pierwszym odruchu zamierzałem po prostu wyskoczyć i pobiec na pomoc 

dziewczynie. Ale w Fundacji oduczyli nas impulsywnego działania – wychyliłem się 

lekko i natychmiast uznałem, że chwilowo nie jestem jej potrzebny.  

Patrycja stała w ciemnych drzwiach małego loszku i spoglądała zimnymi oczyma 

na wyższego od niej, eleganckiego dwudziestolatka, który przez chwilę wił się na 

kamiennej posadzce krużganka, po czym znieruchomiał, oddychając szybko i 

płytko.  

Wolałem się nie domyślać, jakiego ciosu użyła dziewczyna. Jedno było pewne – 

skutecznego!  

W tym momencie Patrycja skoczyła do okna z małą puszką pod pachą. Wychyliła 

się i już miałem jej pomachać, oferując pomoc, gdy w wąskim wejściu na 

krużganek pojawili się trzej uzbrojeni mężczyźni.  

– Nie ruszaj się! Stój! 

Nie wiem, czy potrafiłbym zareagować tak szybko jak ona. Odwróciła się i 

skoczyła w stronę ciemnego lochu. Mimo że potknęła się o leżącego mężczyznę i 

wypuściła z ręki puszkę, zatrzasnęła za sobą stalowe drzwi, zanim którykolwiek z 

mężczyzn zdążył unieść broń.  

Co ja mam robić?!  

Tymczasem ona coś zrobiła.  

Ze szpary w drzwiach wysunął się pistolet i wypalił w sufit. Potworny huk i kłęby 

kurzu zatrzymały biegnących mężczyzn. Nie wiem, skąd Patrycja miała broń, ale 

zadziałała szybko.  

– Strzela, wycofać się!  

To już był głos samego Generała. Stanął w przejściu, cztery metry ode mnie, i 

cicho powiedział:  

– Nie atakujcie. Mamy trochę czasu. Młodych najlepiej się zmiękcza 

niepewnością. W końcu wyściubi nosek.  

Uniosłem dłoń i na oślep zrobiłem kilka zdjęć.  

Nie mogli mnie dostrzec – stali bokiem i wpatrywali się w przymknięte stalowe 

drzwi.  

– A jak wyściubi? Zabieramy jej skarb i co? – zapytał jeden z ochroniarzy.  

– No cóż... – szepnął Generał, i to jedno westchnienie wywołało u mnie dreszcz 

przerażenia. – Za bardzo nas zna, zbyt wiele mogłaby opowiedzieć... Ale dajcie jej 

czas.  

– Ile?  

– Do wpół do siódmej.  

 

 

piątek, godz. 17.10 
Szyba rozprysła się w mak.  



Do najskuteczniejszych wytrychów samochodowych należy cegła – powiadał 

jeden ze szkolących nas ślusarzy. I nie mylił się. Zanim jednak zdecydowałem się 

na jej użycie, dokładnie przyjrzałem się sprzętowi, który leżał na tylnym siedzeniu. 

Nie miałem przecież pojęcia, co znajdę, ale musiałem szukać jakichś narzędzi, 

czegoś, co da nam szansę... A jeszcze wcześniej pilnującemu samochodów 

człowiekowi Generała wypsikałem w twarz porcję gazu usypiającego z 

jednorazowego długopisu.  

W samochodzie pozostawiłem walizeczkę; cokolwiek kryła, była za wielka, abym 

ją niósł. Nie tknąłem ubrań i torby podróżnej. Zabrałem tylko notebooka. Model z 

wmontowaną kartą sieciową stale włączoną do Internetu.  

Zawył alarm i od tej chwili miałem kilkadziesiąt sekund, aby zniknąć.  

Przypomniałem sobie stopień zagrożenia tam, na górze, i ze wstrętem 

porwałem w ostatniej chwili ukryty pod walizeczką pistolet. Obym nie musiał go 

używać...  

Popędziłem dookoła zamku, zaszyłem się w niszy i połączyłem aparat 

fotograficzny z notebookiem za pomocą portu podczerwieni. Drżałem,   łącząc się 

z serwerem Fundacji. Dopiero kiedy ostatnie ze zdjęć znalazło się w bezpiecznym 

miejscu, gdzieś tam w niedostępnych podziemiach, a specjalny e-mail z wołaniem 

o pomoc poszedł do siedziby Fundacji, odłączyłem sprzęt i pokręciłem głową. Nie 

miałem pewności, czy zareagują, ale wysyłanie prośby o pomoc do innych 

instytucji było bezcelowe – nikt nie potraktuje mnie poważnie.  

Wróciłem więc do podnóża zamku i teraz po zamontowanej już linie powoli i 

ostrożnie wspiąłem się na wysokość czwartego piętra. Tym razem nie zmęczyłem 

się ponad siły.  

Kiedy położyłem się w połowie krużganka, między ludźmi Generała a zamkniętą 

w loszku Patrycją, poczułem przypływ spokoju. Cokolwiek teraz się stanie, nie 

pozwolę jej skrzywdzić. Czytałem kiedyś, że wojownicy Ninja byli gotowi na śmierć. 

Wygrywasz albo umierasz, to proste – powiadali.  

Zbliżała się godzina wyznaczona przez Generała. Alarm przed zamkiem przestał 

wyć. Linę zabraną z piwnicy zamontowałem do blachy wystającej ze ściany. Byłem 

spokojny.  

Tak przynajmniej myślałem.  

 

piątek, godz. 18.35 
– Sam pan przyjdzie po pudełko.  

Patrycja potrafiła negocjować – a ten jej warunek bardzo mnie ucieszył. 

Zgodziła się oddać skarb, ale bezpośrednio Generałowi. Nikt nie użyje broni, póki 

szef bandytów będzie się znajdował na linii strzału. Mądra dziewczyna... Tylko co 

potem?  

Jak ucieknie?  

Wiedziałem już, co mam robić. Zegarki, dane, terroryści, jakiś Budowlaniec i 

jego chore plany, to wszystko zeszło na dalszy plan. Może nie nadawałem się na 

agenta operacyjnego, ale w tej chwili było mi to głęboko obojętne. Moi przodkowie 

byli skłonni oddawać życie, majątki i dworki za ojczyznę i naród. Ja wolałem 

zaryzykować dla dziewczyny, którą...  

...którą... 



Czy ja ją kocham?  

Czy to właśnie to?  

Dowiązałem mocno linę. Statyczna nie pozwoliłaby mi wykonać dziwnego planu. 

Ta, dynamiczna, jak najbardziej.  

– Zgadzam się! – Generał położył na posadzce pistolet i spojrzał w oczy swoim 

ludziom. Oni znali zadanie. – Idę i jestem bezbronny. Mam nadzieję, że nie 

wpadnie ci do głowy, aby...  

– Nie – przerwała mu Patrycja zza stalowych drzwi. – Proszę iść powoli wzdłuż 

okien!  

Lekko wychyliłem się zza parapetu. Teraz musiałem wykorzystać całą swoją 

wiedzę i umiejętność, którą odziedziczyłem po dziadku. Spierali się o to moi 

rodzice, wyśmiewali lekarze, choć nie wszyscy. Pytali, skąd się to wzięło i jak to 

działa. Nie miałem pojęcia. Wiedziałem jednak, że działa...  

Skupiłem się i objąłem wzrokiem pięciu ludzi z pistoletami. W tej chwili nie 

istniał dla mnie żaden świat zewnętrzny, żadne skarby, bandy, skini, nie liczył się 

nikt i nic. Musiałem wtargnąć do ich głów, przejrzeć ich umysły...  

Przez chwilę czułem tylko szum, ale pomogły mi emocje – grałem o życie 

własne, ale przede wszystkim jedynej dziewczyny, którą chciałbym co wieczór 

zapraszać na spacer.  

– Patrzycie tylko na stalowe drzwi, tylko na drzwi! – powtarzałem bezgłośnie, 

ledwie poruszając ustami. – Nie będziecie strzelać, nie wolno strzelać... Opuść 

pistolet!  

Dwaj zareagowali natychmiast. Odruchowo opuścili broń, wpatrując się w drzwi, 

za którymi kryła się Patrycja.  

Pozostali z oporami poddali się sugestii. Po kilku sekundach jednak cała piątka 

wlepiała wzrok w zabytkowe wrota. Mogłem wychylić się mocniej...  

Generał ruszył. Z ciemnego lochu dobiegły pojedyncze dźwięki – szurania i 

jakby stuknięcie w metalowy pojemnik.  

Sprawdziłem węzły przy uprzęży, która oplatała mnie szczelnie, i przyczaiłem 

się, w prawej dłoni ściskając pistolet zabrany z samochodu. Dłonie pociły mi się, 

serce stukało jak podczas biegu, a płuca nie nadążały z pompowaniem powietrza. 

A przecież nie poruszałem nawet palcem.  

Teraz!  

Generał – jak zwykle elegancki, w garniturze, szedł spokojnym krokiem w 

stronę stalowych drzwi. Zmierzał, zgodnie z nakazem Patrycji, wzdłuż okien. To 

ułatwiło mi zadanie. Tuż przed nim wyskoczyłem na kamienny parapet i lewą ręką 

objąłem jego szyję tak, że krtań znalazła się w zgięciu mojej ręki. Przyklęknąłem 

na lewe kolano i uniosłem lekko ciało. Na tyle tylko, by zmusić Generała do 

wspięcia się na palce.  

Niech przeciwnik myśli o zachowaniu równowagi, wówczas inne sprawy nie będą 

dla niego tak istotne.  

No i nie były.  

Kiedy szef bandy jęknął i znieruchomiał, pozostali oderwali się od kontemplacji 

wejścia do lochu. Było jednak za późno – tak ustawiłem Generała, że zasłaniał 

mnie przed nimi całkowicie.  

Mężczyzna odzyskał głos i odezwał się:  



– Nie strzelisz do mnie, chłopcze.  

Pierwszy raz w życiu zetknąłem przed sytuacją, w której w moich rękach 

spoczywało czyjeś życie. I być może będę musiał wybierać między 

bezpieczeństwem miłej, dobrej, mądrej i ładnej dziewczyny a nietykalnością 

bezwzględnego zbója. I wcale nie cieszyłem się, że mam oto aż taką władzę. 

Czułem się jednak gotów wybierać, jeśli będzie trzeba. I nie postawiłbym 

złamanego grosza na człowieka, który stał przede mną.  

Ochroniarze Generała oprzytomnieli i jak wariaci rzucili się w moją stronę. 

Uznałem, że żadne słowa ich nie powstrzymają, dlatego uniosłem pistolet 

i trzykrotnie pociągnąłem za spust. Byłem w stanie, w którym rejestrowałem huk, 

spadające odłamki i pył, ale zupełnie na nie nie reagowałem.  

Kiedy kurz opadł, ochroniarze stali już ściśnięci pod ścianą.  

– Zostańcie, gdzie jesteście, diabełki – powiedziałem i obniżyłem broń. 

Nie odłożyłem jej jednak – celowałem teraz w prawe kolano Generała.  

Mężczyzna drgnął, a ja mocniej ścisnąłem jego krtań.  

– Nie strzelę do pana – przyznałem. – Strzelę w pana kolano. Do końca życia 

będzie pan miał sztywną nogę. Warto?  

– Czego chcesz? – zapytał mężczyzna.  

Jego głos brzmiał jak trzask suchego drewna.  

– Wypuścisz Patrycję. Oddasz mi zegarek. Odejdziecie – wyrecytowałem.  

Wiedziałem, że zada to pytanie. Ale on był negocjatorem z krwi i kości.  

– A mogę się targować? Została ci tylko jedna kula w pistolecie, więc nie 

podskoczysz za wysoko...  

Jego pistolet, więc pewnie wie. Ale nawet, jeśli to blef, to tym razem kiepski.  

– Jedna kula wystarczy – powiedziałem, odmierzając każdy wyraz osobno. – Co 

będzie potem, co ze mną, mało mnie obchodzi. Równie dobrze mogę wyskoczyć 

tym oknem – drgnąłem, wskazując wzrokiem otwór za mną. – Ale pan nie będzie 

miał już kolana. Ile ono jest warte?  

– Ale pozostaje dziewczyna. Ona słucha.  

Poszło w dobrą stronę.  

– Więc gramy o nią. Wypuścicie ją zaraz, ze mną róbcie, co chcecie.  

– Skarb zostaje – zaproponował Generał.  

Zgodziłem się.  

– I jeszcze jedno – usłyszałem. – Rozkodujesz swój zegarek. Chcę mieć dane 

zawarte w jego pamięci. Coś za bardzo na niego polujesz. Musi tam być coś 

ważnego...  

Jak dobrze mieć plany awaryjne.  

– Daj, rozkoduję.  

– Nie dam ci, chłopcze – sprytnie odparł Generał, wciąż stojąc na palcach. – Kto 

wie, czy nie zniszczysz urządzenia albo nie skasujesz danych. Widzę, że jesteś 

zdesperowany.  

Rozszyfrował moje zamiary, ale to nie było trudne. Pójdziemy w stronę ryzyka. 

Odparłem:  

– Zgoda. Niech któryś go przyniesie, a ja powiem, co robić... Drugi niech weźmie 

to pudełko.  



Po pudełko podreptał najstarszy z ochroniarzy. Porwał je, uchylił i pokazał 

szefowi.  

– Generale, tu jest tylko mały pierścionek!  

– A więc nasza dziewczynka ma skarb w środku – wydusił z siebie Generał. – 

No, malutka, oddasz go nam?  

Odkrzyknęła niemal natychmiast:  

– Zgoda! Ale dostaniecie skarb, jeśli ze mną pójdzie Waldemar!  

A więc zależy jej na mnie. Naprawdę!  

Generał powoli uniósł ręce.  

– Wasza wolność za dane z zegarka i skarb. Stoi – machnął na najstarszego 

ochroniarza. – Panie Kalamus, poproszę o zegarek. Proszę podejść z nim tutaj...  

Człowiek z wąsami jak u Hitlera uniósł zegarek w górę dwa metry przede mną. 

To mnie urządzało. Zażądałem jednak:  

– Najpierw Patrycja. Chodź, wyjdź stamtąd...  

Po kilku sekundach stalowe drzwi otworzyły się ze straszliwym jękiem 

zardzewiałych zawiasów.  

Brudna, zmęczona dziewczyna obrzuciła wszystkich spojrzeniem i postawiła na 

kamiennej posadzce metalowe opakowanie po piernikach.  

– Macie swoje pudełko! – powiedziała i ruszyła w moją stronę. – Jest ciężkie jak 

słoń, ale mam nadzieję, że w środku znajdziecie tylko grudy ołowiu.  

– A teraz ją wypuśćcie – zażądałem, dokładnie przyglądając się oczom i dłoniom 

mężczyzn.  

To one zdradzają najbliższe zamiary. Ale tym razem były nieruchome – jedne i 

drugie. Nie odbierałem też fałszywych myśli.  

Generał drgnął.  

– Najpierw rozkoduj dane.  

– Nie. Zależy wam na nich. Muszę zobaczyć Patrycję odchodzącą od zamku tą 

łąką. Jeśli spróbujecie ją zatrzymać, ona wystrzeli, a wówczas ja też nacisnę spust 

– improwizowałem. – Idź, Patrycjo!  

– A ty? – zapytała, w prawej dłoni trzymając na wpół uniesiony pistolet.  

Wątpiłem, czy zrobiłaby z niego użytek. Ale na szczęście bandyci nie znali jej 

tak dobrze jak ja.  

– Ruszaj! – upomniałem ją.  

Czas uciekał.  

Poszła. Kiedy minęła ochroniarzy, rzuciłem za nią:  

– Gdyby coś, strzelaj!  

Nie wiem, czy usłyszała. Kiedy znikła, Generał znów drgnął.  

– Mów, człowieku, mów! – zażądał Generał, łypiąc na drugie, brudne pudełko, 

z którego jego człowiek wyjął kilka sznurów pereł i garść złotych spinek.  

A więc skarb był w ich rękach.  

– To proste – zacząłem. Zerkałem za siebie, czekając, aż zobaczę dziewczynę. 

– Naciskasz dwa skrajne dolne przyciski naraz, po czym wprowadzasz kod i 

postępujesz zgodnie ze wskazówkami menu.  

– A ten kod?  

– Codziennie inny. Znam algorytm, patrzę, co się wyświetla na tarczy, i zgodnie 

z tymi danymi opracowuję w myśli hasło.  



– A dziś jest jakie?  

Zmarszczyłem czoło i gestem nakazałem mężczyźnie unoszącemu zegarek, by 

się zbliżył. Trzymał urządzenie na wysokości barku, w ręce wyciągniętej w bok. 

Doskonale...  

– Co tam wyszło...?  

Patrycja szła przez łąkę, oglądając się co chwilę. Była już daleko, a nikt za nią 

nie podążał.  

Zegarek wisiał niespełna dwa metry ode mnie. Teraz!  

Wyciągnąłem przed siebie broń i bez żadnego ostrzeżenia wypaliłem.  

– Brać go! – wrzasnął Generał i wyrwał się z moich objęć.  

Nie trzymałem go już mocno – cofnąłem się o krok, stając na krawędzi okna.  

Generał złapał mnie za rękaw i szarpnął.  

– W nogę mu strzel, w nogę! – warknął i już niemal poczułem, jak kula 

przewierca mi się przez udo.  

Ochroniarz uniósł broń. Nie mogłem się dłużej wahać – wychwytem w górę 

wyrwałem rękę z palców Generała i odbiłem się, mijając okno i wąski gzyms. 

Natychmiast z oczu zniknęły mi sylwetki ochroniarzy, za to do moich uszu dotarło 

echo okrzyku. Patrycja krzyczała NIE!, dostrzegając z dołu przebieg wypadków.  

Leciałem i leciałem, minąłem całe piętro, a krzyk Patrycji wciąż przeszywał mi 

uszy. Nagle poczułem szarpnięcie i silne uderzenie – najpierw prawą nogą, potem 

plecami w ścianę. Ból nie zdążył do mnie dotrzeć – zapadłem się w ciemność.  

 

 

piątek, godz. 19.10 
Biegli w stronę Patrycji. Tyle dostrzegłem po otwarciu oczu.  

Mój stan nieświadomości musiał trwać ledwie kilkanaście sekund. Teraz 

pomiędzy gęstymi drzewami dostrzegłem scenę na łące, choć Patrycja mnie nie 

widziała. Szkoda, bo wówczas nie stałaby znieruchomiała na polanie, pozwalając 

się szarpać ochroniarzom.  

Otoczyli ją jak zbiega i poprowadzili w stronę wejścia do zamku. Sądziłem, że 

odjadą gdzieś z dziewczyną, ale nie – zniknęli za załomem.  

Dlaczego nie uciekała?  

Odwiązałem linę i pobiegłem przygarbiony w kierunku ciemniejszej partii zamku 

– ledwie zachowanych pomieszczeń na parterze. Nie zdążyłem jednak zauważyć, 

gdzie znikła Patrycja – dostrzegłem za to na jednej z wieżyczek mężczyznę, który 

ustawiał właśnie aparat fotograficzny. Celował w półokrągłe wejście do szerokiego 

korytarza. Więc pewnie tam ją poprowadzili...  

Obszedłem zamek krużgankami, łapiąc się za obolałe miejsca. Wreszcie 

cmoknąłem głośno, stając tuż za plecami fotografa.  

– Jejuśku, ale się przestraszyłem – złapał się za serce, po czym wyciągnął do 

mnie dłoń. – Benek jestem. Fotoreporter. Znajomy Patrycji.  

– Waldi. Też znajomy Patrycji. Pomóż mi odnaleźć dziewczynę – zażądałem bez 

owijania w bawełnę.  

Czas naglił. Chłopak cofnął się o krok.  

– Dziennikarze nie uczestniczą w grze – zasłonił się jakąś formułką. – My ją 

tylko pokazujemy i komentujemy. Nie pomagam stronom wojny...  



Stanąłem tuż przed nim i szepnąłem:  

– Boli mnie kark, lewa ręka, plecy, nogą przyłożyłem przed chwilą tak, że tylko 

drzazgi zostały z przyczepionego do niej aparatu fotograficznego. Ale mimo 

niewyspania, kontuzji i bólu zaraz tak ci przyłożę, że nakryjesz się swoimi 

bucikami. Mam głęboko w piwnicy twoje dziennikarskie reguły. Ja mam jedną – 

uratować Patrycję. Kto mi przeszkodzi, będzie do końca życia nosił moralny garb. 

A może jeszcze jakieś ślady.  

Młody dziennikarz pokiwał głową, pomyślał, a potem wyciągnął do mnie dłoń po 

raz drugi.  

– Głęboko w piwnicy, to, zdaje się, jest twoja dziewczyna.  

– Więc się pospieszmy!  

Skinął i poprowadził przez dziurę w murze na zewnątrz zamku. Z jego auta – 

rozlatującego się maluszka – wyjęliśmy dwie plastikowe latarki – obie z kiepskimi 

bateriami, odpustowe. Ale były.  

– Podziemia zaczynają się niewinnie, ale szedłem wczoraj za jednym facetem. 

Wiem, jak się wchodzi do właściwych lochów. Podobno jest tam tego trzynaście 

kilometrów korytarzy.  

– Trzynaście? – uniosłem brwi, zdejmując uprząż wspinaczkową.  

– Podobno.  

Przeszliśmy pod łukiem bramy, rozglądając się uważnie. Po piętrze częściowo 

zrujnowanej rezydencji biegali mężczyźni, nawołując się i wydając polecenia. Nie 

sprawiali jednak wrażenia ludzi, którzy szukają kogokolwiek. Raczej 

przeprowadzali wielką ewakuację.  

Przykucnęliśmy w niszy przy zrujnowanym piecu i przeczekaliśmy ich ucieczkę. 

Ochroniarze niosący pudełko i Generał kończyli pochód.  

Wtedy Benek wstał i wskazał ciemny korytarzyk.  

– Tutaj, w prawo, i schodkami w dół. Potem jest taki uskok i trzeba szukać. 

Gdzieś tam ją wprowadzili.  

Gdzieś tam – pomyślałem i zerwałem się na równe nogi.  

Zamknęli Patrycję i odeszli. Nie jest im już potrzebna.  

 

 

sobota, godz. 02.00 
– Czuję to.  

Benek zaświecił mi latarką w twarz. Jej słabe, pomarańczowe światło nie 

oślepiło mnie. Co będzie, kiedy skończą się baterie? 

– Jak to czujesz? – zapytał dokładnie tak, jak wszyscy, którzy po raz pierwszy 

zetknęli się z tym zjawiskiem. – Nosem czujesz, że ktoś się boi?  

– Nie nosem. Wiem. Jakoś to odbieram. Musimy iść w prawo, tam jest ognisko 

strachu...  

Ani drgnął. Wpatrywał się we mnie, rozważając pewnie, czy długi pobyt pod 

ziemią i przeżycia nie pomieszały mi w głowie.  

– Przyjęliśmy regułę lewej ręki. Na każdym zakręcie skręcamy w lewo. Waldi, 

jeśli złamiemy tę zasadę, zabłądzimy.  

– Ona jest tam – wskazałem promieniem latarki. Moja świeciła trochę mocniej. 

– Jest blisko. Chodź.  



Nie czekając, ruszyłem w prawo. Benek, nie chcą pozostać na skrzyżowaniu 

kamiennych chodników, ruszył za mną.  

– Mam nadzieję, że ci nie odbiło – mamrotał. – Mam zamówienie na ten 

reportaż, a od niego zależy życie mojej dziewczyny.  

Spojrzałem za siebie.  

– Jak to?  

– Tak to. Muszę zebrać pieniądze na jej operację. Więc zaprowadź mnie do 

Patrycji. Potem spadam...  

Jeśli któremuś z nas szkodziły podziemia, to raczej jemu. Stał się nerwowy, 

dłonie mu drżały. Ja myślałem tylko o jednym – odnaleźć Patrycję i wyprowadzić 

ją z lochów. Reszta się nie liczyła...  

– Tutaj.  

Zatrzymałem się tak gwałtownie, że wszedł mi w plecy.  

– Co tutaj?  

Zgasiłem latarkę i zamknąłem oczy. Gdzieś w mojej głowie rozbłysło światło, 

matowe, jakby przedzierało się przez gęstą mgłę. A we mgle płynęły smutne 

westchnienia, pojedyncze słowa... Nie słyszałem ich, raczej odbierałem jakieś ich 

echo.  

– ...odejdźcie ode mnie... On nie żyje... Odejdźcie...  

Wiedziałem, kto szeptał. W prawo, lekko w prawo.  

Wciąż z zamkniętymi oczyma poszedłem kilka kroków przed siebie. 

Wyciągnąłem dłoń i w załomie korytarza natrafiłem na pionowe pręty.  

– Krata! – wyrwało się Benkowi i przecisnął się obok mnie.  

Zanim zareagowałem, uniósł aparat i zrobił dwa zdjęcia.  

Stalowa krata zamknięta była na dużą kłódkę; nie żaden cud techniki, ale bez 

narzędzi nie sposób było ją otworzyć. Omiotłem promieniem latarki pomieszczenie 

za kratą. Pod ścianą, zwinięta w kłębek, leżała jasnowłosa dziewczyna. Zamknięte 

oczy, zaciśnięte pięści, brudna, zapłakana twarz. Zmęczona, ale żywa!  

Sięgnąłem po scyzoryk i otworzyłem wąskie ostrze. Nie spotyka się ich w 

seryjnych scyzorykach – utwardzany diament był wrażliwy na uderzenie, ale nie 

do zdarcia przy piłowaniu. I o to chodziło.  

Po czterech minutach usłyszałem lekkie „pyk” i kłódka nie stanowiła już 

przeszkody. Poszło znacznie szybciej niż próby jej otwarcia za pomocą drucika i 

kombinowanych narzędzi. Zrzuciłem skobel i szarpnąłem kratę.  

Benek znów zrobił kilka zdjęć.  

A ja pochyliłem się nad Patrycją i lekko złapałem ją za ramię.  

Benek skierował światło latarki w górę, aby nikogo nie oślepiać. Choć przy mocy 

tej latarki to i tak nie było możliwe.  

– Aaaaaa! – krzyknęła Patrycja, kiedy otworzyła oczy.  

Wyrwała się z mojego uchwytu i uderzyła plecami w ścianę.  

Czyżby ktoś ją skrzywdził na tyle, że bała się każdego, kto ją dotknie? Złapię 

ich, złapię i wyrwę głowy razem z płucami!  

Za sobą usłyszałem ciche pstyknięcie.  

Odwróciłem się i parę centymetrów od swojej twarzy zobaczyłem płomień! 

Odruchowo cofnąłem się, serce podskoczyło mi do gardła.  



To tylko zapalniczka, tylko zapalniczka – tłumaczyłem sobie. Jeszcze tydzień 

temu odszedłbym w najdalszy kąt pomieszczenia. Płomienie nie były moimi 

przyjaciółmi. Ale po przeżyciach w domu Zaida coś się we mnie złamało. Nie 

odsunąłem się nawet na krok.  

– Spokojnie, Patrycja, spokojnie, to ja! – szepnąłem.  

Spojrzała w nasze twarze. Oczy miała szkliste i rozbiegane, policzki zabłocone. 

Potargane włosy wypadły spod spinki, która huśtała się na pojedynczych 

kosmykach na wysokości ucha.  

– Waldemar? Benek? Waldemar? Ale przecież ty... Ja widziałam...  

Jej szept był pełen niedowierzania. Widziała, jak spadam z okna zamku, ale nie 

wiedziała o linie, do której byłem przyczepiony.  

Przykucnąłem przed nią i starałem się nadać twarzy przyjazny grymas. 

Wyciągnąłem dłoń i zdjąłem jej z policzka przyklejony kawałek kory, potem 

odgarnąłem włosy z oczu.  

– Ty... żyjesz? – zapytała.  

Złapałem jej rękę i spróbowałem unieść. Wiedziałem, że za chwilę latarki 

odmówią posłuszeństwa, a zapalniczka Benka też nie jest nieśmiertelna. Miałem 

też swoją, ale wciąż nie byłem przekonany do bliskości płomieni...  

– Chodźmy stąd.  

Benek znów nacisnął spust migawki i wyszedł pierwszy. Ledwie nadążałem za 

migającą przede mną latarką, a na ostatnich schodach przyspieszył tak, że zniknął 

mi z oczu.  

Słaniająca się Patrycja wciąż patrzyła w górę, a kiedy stanęliśmy na trawie, 

rozejrzała się uważnie.  

– Gdzie on jest? – zapytała cicho.  

Pokręciłem głową. Benek przepadł.  

 

 

sobota, godz. 03.50 
– Domek? Niech będzie cały domek. Z prysznicem.  

– Nie ma z prysznicem. Z umywalką może być.  

– To proszę.  

Uregulowałem należność i wziąłem Patrycję za rękę. Była tak śpiąca 

i wyczerpana, że tylko resztkami sił szła za mną, dokądkolwiek ją prowadziłem.  

Osunęła się na łóżko jak rażona prądem.  

Pochyliłem się i delikatnie zdjąłem jej buty. Narzuciłem na nią koc i przekręciłem 

klucz w zamku. Nie interesował mnie las za oknem, turyści, ścieżki spacerowe. 

Doszedłem do drugiego łóżka i przykucnąłem przy nim. Nie pamiętam, kiedy 

zasnąłem – padłem tak jak stałem.  

 

 

sobota, godz. 14.45 
– Bo ja się urodziłem bez części zamiennych – oświadczyłem, z radością krojąc 

świeże bułki.  

Śniadanie przed piętnastą wydaje się trochę nie w porę, ale nie przejmowałem 

się szczegółami.  



– To znaczy – skwitowała Patrycja, spod noża wyjmując plaster żółtego sera – 

że już wcześniej przewidziałeś, że będziesz skakał z tego okna?  

– Jak by to ująć... Brałem to pod uwagę.  

Odwróciłem się do umywalki i po raz kolejny przepłukałem twarz w zimnej 

wodzie. Czułem się wciąż zaspany, a efekty kaskaderskiego skoku, zamiast zelżeć, 

coraz bardziej dawały się we znaki.  

– I mając ostatnią kulę, postanowiłeś zniszczyć nią zegarek?  

– Przecież nie chciałem nikogo zastrzelić. Pamiętasz regułę celu? W żadnych 

okolicznościach nie zapominaj, co jest celem misji. A moim celem było uwolnienie 

ciebie i odebranie im nagrania. Albo zniszczenie go. Kiedy więc szłaś już przez 

polanę, a zegarek był dwa metry ode mnie, nie wahałem się. Proszę – podałem jej 

mydło.  

– I trafiłeś? – zapytała, zerkając, jak łapię się za tył głowy. – Boli cię kark?  

– Trafiłem – oświadczyłem, czując dziki żar, kiedy próbowałem ruszyć głową. – 

Ja uczyłem się strzelać o wiele wcześniej, zanim trafiłem do Fundacji. Byłem w 

specjalistycznym szczepie harcerskim...  

Przerwała mi w pewnej chwili i zaproponowała wizytę u lekarza.  

– Pójdę, jasne, że pójdę... Ale może nie w tej chwili. Przydałby nam się jakiś 

transport i nie wiem, jak ty, ale ja mam ochotę jeszcze się przespać.  

– Ja też chętnie spałabym przez najbliższe trzy dni i noce – odpowiedziała 

ochoczo, spoglądając na mnie zmęczoną, ale rozpromienioną twarzą.  

Nie mogłem tu zostać całej doby, coś jeszcze miałem do zrobienia. Nie miało to 

jednak nic wspólnego z zadaniem narzuconym mi przez Fundację. Czy pojedzie ze 

mną? A może woli odpocząć? Nie będę miał jej tego za złe.  

– Mamy odprawę w niedzielę, czyli jutro. Ja muszę jeszcze dziś trafić do 

Katowic.  

– Przecież mówiłeś, że twoja sprawa zamknięta – powiedziała przez papierowy 

ręcznik.  

– Tak – potwierdziłem, sięgając do kieszeni po woreczek z kamieniami, który 

dostałem od Dziadka Leona. – Ale obiecałem coś komuś.  

– Co tam masz? – zapytała i oświadczyła, jakby to była najzwyklejsza rzecz na 

świecie: – Mogę z tobą jechać, jeśli mnie zabierzesz.  

Poczułem ciepło rozlewające się we mnie gdzieś w okolicach serca. Zmęczona, 

wyczerpana, do tego przegrana, bo oddała skarb Generałowi. A jednak chce ze 

mną jechać.  

– Zabiorę – zgodziłem się ochoczo i uniosłem mieszek z kamieniami. – A to? 

Chcesz odpowiedź dla romantyka czy realisty?  

– Obie.  

A więc bawimy się w słowne gry. Świat wraca do normy, choć nigdy nie będzie 

już taki jak kiedyś. Czy okaże się lepszy, zależało od nas.  

– Realista powiedziałby: to mały woreczek pełen bezwartościowych kamyków, 

odłamków cegieł, krzemieni i granitu.  

– A romantyk? – uśmiechnęła się.  

– Cóż... Mam tu garść zaklętych w kamień wspomnień, emocji i przeżyć kogoś, 

kogo już nie ma...  



Podeszła, wśliznęła się pod moją rękę i zbliżyła usta do mojego policzka. 

Pocałowała lekko i znieruchomiała, jakby czekając na moją reakcję. A ja myślami 

byłem przy człowieku, który oddał swoje życie za moje. Z zamyślenia wyrwał mnie 

przyjazd samochodu, który zablokował bramę kempingu. Turyści zwykle się tak 

nie zachowują... 

Mężczyźni, którzy wypadli ze środka, natychmiast wskoczyli do recepcji. Znałem 

te twarze. Schowałem mieszek do kieszeni i nie puszczając ręki Patrycji, ruszyłem 

do drzwi. Potem obeszliśmy domek i krok po kroku podreptaliśmy w stronę 

iglastego młodnika.  

– Nie oglądaj się – zażądałem.  

– Co się dzieje? – zapytała, ale przestała kręcić głową.  

– Ludzie Generała.  

 

 

sobota, godz. 16.05 
– Wejdź do środka – wskazałem Patrycji najbliższy wagon, a sam położyłem się 

na betonie.  

Drugi pociąg czekał wciąż na sąsiednim peronie. Według zapowiedzi oba miały 

odjechać o tej samej porze, ale w przeciwnych kierunkach.  

Wstałem szybko i wskoczyłem na stopień wagonu, kiedy z budynku stacji na 

peron wypadł potężny człowiek. Rozejrzał się i nasze spojrzenia się spotkały. 

Natychmiast ruszył w moją stronę.  

I o to chodziło.  

– W tył, w tył! – nakazałem i przebiegliśmy kilka wagonów, na szczęście niemal 

pustych.  

Zerkałem tylko, czy sąsiedni pociąg nie rusza.  

Ścigający nas mężczyzna zniknął na chwilę.  

– Przeskoczymy do tamtego pociągu, pamiętasz to szkolenie? – zapytałem 

Patrycję.  

Skinęła tylko głową.  

– Zwrócę na siebie jego uwagę – oznajmiła. – Ty trzymaj drzwi.  

Była konkretna i opanowana. Mogło się udać.  

Nasze wagony drgnęły. Patrycja stała w przejściu między nimi.  

– Rusza – oświadczyłem, choć przecież też poczuła szarpnięcie.  

Od sąsiedniego elektrycznego składu dzieliły nas ledwie dwa metry.  

– Idzie powoli. Zaraz się pokaże.  

Nie histeryzowała, nie poganiała nikogo. Stała jak średniowieczny kamienny 

posąg. 

– Czekamy.  

Po chwili lekko skinęła głową i poinformowała:  

– Dwie sekundy... Zobaczył mnie! Teraz!  

Jej słowa zagłuszyła trąbka sąsiedniego pociągu. Wiedziałem, że drzwi 

zatrzasną się w nim za kilka sekund.  

– Skacz, bo się zamkną! – krzyknąłem i odsunąłem się z przejścia. 



Z rozpędu wyleciała w powietrze i rozłożyła ręce. Wycelowała doskonale – 

minęła pionowy słup dzielący wejście do składu elektrycznego i wylądowała na 

podłodze obok kaloryfera.  

Niestety – dla mnie zabrakło czasu. Musiałem zamknąć za sobą ciężkie drzwi, 

aby przestępcy nie domyślili się, gdzie przepadliśmy. Kiedy się z nimi uporałem i 

wiatr głaskał mi wygoloną głowę, od kilku chwil oba pociągi sunęły w przeciwnych 

kierunkach.  

Zostać tu?  

– Nie! Nie zostawię jej! – krzyknąłem do siebie i lekko pochyliłem głowę, 

zaciskając zęby z bólu.  

Kark usztywnił mi się już na dobre.  

Nie myślałem – zastanawianie się w takich sytuacjach nie ma sensu. Szanse, 

prawdopodobieństwo, ryzyko – zacierają się w ułamku sekundy. Jesteś ty i 

zadanie. A moim zadaniem było przedostać się tam, gdzie już wylądowała Patrycja.  

Odbiłem się ze stopnia mocno w stronę, w którą jechał elektryczny skład. 

Złapałem w locie pionową rurę przyspawaną przy drzwiach. Wytrzymała bez 

problemu, w przeciwieństwie do mnie. Prawa ręka puściła, w lewym nadgarstku 

poczułem piekący ból. Ale jeśli i jemu pofolgowałbym, stałbym się 

niezidentyfikowanym obiektem latającym między pociągami.  

Krzywiąc się, zmusiłem prawą dłoń do złapania rurki. Potem przylgnąłem do 

szyby, aby zmniejszyć powierzchnię narażoną na podmuchy wiatru.  

Sterczałem tak na stalowym stopniu trzy minuty, aż za szybą pojawiła się znana 

mi twarz.  

Choć wolałbym widzieć ją w lepszym stanie.  

Patrycja miała cały policzek zalany krwią, pojedyncze krople kapały na podłogę. 

A więc jej lądowanie nie było tak dokładnie wymierzone, jak myślałem.  

Sądziłem, że mnie dostrzegła, ale ona zapatrzyła się w szybę zamkniętego na 

głucho ostatniego przejścia między wagonami. Za nią uciekały już tylko szyny i 

podkłady kolejowe...  

– Dość tego – szepnąłem do siebie i łokciem stuknąłem kilka razy w szybę.  

Nic. No więc jeszcze raz – mocniej.  

Wreszcie zareagowała!  

Odwróciła się i uniosła brwi. Na szczęście wiedziała, gdzie znajduje się blokada 

drzwi.  

Głośny syk był dźwiękiem, o którym od dłuższej chwili marzyłem...  

– Czy ty musisz mieć takie dziwne wejścia? – powitała mnie pytaniem i złapała 

za rękaw.  

Dopiero kiedy zamknąłem za sobą drzwi, zdobyłem się na odpowiedź:  

– Najważniejsze, to zrobić na dziewczynie wrażenie... Co z twoim policzkiem? – 

wstałem i chciałem się przyjrzeć ranie, ale dziewczyna cofnęła się odruchowo. – 

Pokaż, pokaż, nie uciekaj!  

Ale ona zasłoniła twarz dłonią.  

 

 

sobota, godz. 17.00 



– Wodę utlenioną, gazę i opatrunek wyjałowiony proszę. Gdzie znajdę 

najbliższego lekarza? Uderzyłem się w kark i coraz mocniej mnie boli.  

Farmaceutka spojrzała na mnie jak na ofiarę wypadku.  

– Uderzyłem się? – powtórzyła i przekrzywiła głowę. – A ile razy?  

 

 

sobota, godz. 17.20 
– Miałeś szczęście, chłopie – lekarz delikatnie, ale swojsko poklepał mnie po 

plecach, przeglądając wyniki natychmiastowego prześwietlenia. – Za dwa tygodnie 

zdejmij gorset. Gdyby się jednak pogarszało, wal do lekarza jak w dym. A za 

miesiąc przyjdź na kontrolę... Mówisz, że nie masz książeczki zdrowia? To będę cię 

musiał obciążyć kosztami...  

– Dobrze. Ile razem?  

 

 

sobota, godz. 17.50 
– Jesteś kochany, Waldemarze – oświadczyła, gdy delikatnie ją pocałowałem. 

Sama chciała! – Czuję się przy tobie bezpiecznie, jesteś silny, a przy tym taki 

delikatny...  

– Może już dość komplementów, bo się zaczerwienię – udałem twardziela, 

kończąc zakładanie jej opatrunku na policzek.  

I tak będzie się tym musiał zająć specjalista, żeby nie została blizna.  

A Patrycja uśmiechnęła się przez zaciśnięte zęby.  

– Może dość. Teraz dotknij mojego brzucha.  

Przyznam, że poczułem się zaskoczony.  

– Proszę? Nie znałem cię z tej strony, wydawało mi się, że nie spieszysz się 

zbytnio...  

– Sama mam to zrobić? – usiadła na łóżku, zdjęła kurtkę i sięgnęła do guzików 

bluzki.  

Zaschło mi w gardle. Jakoś nie tak sobie to wszystko wyobrażałem. Nie tak 

ostentacyjnie...  

– Patrycja...?  

Coś dziwnego kryło się w jej oczach. Coraz większe rozbawienie, jakieś iskierki, 

a drżące kąciki ust świadczyły o tym, że dziewczyna siłą powstrzymuje się od 

śmiechu. Co jest grane?  

Rozchyliła dół bluzki, ale zamiast brzucha dostrzegłem zwój bandaża. Miała 

wypadek, o którym nie wiem?  

Czekałem coraz mniej zaniepokojony i zmieszany, za to coraz bardziej 

zaintrygowany.  

Aż wstrzymałem oddech, gdy spomiędzy kolejno odwijanych zwojów bandaża 

wypadła mała, prostokątna sztabka. Złoto! To musi być złoto...  

Potem zobaczyłem kolię. Jasne, kremowe perły lśniły nawet w świetle żarówki. 

I znów złoto. Kilkadziesiąt małych, ręcznie bitych monet. I kolejna sztabka...  

Oprzytomniałem po chwili. Dowcipna ta moja Patrycja. MOJA Patrycja. Hm...?  



– Diabelska sztuczka – wyszeptałem i tylko na tyle było mnie stać. – Zabrałaś 

im to? Zabrałaś, chociaż nie wiedziałaś, czy w ogóle przeżyjesz? Ale przecież oni 

otworzyli skrzynkę! Wyjęli sznury pereł i złote spinki!  

Przez chwilę zapomniałem o gorsecie i mały piorun przeszył mi szyję. 

Wyprostowałem się jak na wojskowej paradzie.  

A dziewczyna podała mi zadrukowany paragon i odezwała się ta-jemniczo:  

– Takie czasy, że nawet na targu ludzie muszą wystawiać paragon z małej kasy 

fiskalnej. Dwieście jedenaście złotych. Tyle wynosi rynkowa wartość skarbów, 

które zdobył Generał.  

– Dwieście jedenaście złotych – powtórzyłem.  

A więc zbóje dostali plastiki! Niech żyje Patrycja.  

Długo nie mogłem powstrzymać się od śmiechu.  

– Już sobie wyobrażam – chichotałem – kiedy okaże się, że zamiast nich, 

pieniądze ze spieniężenia skarbu dostała jakaś fundacja, szpital albo dom dziecka. 

Szczęki im opadną do samej ziemi!  

Ale Patrycja pokręciła głową.  

– Nic z tego. Jeśli skarb wypłynie, wróci do prawowitego właściciela, czyli 

spadkobiercy Pułkownika.  

– Czyli do...?  

– Generała. Więc nie może wypłynąć. Masz jakiś pomysł na skrytkę?  

Skrytkę?  

Mam jechać tam, gdzie obiecałem. Na działkę. Domek Dziadka Leona stoi na 

ziemistej piwniczce. Wystarczy wykopać dół, łopatę tam miał...  

– Mam.  

Wstałem i wskazałem łazienkę. Czystą i pachnącą.  

Nie ma jak porządne hotele.  

– Teraz na mnie kolej. Wykąpię się, a kiedy wrócę, masz nie spać.  

– A co będziemy robić? – zapytała podejrzliwie.  

Czyli nie ja jeden miewałem nieuczesane myśli.  

– Będziemy rozmawiać. Twoją operację znam tylko z okruchów.  

– Ja twojej wcale.  

– Więc czekaj!  

Ale kiedy wyszedłem, spała przytulona do miękkiej poduszki.  

– Nie gaś światła – zamruczała przez sen, po czym pokiwała dłonią. – Albo zgaś. 

Poradzę sobie z nimi.  

– Z kim? 

Nie odpowiedziała.  

Wahałem się przez chwilę, ale przemogłem zakłopotanie i manewrując ciałem 

tak, aby nie zginać karku, pochyliłem się i pocałowałem ją lekko w policzek.  

Uśmiechnęła się delikatnie. Przez sen?  

Nigdy jej o to nie zapytałem.  

 

 

niedziela, godz. 08.45 
– ...nie żyje od dwóch dni.  



W końcu musiałem jej powiedzieć, że właściciel działki, na której zakopaliśmy 

właśnie skarb, nigdy już się tu nie pojawi.  

Usiadła na deskach i ukryła twarz w dłoniach.  

– To ma coś wspólnego z twoją akcją? – zapytała.  

– Tak, Pati. – Wyprowadziłem ją przed domek.  

Chciałem być delikatny, ale czy istnieją delikatne sposoby mówienia o śmierci 

dobrych ludzi? Musiałem próbować...  

– Pamiętasz potężnego człowieka, który pomógł nam w ogrodzie obok domu 

skinów?  

– Trudno go zapomnieć – szepnęła, nachylając się nad miednicą z zimną wodą. 

– Wiem, że chodzi o niego. Właśnie tu go spotkałam, gdy szukałam dworku...  

– No więc on nie żyje – oświadczyłem. – Uratował mi życie, a sam je stracił. Ale 

spotkał syna. I przekazał wspomnienia.  

Włożyła mi w dłoń mydło.  

– Spłucz to z siebie. Ale szybko, mamy gościa – spojrzała za okno. – Taki łysy 

jak ty... A o tym wielkim człowieku porozmawiamy potem.  

– Czeka nas ciekawe POTEM. A to jest Wredota – ruchem głowy pokazałem 

chłopaka za oknem. – Przepraszam cię na chwilę...  

Szybko opłukałem twarz w zimnej wodzie.  

Wyszedłem na zewnątrz i bez słowa stanąłem naprzeciw przybysza.  

Chłopak, ubrany w normalne dżinsy i koszulkę, wyglądał mniej drapieżnie niż w 

stroju organizacyjnym.  

Stanął tuż za furtką i wpatrywał się w maleńki sad. Wodził wzrokiem po 

rozkwitłych jabłoniach, omiatał soczyście zieloną trawę, ostrożnie gładził dłonią 

twarz słonecznika wystawioną do słońca. Nie spojrzał na mnie, ale przecież 

wiedział, że się zbliżam.  

– Jesteś.  

Powitałem go tak, jak Dziadek przy ich ostatnim spotkaniu.  

Skinął głową.  

– Nigdy tu już nie wrócę – powiedział, wtórując swoim myślom. – Co ci się stało? 

– wskazał mój gorset.  

– Drobna sprawa. Przejdzie – machnąłem ręką. – Co z tobą?  

– W poniedziałek pogrzeb. Będziesz?  

Przytaknąłem. Wciąż jednak czekałem na odpowiedź.  

Chłopak pokazał mi bilet kolejowy.  

– Jadę na grób matki, żeby jej to powiedzieć. Potem zamieszkam z babcią. Już 

umówione.  

– Co chcesz powiedzieć mamie?  

Wredota teraz dopiero spojrzał mi w oczy. Był zmęczony, wychudzony, ale jego 

źrenice płonęły nowym blaskiem. Nie widziałem w nich już zimnej nienawiści i 

wyniosłości. Zobaczyłem za to błysk nadziei.  

– To, co i tobie. Przepraszam.  

Chciał się odwrócić i odejść, ale powstrzymałem go.  

– Czekaj. Twój ojciec chciał, abym ci coś przekazał.  

– Coś? – przekrzywił głowę.  

Sięgnąłem do kieszeni.  



– Zbierał wspomnienia zaklęte w kamieniach. Kiedy jechaliśmy z Zaidem, na 

działkach zobaczył ciebie w samochodzie.  

– Wiem.  

– Podniósł wtedy kamień i coś powiedział. Później dopiero do mnie dotarło, że 

wymówił twoje imię. Bogdan. To spotkanie było dla niego tak ważne... On zbierał 

tylko ważne wspomnienia. A ty go unikałeś.  

– Nie bij mnie już. Rozumiem wszystko. Wiem, że za późno... Ale nie mam 

maszynki do cofania czasu...  

Podałem mu mały woreczek. Przez chwilę stał nieruchomo, po czym drżącą 

dłonią schował go do kieszeni spodni. Wyciągnął do mnie dłoń i spojrzał mi w oczy.  

– Jesteś prawdziwym przyjacielem.  

Zanim uścisnąłem jego rękę, powiedziałem:  

– Zgoda. Ale przyjacielem Bogdana, nie Wredoty.  

– Jestem Bogdan. Wredota zniknął. Pogrzeb taty w poniedziałek, o czwartej, w 

Panewnikach.  

I odszedł, a ja go nie zatrzymywałem. Zwłaszcza że dostrzegłem Patrycję 

rozmawiającą dwadzieścia metrów dalej z naszym nieodłącznym fotoreporterem. 

Skąd się tu wziął? Był do niej przywiązany na gumie, czy jak? Zbliżyłem się i 

stanąłem za jej plecami.  

– Jak się miewa Ania? – zapytała go Patrycja.  

– Żyje jeszcze. Musisz poruszać taki osobisty...  

– Muszę – przerwała mu i sięgnęła do kieszeni. – Weź ten świstek, masz adres 

przechowalni bagażu, odbierz to i nie mów nikomu. Musisz tylko dopłacić za jeden 

dzień.  

– Warto?  

– Warto. I pozdrów od nas Anię. Aha... Skąd o nas w ogóle wiedziałeś? – drążyła 

Patrycja.  

– Mówiłem ci już. Widziałem was w domu skinów. I ciebie – spojrzał na mnie – 

i ciebie. Tak się zaczęło.  

Jak to? To znaczy, że Patrycja też się tam wdzierała?!  

– Ona była w domu skinów? Byłaś w środku? To niebezpieczne, nigdy więcej 

tego nie rób – pogroziłem jej palcem.  

– Obiecuję. Ale ty nigdy więcej mi nie rozkazuj.  

– Będę, kiedy od tego będzie zależeć twoje bezpieczeństwo – złościłem się.  

Mogli ją dopaść, a pamiętałem, co zrobili, i co niektórzy chcieli jeszcze zrobić z 

Blanką.  

Przyjęła moje słowa bez reakcji. Po prostu odwróciła się i odeszła. Poszedłem 

za nią, ale powstrzymałem się od wypytywania. Zamiast tego spoglądałem w jej 

włosy rozwiewane majowym wiatrem. Panował spokój, cisza, jakby cała nasza 

akcja była tylko dawno obejrzanym filmem.  

Między jabłoniami położyłem się na trawie i zrobiłem dokładnie to, co obiecałem 

Dziadkowi Leonowi. Zapatrzyłem się w obłoki szybujące nad jego działką.  

Przypomniałem sobie słowa dotyczące skrytki, zerwałem małą trawkę 

i włożyłem ją w usta.  

– Co on tam znajdzie? – zadałem ostrożne pytanie.  

– Ma chorą dziewczynę, potrzebuje dziesięć tysięcy na jej operację.  



– No i co?  

– No i to, że od Generała dostałam łapówkę za to, że wycofam się z poszukiwań. 

Więc się wycofałam.  

– Nie zauważyłem.  

– Bo nie mówiłam, na jak długo się wycofam. Wycofałam się na dwie godziny...  

Cud dziewczyna. Aż mi głupio, że sam nie jestem taki sprytny. Wzięła łapówkę. 

Dobre.  

– Ile? – zażyczyłem sobie uzupełnienia informacji.  

– Co: ile?  

– Ile tego jest w tej przechowalni. Na ile cię wycenił nasz Generał?  

– Dziesięć tysięcy.  

Dokładnie dziesięć. Tyle, ile ma uratować życie dziewczyny fotoreportera. I jak 

tu nie wierzyć w przeznaczenie?  

– Ktoś musi być tam na górze i tym wszystkim zarządzać – szepnąłem bardziej 

w chmury niż do dziewczyny. – To nie może być przypadek. Dziękujemy ci, 

kimkolwiek jesteś! – zawołałem głośno, otwartą dłonią machając w niebo.  

Patrycja jednak mocno stąpała po ziemi. Przynajmniej dziś.  

– Wstawaj, już pora. Musimy zdążyć na odprawę.  

Zamiast się zerwać, pokazałem jej cirrusa szybującego po niebie.  

– Widzisz tę?  

Na chwilę dała za wygraną. Wylądowała na trawie obok mnie. Nasze dłonie 

zetknęły się, czułem jej ciepło, zupełnie inne niż słoneczny żar.  

– Widzę. I co?  

– Dałem mu słowo, że kiedyś wrócę poleżeć na jego trawie. I że zapatrzę się w 

chmury. A ja dotrzymuję słowa.  

Uśmiechnęła się delikatnie. Miałem nadzieję, że bez kpiny.  

Czas jednak uciekał. Trzeba było działać. Ech, jak nudno i pospolicie będą 

wyglądać teraz sprawdziany, odpytywania, kartkówki i inne pułapki szkolne. Zero 

emocji!  

Uniosłem spomiędzy traw mały okrągły krzemień i przyjrzałem mu się pod 

słońce. Nabrałem w płuca powietrza i wyraźnie powiedziałem:  

– Leon.  

Po czym schowałem go do kieszeni. Mieszek kupię przy okazji.  

Patrycja lekko skinęła głową.  

– Twój pierwszy kamień? – zapytała.  

Pokręciłem głową.  

– Nie kamień. Wspomnienie.  

Ujęła moją dłoń, pocałowała mnie, po czym obrzuciła działkę jednym 

spojrzeniem.  

– Chodź. Musimy pędzić. Tempus fugit.  

Miała rację. Czas uciekał.  

 

 

niedziela, godz. 12.45  
Do chwili, kiedy za nami otworzyły się drzwi, akcja była przewidywalna. 

Podrapani, zmęczeni, brudni, Mirek z ręką na temblaku, Patrycja z odklejonym 



opatrunkiem i gojącą się raną, Kasia w obowiązkowo czarnej sukni, Ewelina 

wyjątkowo zamyślona, napuchnięty Janusz... Ale każdy wszedł o własnych siłach. 

Po przemowie Mistrza z kasety, co mogłem przewidzieć, uchyliły się za nami drzwi.  

I dopiero teraz dałem się zaskoczyć.  

Mistrz! Żywy, elegancki, uśmiechnięty, choć smutny.  

– To już koniec – powiedział nagle Janusz, zwracając się do asystenta Mistrza, 

który z otwartymi szeroko ustami stał przed telewizorem. – Kiedy Damian Jurata 

zginął tuż przed moim przyjazdem do Wrocławia, mogłem uznać, że to przypadek. 

Kiedy namierzyli mnie ludzie Załganowa, wiedziałem, że coś tu nie gra. Kiedy 

wreszcie pan kazał nam przerwać akcję po tym, jak wisząc głową w dół, 

dowiedziałem się, że jestem namierzany satelitarnie przez kogoś związanego z 

Załganowem, już wiedziałem, kto jest zdrajcą.  

Nie ja jeden nie wiedziałem, o czym mowa, ale nie miałem czasu się zastanowić.  

– Zdrajcą?! – krzyknęłam Patrycja. – Więc on...  

Na to zareagowała Kasia.  

– Tak jest. Bandyci, których ścigałam, wiedzieli o Fundacji, o możliwościach 

naszych środków łączności. Mieli moją teczkę osobową... Ale o jego winie świadczy 

to, że wiedzieli, iż po sygnale SOS nikt nie wezwie grupy interwencyjnej. A kto 

odbierał sygnał? On!  

– Nikt się nie rusza! Nikt! – krzyknął nagle oskarżony, wyszarpując zza paska 

pistolet. – Wariaci! Rozwaliliście taki interes! Ale ja wam zrobię jeszcze kuku... Na 

początek pójdziesz ty, Mistrzuniu. Myślałem, że się ciebie pozbyli, ale ty jesteś 

jakiś nieśmiertelny...  

Nie wystrzelił. Zawahał się, a w następnej chwili sześć osób skoczyło w stronę 

Mistrza, aby go zasłonić. Nie umawialiśmy się – ale zareagowaliśmy identycznie i 

spotkaliśmy się w powietrzu. Zderzenie nie było przyjemne – zwłaszcza że wciąż 

bolała mnie noga i kark. Ale zasłoniliśmy go skutecznie, stwarzając w locie żywy, 

sześcoosobowy mur. Potem upadliśmy na podłogę.  

Przed oczyma stanęły mi czerwone kręgi, zacisnąłem zęby.  

A Mistrz cofnął się, pokręcił głową i odchrząknął.  

– Jeszcze nikt nie okazał mi tyle szacunku, co wy w tej chwili – powiedział, 

widząc, jak gramolimy się teraz niezdarnie z podłogi. – Dziękuję wam. A teraz 

możecie wrócić na swoje stanowiska...  

Trzej ludzie, którzy bezszelestnie pojawili się za plecami asystenta, wytrącili mu 

pistolet i wynieśli szarpiącego się człowieka. To był koniec jego kariery.  

A Mistrz skrzywił się z niesmakiem.  

– Głupiec. Znałem jego rolę od przedwczoraj i kazałem spiłować iglicę w jego 

pistolecie. Kochani, poproszę was o sprawozdania z waszych akcji. Jak zwykle 

zresztą będziecie mieć okazję, aby i mnie zmieszać z błotem...  

Ostatnie zdanie powiedział tak cicho, że chyba tylko ja je usłyszałem.  

 

 

niedziela, godz. 15.20 
– Intaha maraka, przyjacielu. Bitwa skończona. Bądź zdrów.  

Odłożyłem słuchawkę i spojrzałem na Mistrza. Zaid żegnał się ze mną, jakbyśmy 

mieli się już nie spotkać.  



– Wszystkie zdjęcia są na serwerze Fundacji – zamknąłem temat rozpoczęty 

przed rozmową z Arabem. – Jeśli jest tak, jak powiadasz, Mistrzu, ten komplet 

fotografii może się przydać jako dowód pomocniczy w sądzie.  

– I przyda się.  

Spojrzałem na niego z ukosa.  

– A jak się ma Korporacja Brex? Jest na nią jakiś haczyk?  

– Zaid nie będzie przeciw niej zeznawał – oświadczył Mistrz. – Nie ma na to 

czasu. Ale policjanci przeprowadzili niezapowiedzianą rewizję w jej laboratoriach. 

Jak sądzę, odnaleziony magazyn broni chemicznej i konwencjonalnej wystarczą, 

aby postawić przestępców przed sądem. Jeśli cię to interesuje, Wieczorkowski i 

dwaj prezesi zostali aresztowani.  

Interesowało mnie, jak najbardziej.  

Chociaż nie tylko to.  

Mistrz wziął do ręki cygaro, którego nigdy nie palił.  

– Mów, mów, widzę, że masz do mnie jakieś pretensje.  

Miałem, a jakże.  

– Mistrzu, jak mogłeś nie zadziałać, skoro od przedwczoraj znałeś rolę swojego 

asystenta? Ludzie wysyłali prośby o pomoc, oddziały interwencyjne się nie 

pojawiały. Patrycja była w stanie zagrożenia życia. Udało jej się niemal cudem. 

Ryzykowałeś naszym bezpieczeństwem, aby rozpracować swojego 

podopiecznego?  

Milczał przez chwilę.  

– To nie tak. Ale i tak muszę cię przeprosić. Was wszystkich. Wiedziałem o 

waszych działaniach znacznie mniej, niż powinienem. Ale od Patrycji znam twoją 

rolę w odnalezieniu skarbu. I nie mów mi – uniósł dłoń – gdzie go ukryliście. Nie 

chcę tego wiedzieć. Nie mój skarb, nie moja sprawa.  

Wstałem.  

– Fotografie obciążą bandytów, ale trzeba ich najpierw złapać.  

– Część bandy, jak mówiłem, już siedzi za kratami. Niektórzy... – zawahał się 

– już nie staną przed sądem. W każdym razie nie przed ziemskim. Idź, ucałuj ode 

mnie Patrycję. Tylko nie w ten policzek... – dotknął się w prawą część twarzy. – 

Za godzinę pojawią się ludzie z kliniki, zrobią jej z tym porządek. Aha! Zaid nie 

powiedział, że już się nie zobaczycie?  

– A gdzie znika?  

– Bliski Wschód. Będzie tropił Budowlańca. Dzięki twojej akcji terroryści są 

przynajmniej o dwa lata do tyłu. Ale odezwą się kiedyś...  

 

 

niedziela, godz. 15.40  
– Nie wiesz o mnie wielu rzeczy...  

– Nie wiem – zgodziłem się, ściskając jej dłoń. To nic, że na ławce, 

wśród ludzi. Inni też nie kryli się z emocjami. – Ale dowiem się.  

– Wywiad? Agenci? Założysz podsłuch? – droczyła się ze mną.  

Mirek ze złamaną ręką spojrzał za przechodzącą Eweliną. Ale nie 

poszedł za nią. A ta usiadła na murze i przeczytała jakiś liścik.  

Kasia mówiła coś do Janusza na ławce naprzeciwko.  



Siedzieli bardzo blisko siebie.  

– Nie – odpowiedziałem wreszcie. – Nie będzie podsłuchu. Za to będą 

długie rozmowy do rana, spacery i wyprawy rowerowe. Bez pistoletów, gazów, 

skarbów i skinów, zgoda?  

– Zgoda, Waldemarze.  

Powiedziała to tak poważnie, jak chyba nic dotąd.  

– Ale mam jedną prośbę – mruknąłem. – Nie domyślasz się?  

– Pewnie uznasz mnie za głupią dziewuszkę, ale nie.  

Nigdy nie uznam cię za głupią, Pati...  

Zbliżyłem się do niej na tyle, na ile pozwalała moja obroża, po czym 

wyszeptałem:  

– Nigdy więcej nie mów do mnie w ten sposób.  

– W jaki? – aż otworzyła usta ze zdziwienia.  

Uniosłem palec.  

– Waldemarze. Waldemarze. To brzmi, jakbym był jaśnie wielmożnym 

panem hrabią Waldemarem Pierwszym. Nie jestem i nie będę. Chociaż mój 

prapradziadek był...  

– Tak? – zdziwiła się, po czym mocniej ścisnęła moją dłoń. – Chyba 

rzeczywiście potrzebujemy tych długich rozmów.  

I zaczęliśmy długą rozmowę numer jeden.  

Ale zanim pocałowałem Patrycję, moją Patrycję, sięgnąłem pod nogi 

i ukradkiem podniosłem z ziemi mały kamyk.  

Nie muszę chyba pisać, jakie dostał imię.  

 

 

 

 

 

 

••• 

 

W wyniku działań Fundacji Do Zwalczania Przestępczości Młodzieży i 

dostarczonych przez nią informacji Centralne Biuro Śledcze przejęło tysiące 

książek i materiałów propagujących idee faszyzmu, uniemożliwiło działanie 

zbrojnego ramienia HYDRY, które miało rozwijać działalność pod maską 

nowopowstałej sekty. Zapobieżono także przekazaniu broni łącznikowi potężnej 

siatki terrorystycznej.  

Korporacja Brex przestała istnieć.  
Główny szef HYDRY, człowiek w garniturze, znany pod pseudonimem 

Generał, do dziś pozostaje nieuchwytny. 

 


